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ARTISTAS E ARTÍFICES COM ACTIVIDADE 
NA ÁREA DA DIOCESE 

* 

♦ 



* ♦ 

Nome Profissão Naturalidade Residência Documento Data Arquivo Fonte 

AFONSO, 
António1 

Vale de 
Telhas 

fiança 1765, 
Set., 21 

A.D.B. Nue. Not., Mirandela, 
Mç. 12, Lv. 46, fis. 91-92v 

AFONSO, 
António José2 

mestre 
canteiro 

Bragança petição 1806, 
Out., 21 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°53 

AFONSO, 
Manuel António3 

mestre 
canteiro 

Bragança petição 1806, 
Out., 21 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°53 

AFONSO, 
Bartolomeu4 

pedreiro Bragança baptizado 1766, 
Nov., 16 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 3, Cx. 2, il. 47 

AFONSO, 
Francisco5 

carpinteiro testamento 1780, 
Jan., 4 

A.D.B. Nue. Not., Rebordãos, 
Mç. 8, Lv. 42, 
fis. 136V-137 

AFONSO, 
João Manuel6 

mestre canteiro Sopo 
(Caminha) 

Bragança procuração 
bastante 

1796, 
Nov., 5 

A.D.B. Nue. Not., Bragança, 
Mç. 7, Lv. 27, fis. 70v-71v 

AFONSO, 
Manuel7 

mestre 
carpinteiro 

Outeiro obrigação 1767, 
Mar., 29 

A.D.B. Cabido, Cx. 30, doc. s/n° 

AFONSO, 
Manuel8 

mestre 
carpinteiro 

Outeiro obrigação 
pagamento 

1768, 
Nov., 26 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doc. n°5 



AFONSO, 
Manuel9 

mestre 
carpinteiro 

Outeiro auto de 
arrematação 

1787, 
Nov., 3 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°13 

AFONSO, 
Manuel 

oficial 
de pedreiro 

Vale de Prados venda 1790, 
Mai., 1 

A.D.B. Nuc. Not., Vale de Prados, 
Mç. 5, Lv. 23, fis. 55v-56v 

AFONSO, 
Manuel1 0 

entalhador Fermentãos despesa 1796, 
Set., 19 

1798, 
Fe v., 4 

A.D.B. Cabido, Cx. 5, 
Lv. 22, fis. 7-10 

AGROBOM, 
Francisco Martinho11 

serralheiro despesa 1799, Fev.5; 
Nov. 10 

A.D.B. Cabido, Cx. 5, 
Lv. 22, fls.l3v-15 

AGUDO, 
Roque de Monte12 

mestre 
pedreiro 

Bragança (?) vistoria 1757, Mar., 
15 

A.N.T.T. Desemb. do Paço, Minho 
e Trás.os-Montes, Mç. 49, 
Cx. 60 

AIRES, 
João13 

memorial 1616, 
Fe v., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°37 

ALBUQUERQUE, 
António 

prateiro Bragança baptizados 1674 A.D.B. Lv. Bap. Sta. Maria., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 113 

ALBUQUERQUE, 
Francisco de 

prateiro Bragança baptizados 166714, 
Abr., 2 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 228 

10 



ALONSO, 
João15 

Pintor Miranda do 
Douro 

despesa 

capítulo de 
visitação 

1615-1616 

1650, 
Mar., 11 

A.D.B. Cabido, Cx. 27, doe. s/n° 

PRQ., Cx. 5, Lv. 39, 
fis. 129v-130 

ALVARADO, 
Juão de16 

mestre canteiro Zamora fiança 1612, 
Nov., 18 

A.P.Z. Notarial, n° 878, 
fis. 605-606V 

ALVARES, 
André17 

carpinteiro Sortes 
(Bragança) 

despesa 1795, 
Nov., 26 

A.D.B. Cabido, Cx. 5, Lv. 22, 
fl. 5v 

ALVARES, 
Francisco18 

carpinteiro Miranda do Douro venda 1656, 
Jun., 30 

A.D.B. Cabido, Cx. 26, doe. s/n° 

ALVARES, 
Francisco19 

carpinteiro Miranda do Douro 
(?) 

despesa 1657 A.D.B. Cabido, Cx. 16, fl. 53 

ALVES, 
António 

pedreiro Seara Velha 
(Vila Real) 

Seara Velha baptismo20s 1706, 
Abr., 10 

A.D.V.R. Livro de assentos de 
baptismos de Seara Velha 
(1703-1744), fis. 17-18 

ALVES, 
Jerónimo21 

carpinteiro Miranda do Douro despesa 1644, 
Nov., 23 

A.D.B. Mitra, Cx. 6, Lv. 56, fl. 23 

ALVARES, 
José22 

pedreiro Bragança baptizado 1766, 
Nov., 16 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., Lv. 3, 
Cx. 2, fl. 47 

ALVARES, 
Manuel23 

pintor Chacim «assinado» 1688, Mar. 
25 

A. P. E. Libro das visitaçois da 
igreja de Sancta Marinha 
de Hedroso, s/ fl. 



J» 

ALVARES, 
Miguel24 

pedreiro memorial 1616, 
Fev., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°37 

ALVES, 
Domingos25 

mestre 
pedreiro 

Gontinhais, 
Caminha 

Vinhais escritura de 
doação 

escritura de 
juro 

1775, 
Set., 15 

1775, 
Set., 15 

A.D.B. Nuc. Not , Vinhais, 
Mç. 65, Lv. 494, 
tis. 52v-53; 

Idem, ibidem, 
ils. 53V-54 

ALVES, 
Francisco26 

carpinteiro Miranda do Douro despesa 1657, 
Out., 7 

A.D.B. Cabido, Cx. 16, il. 91 

ALVES, 
Francisco27 

entalhador despesa 1686 A.D.B. Cabido, 
Cx. 5, Lv. 25, il. 21 

ALVES, 
João 

oficial de 
carpinteiro 

Edral escritura de 
contrato e 

perdão 

1751, 
O u t , 30 

A.D.B. Nuc. Not., Vinhais, 
Mç. 80, Lv. 578, 
fis. 47v-48 

ALVES, 
Manuel23 

pintor Chacim obrigação 1688 A.P.E. Lv. de visitações da igreja 
de Santa Marinha de 
Hedwso, s/fl. 

ALVES, 
Manuel29 

mestre canteiro Moreira de 
Lima 

Mirandela arrematação 1709, 
Nov., 9 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 2, Lv. 7, fis. 33v-35v 

ALVES, 
Miguel30 

amassador Miranda do Douro despesa 1623 A.D.B. Cabido, Cx. 29, Lv. de 
contas da vedoria, fl. IlOv 

12 



António31 canteiro Outeiro 

ANTÓNIO, 
Frutuoso 

carpinteiro Bragança 

ANTÓNIO, 
Frutuoso34 

Bragança 

ANTÓNIO, 
João35 

mestre 
pedreiro 

ANTUNES, 
João36 

mestre 
carpinteiro 

Carrazedo Carrazedo 

BRÁS, 
Manuel37 

carpinteiro Outeiro 

BUSTAMANTE, 
Damião Rodrigues38 

mestre pintor Valhadolid Vale de Prados 

despesa 1726/1727 Arq. paroquial 
de Outeiro 

Livro da fábrica, fl. 1 

baptizados 166132, 
Se t , 2 

1663", 
Jan., 26 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. B a p t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 207v; 

Idem, ibidem, fl. 211v 

baptizados 1661, 
Jan., 9 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. B a p t , Lv. 1, 
Cx. 1, fl. 195v 

pagamento 1768, 
Mar., 9 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°5 

procuração 
bastante 

1732, 
Jun., 7 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 3, Lv. 18, 
fis. 146-146V 

despesa 1737/1738 A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fl. 20 

escritura de 
venda 

pagamento39 

pagamento 

1750, 
Nov., 30 

1758-65 

1768, 
Mar., 2 

A.D.B. Nuc. N o t , Vale de Prados, 
Mç. 2, Lv. 9, fis. 38v-39v; 

Cabido, 
Cx. 3, Lv. 21 A, fl. 41 

Mitra, Cx. 58, doe. n° 40 



CAMELO, 
Manuel40 

mestre de 
obras da Sé de 

Miranda 

acórdão 1582, 
Nov., 15; 

1583, 
Mar., 13 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 1, Lv. 2, fl. 66; 
idem, ibidem, fis. 68v-69 

IZEDA, 
Canteiro de*1 

mestre canteiro despesa 1795, 
Nov., 29 

A.D.B. Cabido, Cx. 5, Lv. 22, fl. 6 

CAPITÃO, 
Adrião 

pintor Bragança baptizados 1619*2, 
Jan., 14 

1620, 
Mai., 18 

1629*3, 
Nov., 12 

1633**, 
Ago., 22 

1635*5, 
Mai., 29 

1640-41*6 

1641*7 

1643*8, 
Nov., 2 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 53v; 

idem, ibidem, fl. 59v; 

idem, ibidem, fl. 3; 

idem, ibidem, fl. 98v; 

idem, ibidem, fl. 107v; 

Cabido, Cx. 27, doc. s/n° 

Mitra, Cx. 6, Lv. 55, 
fl. 44v 

Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 137 



CAPITÃO, 
Adrião49 

Habilitações 
de genere 

1645. 
Abr., 18 

1646, 
Nov., 750 

167251, 
Jun., 13 

A. P. E. 

A.D.B. 

Habilitações de genere, 
sem colocação 

Mitra, Cx. 6, Lv. 55, 
fis. 64-64V 

Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 210 

CASTELHANO, 
António 

pedreiro Calvelhe escritura de 
perdão 

1789, 
Set., 5 

A.D.B. Nuc. Not., Soeima, 
Mç. 1, Lv. 2, fis. 95V-96 

CASTILHO, 
Francisco52 

prateiro Sicouro registo 1782, 
Mar., 11 

A. P.E. Livro de visitação da 
igreja de Santo Estevão de 
Fesulfe, fl. 202v 

CASTRO, 
António de53 

mestre pintor Sampaio 
Vila Flor 

notificação 
arrematação 

1768, 
Fev., 21 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doe. n°8 

CASTRO, 
Manuel de54 

vestimenteiro capítulo de 
visitação 

1724, 
Maio, 30 

A.D.B., PRQ., Cx. 6, Lv. 58, 
fl. 57v 

CAVALEIRO, 
Sebastião55 

mestre 
pedreiro (?) 

Frontespício 
da matriz 

Lamalonga 

1774 

CHILDE, 
Miguel56 

argamassador despesa 1798, 
Jul., 8; 

Nov., 16 

A.D.B. Cabido, Cx. 5, Lv. 22, 
fls.12, 13 

CLAVO, 
Domingos57 

mestre 
pedreiro 

Bragança (?) vistoria 1757, 
Mar., 15 

A.N.T.T. Desembargo do Paço, 
Minho e Trás.os-Montes, 
Mç. 49, Cx. 60 
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CORREIA, 
André 

entalhador Bragança baptizados 1707, 
Dez., IO58; 

171059, 
Jan., 21; 

171260, 
O u t , 30; 

171561, 
Jan., 15; 

171662, 
Ago., 3 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt, 
Lv. 2, Cx. 1, Mç. 2, fl. 6; 

idem, ibidem, fl. 22v; 

idem, ibidem, fl. 41; 

idem, ibidem, fl. 56; 

idem, ibidem, fl. 66v 

CORREIA, 
António de Sousa63 

ourives Miranda 
do Douro (?) 

pagamento 1759, 
Fev., 24 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°91 

CORREIA, 
Domingos84 

vidraceiro 1649, 
Jan., 16 

A.D.B. Mitra, 
Cx. 6, Lv. 55, fis. 72, 74v 

CORREIA, 
Domingos 

carpinteiro S. Martinho 
de Leitões, 

Arcebispado 
de Braga 

Bragança baptizados 1743®5, 
Dez., 27; 

1749®®, 
Abr., 5 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., Lv. 2, 
Cx. 1, Mç. 2, fl. 343v; 

idem, ibidem, fl. 431 

CORREIA, 
Tristão67 

entalhador (?) 
pintor (?) 

s/d. A.D.B. Mitra, Cx. 22, Pt. 4 

COSTA, 
Afonso68 

canteiro Vila Nova de 
Cerveira 

Mirandela procuração 
bastante 

1770, 
Jun., 13 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 13, Lv. 50, 
fis. 110-llv 



COSTA, 
José Ferreira da69 

mestre canteiro Vila Meã 
(Viseu) 

Moncorvo desenho; 
registo de 
baptismos 

1800, 
Sete. 

A.N.T.T. 

A.P.E. 

Desembargo do Paço, 
Minho e Trás-os-Montes, 
Cx. 45, Mç. 367; 

Lv. Bapt., Moncorvo, 
Lv. 12, ils. 11, 57, 96 

COSTA, 
Miguel Ferreira da70 

mestre 
serralheiro 

Bragança Baptizado 1779, 
Out., 28 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Cx. 2, Lv. 3, fl. 239 

COSTA, 
João da 

serralheiro Bragança baptizados 167171, 
Nov., 22 

167472, 
Dez., 26 

167673, 
Mar., 10 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, CX. 1, fl. 251; 

Idem, ibidem, fl. 265v; 

Idem, ibidem, fl. fl. 274; 

COSTA, 
João da 

serralheiro Bragança baptizados 167874, 
Mar., 20 

168375, 
Mai., 3 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 284; 

Idem, ibidem, fl. 313v 

COSTA, 
João da 

serralheiro Bragança baptizados 167976, 
Ago., 24 

A.D.B. Lv. Bap. Igr. S. João Bapt., 
Lv. 1, CX. 1, fl. 297 

COSTA, 
João da77 

serralheiro Bragança prazo (?) A.D.B. Cabido, Cx. 16, s/fl. 



rn<!TA - I _ — 

Jorge da l pintor Bragança baptizados 163678, 
Out , 12 

163979, 
Fev., 2 

163980, 
Mar., 19 

1653a1, 
Fev., 20 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, Cx. l , fl. 112; 

Idem, ibidem, fl. 119v; 

Idem, ibidem, fl. 

Idem, ibidem, fl. 162 
L.UCM A , 
Jorge da82 pintor Bragança óbito 1667, 

Mar., 19 
A.D.B. Lv. Obi. S. João Bapt , 

Lv. 1, Mç. 1, fl. 121 

L . U Û 1 A , 
José da83 

mestre canteiro Santa Comba 
de Rossas 
(Bragança) 

arrematação 1745, 
Abr., 26 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°20 

CUS 1 A, 
Luis da84 

p n Ç T A 

mestre 
pedreiro 

obrigação 1578, 
O u t , 16 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doe. n° 6 

I J U O I A , 
Manuel da85 

p n ? T 4 

pintor Bragança óbito 1673 A.D.B., Lv. Obi. S. J. Bapt , 
Lv. 1, Mç. 1, fl. 133 

L . U S 1 A , 
Manuel da 

carpinteiro Castelãos escritura de 
perdão 

1788, 
Jan., 13 

A.D.B. Nuc. Not., Vale de Prados, 
Mç. 3, Lv. 21, fis. 34V-35 

L . U Í 1 A , 

Sebastião da86 

p n c T i 

mestre 
carpinteiro 

Bragança obrigação 1698, 
Mar., 7 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 1, Lv. 2, fls. 51V-53 

I J U S I A , 
Tomé da*7 canteiro despesa 1603-1604 A.D.B. 

■ 

Cabido, Cx. 29, Lv. de 
contas da vedoria, s/ú. 
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canteiro Bragança acórdão88 1604, 
Jan., 7 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 1, Lv. 2, fl. 187v 

CRUZ, 
João da89 

mestre 
carpinteiro 

Província do 
Minho 

informação 1767, 
Maio, 28 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, 
doe. n°12 

DANTAS, 
António90 

mestre canteiro Brunhosinho precatório 1700, 
Mai., 14 

B.P.A.D.B Acórdãos da Câmara de 
Bragança (1669-1725), 
Lv. 24, Mç. 5, 
fis. 193v-195v 

DANTAS, 
Manuel 

mestre canteiro Bragança baptizados 1705, 
Mar., 2591 

1707, 
Jan., 1792 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. BapL, 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 427; 

Idem, ibidem, fl. 442 

DANTAS, 
Manuel93 

mestre canteiro Bragança obrigação 1723, 
Mai., 16 

A.D.B. Nuc. Not., Vinhais, 
Mç. 64, Lv. 489, s/fl. 

DEVESA, 
Diogo da 

oficial pedreiro 159294 A.D.B. Mitra, Cx. 22, Pt. 4 

DIAS, 
Manuel 

serralheiro Bragança baptizados9 5 1636, 
Abr., 4 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, CX. 1, fl. 110 

DIZ, 
António96 

carpinteiro Bragança acórdão 1603, 
Março, 10 

A.D.B. Cabido, Cx. 1, Lv. 2, 
fl. 166v 
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■f 

DOMINGUES. 
Manuel97 

mestre 
pedreiro 

S. Pedro (*) 
(Entre-

Douro.e 
Minho) 

Algoso arrematação 1742, 
Abr., 1 

A.D.B. ALL:, Cx. 3, Lv. 15, 
fis. 183-183V 

J J U A K l h , 
António98 

mestre 
carpinteiro 

Quinta das Veigas 
- Bragança 

obrigação 1718, 
Abr., 10 

A.D.B. Nue. Not., Mirandela, 
Mç. 4, Lv. 14, 
fis. 106v-108v 

DUARTE, 
José Fernandes99 

mestre 
entalhador 

S. Martinho 
de Angueira 

(Vimioso) 

despesa 1793, 
Fevereiro, 

17 

A.D.B. Cabido, Cx. 5, Lv. 22, fl. 3 

ESiliVAO1"0 mestre 
pedreiro (?) 

1737 (?) 

ESTEVES, 
Martim 

carpinteiro Bragança baptizados101 
1610, 

Mar., 19 

1614, 
S e t , 2 7 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, Cx. 1, fis. 10; 

idem, ibidem, fl. 34v 

rfcKN ANDES, 
António 

ferreiro Olmos Olmos fiança e 
abonação 

1763, 
O u t , 25 

A.D.B. Nuc. Not., Chacim, 
Mç. 1, Lv. 3, fl. 44v 

rKKN ANDES, 
António102 

carpinteiro Miranda do Douro despesa 1716 A.D.B. Mitra, Cx. 2, Lv. 19 

rEKN ANDES, 
António103 

pedreiro (?) Edrosa despesa 1688 A.D.B. Cabido, Cx. 16, s/fl. 

FERNANDES, 
António104 

carpinteiro Saldanha Algoso resgisto 1734, 
Dez., 5 

A.D.B. ALL., Cx. 3, Lv. 15, fl. 33v 
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FERNANDES, 
António105 

FERNANDES, 
António José106 

FERNANDES, 
António107 

mestre canteiro Cabeça Boa 
Bragança 

Cabeça Boa 
Bragança 

arrematação 

obrigação e 
fiança 

pagamento 

trespasso108 

1788, 
Jul., 7 

1790, 
Mai., 28 

1795, 
Mar., 8 

1792, 
Se t , 29 

A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doc. n°56; 

Nuc. Not , Faílde, Mç. 4, 
Lv. 25, fis. 61v-62; 

Cabido, Cx. 5, Lv. 22, 
fl. 4v; 

Nu. Not , Bragança, 
Mç. 7, Lv. 25, fis. 68v-69 

FERNANDES, 
Domingos109 

pintor despesa 1693 A.D.B. Cabido, Cx. 3, Lv. 21 A, 
fis. 8, 9 

FERNANDES, 
Emanuel 

entalhador Bragança Baptismo 1674110, 
Mai., 28 

1677111, 
Nov., 24 

A.D.B. Lv. Bap. Sta. Maria, 
Lv. 1, Mç. 1, fl. 112; 

ibidem, fl. 143 

FERNANDES, 
Francisco 

ferreiro Castelãos procuração 
bastante 

1740, 
Nov., 29 

A.D.B. Nuc. Not., Macedo de 
Cavaleiros, 
Mç. 1, Lv. 1, fl. 62 

FERNANDES, 
Francisco112 

pedreiro Miranda do Douro quitação 1637, 
Ago., 17 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°43 

FERNANDES, 
Frutuoso113 

mestre 
carpinteiro 

Mosteiro do 
Souto, lugar 
de S. Pedro 
(Guimarães) 

Quinta da 
Nogueirinha 
(Macedo de 
Cavaleiros) 

procuração 
bastante 

1759, 
Nov., 3 

A.D.B. Nuc. Not., Vale de Prados, 
Mç. 2, Lv. 9, fis. 81-82 



FERNANDES, 
João114 Passos 

(Lamas de 
Orelhão) 

arrematação 1598, 
Nov., 28 

A.D.B. PRQ., ex. 1, Lv. 3, fl. 11 

FERNANDES, 
João 

serralheiro Bragança baptizados 1684115, 
Set., 13 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 319v 

FERNANDES, 
João116 

serralheiro Bragança prazo 1684 A.D.B. Cabido, 
Cx. 4, Lv. 20, fl. 33 

rERNANDES, 
João117 

serralheiro escritura de 
prazo 

A.D.B. Mitra, Cx. 5, Lv. 49, fl. 52 

FERNANDES, 
João 

carpinteiro Landedo 1743118, 
Dez., 9 

A.P.E. Lv. Visitações S. Pedro de 
Montouto, fl. 39v 

FERNANDES, 
João119 

mestre canteiro Minho Vale de Prados procuração 
bastante 

1790, 
Mai., 1 

A.D.B. Nuc. Not., Vale de Prados, 
Mç. 5, Lv. 22, fis. 32v-33v 

rEKN ANDES, 
José120 

mestre 
entalhador 

S. Martinho 
de Angueira 

louvação121 

auto de 
arrematação 

1778, 
Mai., 28 

1787, 
Nov., 3 

A.D.B. Confrarias, cx. 4, Lv. 39, 
fis. 8 7-8 7v 

Mitra, Cx. 58, doc. n°13 

FERNANDES, 
Justo122 

mestre 
entalhador 

Quinta das 
Veigas 

despesa 1793, 
Fev., 17 

A.D.B. Cabido, Cx. 5, Lv. 22, fl. 3 
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FERNANDES, 
Lázaro 

carpinteiro Bragança baptizados 1644123, 
O u t , 13 

1647124, 
Jan., 22 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bap t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 139v; 

Idem, ibidem, fl. 150v 

FERNANDES, 
Luís125 

mestre canteiro Genísio 
(Miranda do 

Douro) 

arrematação 1782, 
Jul., 24 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, 
doc. n° 9 

FERNANDES, 
Manuel 

entalhador 1674126, 
Maio, 28 

1680127 

A.D.B. Lv. Bapt. Sta. Maria, 
Lv. 1, Mç. 1, fl. 112; 

ibidem, fl. 162 

FERNANDES, 
Manuel128 

mestre 
carpinteiro 

Póvoa de 
Lanhoso 

Nogueira -
Bragança 

perdão 1710, 
Abr., 8 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 2, Lv. 8, fis. 36v-37 

FERNANDES, 
Manuel129 

canteiro Freguesia de 
S. Pantaleão 
de Cornes; 
(Vila Nova 

de Cerveira) 

Mirandela procuração 
bastante 

1770, 
Jun., 13 

A.D.B. Nuc. N o t , Mirandela, 
Mç. 13, Lv. 50, 
fis. 110- l lv 

FERNANDES, 
Manuel130 

mestre 
carpinteiro 

Palaçoulo arrematação e 
obrigação 

auto de 
arrematação 

131 

1782, 
Jul., 24 

1787, 
Nov., 3 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°9 

Idem, ibidem, doc. n°13 
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FERNANDES, 
Manuel132 

mestre 
pedreiro 

Souto, 
freguesia de 

S. Cosme, 
termo de 
Valadares 
(Minho) 

procuração 
bastante 

1791, 
Ago., 19 

A.D.B. Nue. Not , Vale de Prados, 
Mç. 5, Lv. 23, fis. 55v-56v 

FERNANDES, 
Manuel Fernandes133 

Miranda do Douro despesa 1716 A.D.B. Mitra, Cx. 2, Lv. 19, fl. 15 

FERNANDES, 
Mateus134 

mestre 
pedreiro 

Gontinhais, 
(Caminha) 

Vinhais escritura de 
doação 

escritura de 
juros 

1775, 
Set., 15 

1775, 
Se t , 15 

A.D.B. Nue. Not., Vinhais, 
Mç. 65, Lv. 494, 
fis. 52v-53; 

Idem, ibidem, 
fis. 53v-54 

FERNANDES, 
Miguel135 

caleiro Outeiro despesas 1727/1728 A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fl. 3 

FERNANDES, 
Miguel136 

mestre canteiro Minho Mirandela fiança e 
abonação 

1796, 
Mai., 18 

A.D.B. Nue. Not., Mirandela, 
Mç. 21, Lv. 96, fis. 41-43 

FERNANDES, 
Miguel137 

pedreiro despesa 1798, 
Fev., 21 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 5, Lv. 22, fl. lOv 

24 



FERNANDES, 
Pedro 

carpinteiro Bragança baptizados138 1609, 
S e t , 2 1 

1611, 
Nov., 30 

1613, 
Nov., 9139 

1618140, 
Jun., 23 

1626141, 
O u t , 15 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. B a p t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 10; 

idem, ibidem, fl. 17; 

idem, ibidem, fl. 29v; 

idem, ibidem, fl. 51; 

idem, ibidem, fl. 114v 
FERNANDES, 
Pedro142 

carpinteiro Bragança despesa 1634143, 
Nov., 11; 

1640144, 
Mai., 29 

1636 

A.D.B. Mitra, 
Cx. 6, Lv. 55, fl. 3v; 

ibidem, fl. 39v 

Cabido, Cx. 27, doc. s/n° 

FERNANDES, 
Pedro 

entalhador 1658, 
Jul., 31 

Lv. Óbi Sta. Maria, 
Lv. 1M, fl. 64 

FERNANDES, 
Pedro 

carpinteiro Mirandela distrato 1770, 
Jun., 1 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 13, Lv. 50, 
fis. 106-107 

FERNANDES, 
Sebastião145 

canteiro memorial 1616, 
Fev., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°37 



FERREIRA, 
Bento146 

mestre 
carpinteiro 

Minho 

FERREIRA, 
Bento147 

mestre 
carpinteiro 

FERREIRA, 
Estevão148 

entalhador 

FERREIRA, 
José 

entalhador 

FERREIRA, 
Pedro 

Oficial de 
carpinteiro 

S. Salvador, 
(Arcebispado 

de Braga) 

Bragança 

FONSECA, 
Domingos da150 

FONSECA, 
Domingos da151 

FONSECA, 
Domingos da152 

FONSECA, 
Domingos da153 

mestre de 
obras da Sé de 

Miranda do 
Douro 

mestre de 
obras 

mestre de 
obras 

Miranda do Douro 

Miranda do Douro 

* * 

obrigação 1718, 
Abr., 10 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 4, Lv. 14, 
fis. 106v-108v 

recibo de 
pagamento 

1671 A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°28 

louvação 1778, 
Mai., 28 

A.D.B. Confrarias, Cx. 4, Lv. 39, 
fl. 87 

1727, 
Mai., 10 

A.D.B. Lv. Baptismos de 
Quintela de Lampaças, 
Lv. 4, Mç. 1, fl. 39 

baptizados 1721149, 
Jun., 2 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 2, Cx. 1, Mç. 2,fl. 104 

memorial 

despesa 

acórdão 

contrato e 
obrigação 

1616, 
Fev., 13 

1621, 
Abr., 9 

1623, 
Maio, 30 

1628, 
Jul., 6 

1629, 
O u t , 6 

A.D.B. 

A.D.B. 

A.D.B. 

B..P.A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doe. n°37 

Cabido, Cx. 28 doe. s/n°; 

Cabido, Cx. 29, 
Lv. de contas da vedoría, 
fls.101-103 

Cabido, Cx. 1, Lv. 4, 
fl. 27v 

Mitra, Cx. 38 
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FONSECA, 
Gaspar da la4 

mestre de 
obras da Sé de 

Miranda 

despesa 1688 - 1689 A.D.B. Cabido, Cx. 16, s/fl. 

FORTUNA, 
José Lopes155 

oficial de 
pintor 

Moncorvo Moncorvo Baptizado A.P.E. 

A.D.B. 

Lv. Bap., Moncorvo, Lv. 1 
(1714-1720), Cx. 1, fl. 59; 

Cabido, Cx. 4, Lv. 21, 
fl. 50v 

FORTUNA, 
Manuel Caetano156 

mestre pintor Castelo 
Branco 

(Mogadouro) 

Miranda do Douro escritura de 
arrematação 

petição 

1754, 
Fev., 4 

1776, Out. 

1785-1797 

A.D.B. 

A.N.T.T. 

A.P.E. 

Mitra, Cx. 58, doe. n°17 

Desembargo do Paço, 
Minho e Trás-os-Montes, 
Mç. 89, Cx. 117 

Lv. Bap. Moncorvo, Lv. 11 
(1785-1794), fis. 18v, 41 , 
95, 143; ibidem, Lv. 12 
(1794-1803), fis. 3v, 56v 

FRANCISCO, 
Domingos157 

carpinteiro despesa 1693 A.D.B. Cabido, Cx. 3, Lv. 21 A, 
fl., 9 

FRANCISCO, 
João158 

entalhador Veigas despesa 1698, Nov. A.D.B. Cabido, Cx. 3, Lv. 21 A, 
fl. 18 
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FRANCISCO, 
João159 

mestre 
entalhador 

Veigas Veigas 
(Macedo de 
Cavaleiros) 

declaração 

contrato e 
ajuste 

Capítulo de 
visitação 

1718 (?) 

1731 

1732, 
O u t , 10 

1734, 
Mar., 25 

1741, 
O u t , 20 

A.U.C. 

A.D.B. 

Maço 5o, Paço de Vinhaes, 
fl. 319 

Nuc. No t , Faílde, 
Mç. 1., Lv. 6, fis. 48v-49; 

PRQ., Cx. 6, Lv. 53, fl. 64 

Confrarias, Cx. 5, Lv. 53, 
fl. 3v; 

PRQ., Cx. 1, Lv. 7, fl. 35 

FRANCISCO, 
Manuel 

serralheiro Bragança baptizados 1677160, 
Mai., 19 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 280 

FRANCO, 
João António161 

mestre canteiro Alvites 
(Mirandela) 

arrematação 1794, 
Ago., 23 

A.N.T.T., Desembargo do Paço, 
Minho e Trás-os-Montes, 
Mç. 268, Cx. 346 

FRANCO, 
Rodrigo162 

mestre 
pedreiro (?) 

despacho 1570 A.U.C. Comenda dos Cortiços, 
T. I, doe. n° 40, fis. 15-
15v; idem, T. B, 
doe. n° 40, fl. 5 
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FREITAS, 
Domingos de 

carpinteiro Bragança 

FRUTUOSO Mestre 
carpinteiro 

FRUTUOSO168 mestre 
carpinteiro 

Província do 
Minho 

GONÇALVES, 
João169 

mestre canteiro Moncorvo Mirandela 

GARCIA, 
Francisco170 

oficial de 
canteiro 

Outeiro 

> 
* 

baptizados 1660163, 
Ago., 24 

1665164, 
Mar., 22 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bap t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 194; 

Idem, ibidem, fl. 220 

despesa 1756165 

1759166, Ago 

1763167, Ago 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 5, Lv. 26, fl. 23 

Mitra 
Cx. 2, Lv. 24 A, fl. 2; 
Idem, Cx. 8, Lv. 75, fl. 77v 

Mitra, 
Cx. 2, Lv. 23, s/fl. 

1767, 
Mai., 28 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n° 12 

contrato e 
obrigação 

1629, 
Ou t , 6 

B..P.A.D.B. Mitra, Cx. 38; 
idem, Cx. 38, doc. n° 96 

despesa 1738/1739 

1739/1740 
1741/1742 
1742/1743 

A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fis. 22-22v; 

idem, ibidem, fis. 25-26; 
idem, ibidem, fl. 31; 
idem, ibidem, fl. 36 
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GARCIA, 
Jerónimo171 

escultor Zamora despesa 1637, 
Mar., 14 

1637, 
Jun., 6 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 3, Lv. 13, 
fis. 3, 3v, 4v 

GOMES, 
Belchior 

lousador Bragança baptizados 162317^, 
Set., 8 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 70 

GOMES, 
António 

ourives Bragança baptizados 1678173, 
Mar., 7 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bap t , 
Lv. 1, Mç. 1, fl. 146 

GOMES, 
António 

carpinteiro Bragança baptizados 1681174, 
Se t , 4 

1684175, 
Dez., 21 

1686176, 
S e t , 1 9 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 306; 

Idem, ibidem, fl. 321; 

Idem, ibidem, fl. 328v 

GOMES, 
Domingos177 

carpinteiro Fornos do 
Pinhal 

(Monforte de 
Rio Livre) 

obrigação 
para 

instituição de 
capela 

1697, 
Ago., 28 

A.D.B., Mitra, Cx. 37, s/fl. 

GOMES178 serralheiro Bragança, 
Rua do Cabo 

despesa 1797, 
Nov., 16 

A.D.B. Cabido, Cx. 5, Lv. 22, fl. 9 

GOMES, 
Francisco 

Mestre canteiro Sta. Marinha 
das Fragas 

(Gahza) 

Mós 
(Rebordãos) 

Procuração 
bastante179 

1749, 
Mar., 17 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 6, Lv. 28, fis. 48-48v 



GOMES, 
Frutuoso 

carpinteiro Bragança baptizados 1683180, 
Abr., 1 

1685181, 
Mar., 27 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt, 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 312v; 

Idem, ibidem, fl. 322 

GOMES, 
João182 

carpinteiro Outeiro despesa 1738/1739 A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fl. 23 

GOMES, 
José183 

mestre canteiro Quintanilha 
(Bragança) 

despesa 1800, 
Jun., 22 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 5, Lv. 22, fis. 16-16v 

GONÇALO, 
Francisco 

serralheiro Bragança baptizados 1655184, 
Out, 23 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt, 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 179 

GONÇALVES, 
Agostinho185 

mestre canteiro auto de 
arrematação; 
pagamento. 

1770, 
Out, 7 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doc. n°4 



GONÇALVES, 
António 

carpinteiro Bragança baptizados186 1611, 
Mar., 1 

1616, 
Jun., 2 

1618187, 
Abr., 17 

1620188, 
Abr., 18 

1622189, 
Out., 1 

1624190, 
S e t , 1 5 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt, 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 19; 

idem, ibidem, fl. 40; 

idem, ibidem, fl. 50; 

idem, ibidem, fl. 59; 

idem, ibidem, fl. 65; 

idem, ibidem, fl. 74 

GONÇALVES, 
Baltasar191 

pedreiro (?) memorial 1616, 
Fev., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°37 

GONÇALVES, 
Bartolomeu 

canteiro Bragança baptizados 1658192, 
Fev., 24 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt, 
Lv. 1, CX. 1, fl. 197 

GONÇALVES, 
Bartolomeu 

pedreiro Bragança baptizados 1677193, 
Dez., 5 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, CX. 1, fl. 282v 

GONÇALVES, Brás carpinteiro Sarseda escritura de 
dívida 

1732, 
Jul., 19 

Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 4, Lv. 19, fis. 8-8v 

GONÇALVES, Brás carpinteiro Sarzeda escritura de 
dívida 

1732, 
Jul.,19 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 4, Lv. 19, fis. 8-8v 



♦ 

GONÇALVES, 
Carlos194 

pedreiro Bragança baptizado 1766, 
Nov., 16 

A.D.B: Lv. Bap S. J. Bapt , 
Cx. 2, Lv. 3, fl. 47 

GONÇALVES, 
Filipe António195 

mestre 
pedreiro 

freguesia de 
Tangil; 

Valadares 
(Minho) 

Valongo, freguesia 
de Espadanedo; 

(Bragança) 

procuração 
bastante 

1778, 
Mar., 26 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela., 
Mç. 15, Lv. 63, 
fis. 161V-162 

GONÇALVES, 
Francisco 

pedreiro Bragança baptizados196 1613, 
S e t , 8 

A.D.B. Lv. Bap. Igr. S. João Bapt., 
Lv. 1, CX. 1, fl. 27v 

GONÇALVES, 
Francisco197 

mestre canteiro Santa 
Marinha de 
Goutinhais 

(Minho) 

contrato 1766, 
Fev., 23 

A.D.B. Nuc. Not , Vinhais, 
Mç. 65, Lv. 493, fis. 13-14 

GONÇALVES, 
João198 

mestre canteiro Moncorvo Mirandela contrato 1629, 
O u t , 6 

A.D.B. Mitra, Cx. 38, s/fl. 

GONÇALVES, 
João199 

canteiro memorial 1616, 
Fev., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°37 

GONÇALVES, 
João200 

mestre canteiro Santa 
Marinha de 
Goutinhais 

(Minho) 

contrato 1766, 
Fev., 23 

A.D.B. Nuc. Not., Vinhais, 
Mç. 65, Lv. 493, fis. 13-14 

GONÇALVES, 
João201 

carpinteiro declaração 1772, 
S e t , 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°54 

GONÇALVES, 
Jorge 

pedreiro Bragança baptizados202 1610, 
Mar., 15 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, CX. 1, fl. 9 
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GONÇALVES, 
José203 

pedreiro Miranda do Douro despesas 1743 A.D.B. Mitra, Cx. 8, Lv. 71, 
fl. 62v 

GONÇALVES, 
José204 

mestre 
carpinteiro 

Sanhoane (?) 
Castanheira 
(Mogadouro) 

arrematação 1771, 
Abr., 17; A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doe. n°4 

Mitra, Cx. 58, doe. n° 24 

GONÇALVES, 
José205 

mestre canteiro Santa Maria 
de Âncora 

(Minho) 

arrematação e 
obrigação 

auto de 
arrematação 

206 

1782, 
Jul., 24 

1787, 
Nov., 3 

A.D.B. 
Mitra, Cx. 58, 
doe. n°9 

Idem, ibidem, doe. n°13 

GONÇALVES, 
José207 

mestre canteiro Santa Maria 
de Âncora 

(Minho) 

arrematação 

trespasso208 

1787 

1792, 
Set., 29 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n° 13 

Nuc. Not., Bragança, 
Mç. 7, Lv. 25, fis. 68v-69 

GONÇALVES, 
José Luís209 

mestre canteiro Santa 
Marinha de 
Goutinhais 

(Minho) 

contrato 1766, 
Fev., 23 

A.D.B. Nuc. Not., Vinhais, 
Mç. 65, Lv. 493, fis. 13-14 

GONÇALVES, 
Lourenço210 

caleiro Outeiro despesa 1728/1729 A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fl. 3v 
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GONÇALVES, 
Lourenço 

praieiro Galiza Bragança baptizados 1750211, 
Jan., 11 

1752212, 
Se t , 23 

1757213, 
Ago., 4 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 

Lv. 2, Cx. 1, Mç. 2,fl. 441; 

idem, ibidem, fl. 471v 

idem, ibidem, fl. 532v 
GONÇALVES, 
Manuel214 

mestre canteiro Minho auto de 
arrematação 

1752, 
Jun., 22 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°14 

GONÇALVES, 
Martinho215 

serralheiro Miranda do Douro despesa 1623 A.D.B. Cabido, Cx. 29, Lv. de 
contas da vedoria, fl. 109 

GONÇALVES, 
Martinho216 

carpinteiro Miranda do Douro despesa 1623 A.D.B. Cabido, Cx. 29, Lv. de 
contas da vedoria, fl. 114 

GONÇALVES, 
Pedro 

carpinteiro Bragança baptizados217 1610, Abr., 
26 

1620218, 
Out., 22 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, CX. 1, fl. 8v; 

Idem, ibidem, fl. 62 

GONÇALVES, 
Pedro 

carpinteiro Bragança baptizados 1620219, 
O u t , 22 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bap t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 62 

GRAND AIS, 
Francisco Martins220 

mestre 
pedreiro 

Bragança contrato e 
obrigação 

1780, 
Dez., 2 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 8, Lv. 43, fis. 62-63 

GUEDES, 
Manuel221 

mestre canteiro Outeiro despesa 1726/1727 
1728/1729 

A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fis. 1, 2, 3 
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GUERRA, 
Lourenço222 

Mestre 
pedreiro 

Póvoa 
(Miranda 
do Douro) 

inscrição 1752 

GURASA, 
Martin Roiz223 

prateiro Zamora despesa 1621, 
Jun., 9; 
1622, 

Nov., 30 

A.D.B. Cabido, Cx. 28 doe. s/n°; 
Cabido, Cx. 29, Lv. de 
contas da vedoria, 
fis. I l l , 112, 114v; 
Mitra, Cx. 58, doe. n° 36 

HENRIQUES, 
António224 

carpinteiro Bragança 1636, 
Mai., 21 

A.D.B. Mitra, Cx. 6, Lv. 55, fl. 12 

IGREJAS, 
André225 

mestre 
pedreiro 

Caldas dos 
Reis 

(Galiza) 

arrematação 

pagamento226 

1768, 
Nov., 26 

1768, 
Dez., 21 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°5 

JANAS, 
Manuel Martins227 

caleiro Vimioso despesa 1728/1729 A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fl. 3 

JERÓNIMO228 carpinteiro A.D.B. Mitra, Cx. 2, Lv. 23, s/fl. 

JOÃO, 
António 

Mestre 
carpinteiro 

Lugar de 
Tuilhas, 

freguesia de 
S.João do 

Monte, 
(Arcebispado 

de Braga) 

Bragança baptizados 1737229, 
Out, 8 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt, 
Lv. 2, Cx. 1, Mç. 2, fl. 277 
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r- V A 

JOAQUIM, 
Manuel230 

mestre pintor Parada 

JOSE servente Miranda do Douro 

JOSÉ231 pintor Outeiro 

JOSE, 
Domingos 

serralheiro Cab anelas 

JOSE, 
Pedro232 

mestre pintor Santa 
Leocádia 
(Chaves) 

JUSTO233 entalhador 

LA FAIA, 
Pero de234 

mestre 
pedreiro 

LEITE, 
João de Morais235 

pintor Ala 

LOBEIRO, 
Pedro Afonso236 

pedreiro (?) 

LOPES, 
António237 

pedreiro 

* 
* 

despesa 1657, Set., 2 A.D.B. Cabido, Cx 16, fl. 90 

despesa 1740/1741 
1741/1742 

A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fis. 28v, 31v 

prazo 1719, 
Dez., 9 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 4, Lv. 15, fis. 70-70v 

procuração 
bastante 

1725, 
Nov.,25 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 5, Lv. 17, fis. 56v-57 

despesa 1801 A.D.B. Cabido, Cx. 5, Lv. 22, 
fl. 17v 

acórdão 1549, 
Jul., 10 

A.D.B. Cabido, Cx. 1, Lv. 1, fl. 15 

capítulo de 
visitação 

1724, 
Mai., 20 

A.P.E. Lv. de visitações da igreja 
de Santa Marinha de 
Medroso, fl. 116 

memorial 1616, 
Fev., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°37 

despesa 1634, 
Jul., 23 

A.D.B. 

. 

Mitra, Cx. 6, Lv. 55, fl. 2v 
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LOPES, 
António238 

canteiro despesa 1636 A.D.B. Cabido, Cx. 27, doe. s/n° 

LOPES, 
António239 

ourives de 
prata 

Bragança Bragança testemunha 1785, Mai., 
12 

A.D.B. Nuc. N o t , Bragança, 
Lv. 87, Cx. 14, fl. 95v 

LOPES, 
Francisco 

carpinteiro Cedães escritura de 
venda 

1747, 
O u t , 20 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 9, Lv. 32, fis. 47-49 

LOPES, 
Manuel240 

canteiro Outeiro despesa 1726/1727 A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fl. 1 

LOPES, 
Salvador 

serralheiro Bragança baptizados 1641241, 
Jun., 13 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bap t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl.128 

LUÍS, 
António242 

canteiro Outeiro despesas 1745/145 A.D.B. Confrarias, Cxc. 6., Lv. 76, 
fl. 41v 

LUIS, 
Baltasar 

mestre ferreiro Vale da Porca devassa243 1766, 
Mai., 28 

A.D.B. Mitra, Cx. 3, Lv. 31, 
fl. 36v 

LUIS, 
Caetano 

carpinteiro Chacim escritura de 
perdão 

1745, 
Dez., 8 

A.D.B. Nuc. Not., Chacim, 
Mç. 1, Lv. 1, fis. 36V-37 

LUIS, 
Caetano 

serralheiro Chacim procuração 
bastante 

1748, 
Mai., 9 

A.D.B. Nuc. N o t , Chacim, 
Mç. 1, Lv. 1, fis. 95V-96 

LUIS, 
José244 

mestre pintor Cedães 
(Mirandela) 

obrigação 1753, 
Se t , 2 

A.D.B. Nuc. N o t , Cortiços, 
Mç. 1, Lv. 2, fis. 183V-184 



LOPES, 
Aleixo 

entalhador registo de 
baptizado245 

1652, 
Mar., 10 

A.D.B. Lv. Misto Igr. Sta Maria 
de Bragança, Lv. 1 M, 
fl. 162v 

MACEDO, 
Manuel de 

mestre 
carpinteiro 

Lamalonga Lamalonga escritura de 
venda 

1778, 
Abr., 8 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela., 
Mç. 15, Lv. 63, 
fls. 173-175 

MACHADO, 
António (?) 

mestre 
pintor246 

arrematação 1720, 
Mai., 4 

A.D.B. Nuc. Not., 
Mirandela, 
Mç. 4, Lv. 16, 
fls. 93-94 

MACHADO, 
Cipriano Boto 

pintor Lamego 1677247, 
Ago., 7 

1680248 

A.D.B., Lv. Bap., Sta.Maria, 
Lv. 1, Mç. 1, fl. 140v; 

ibidem, fl. 161 

MACHADO, 
Francisco Xavier249 

mestre 
entalhador 

Quinta das 
Veigas 

Carocedo (?) obrigação 

obrigação 

1765, 
S e t , 25 

1766, 
Junho, 24 

A.D.B. Nuc. Not , Mç. 15, Lv. 59, 
fls. 87-87V 

Nuc. Not , Mç. 15, Lv. 59, 
fls. 122-123 



MACHADO, 
Francisco Xavier250 

mestre 
entalhador 

pagamento 

pagamento251 

louvação252 

1767, 
Mai., 14 

1768, 
Out., 20 

1778, 
Mai., 28 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°23 

Idem, ibidem, doc. n° 67; 

Confrarias, Cx. 4, Lv. 39, 
fl. 87 

MADUREIRA, 
Manuel 

entalhador 1678233, 
Ago., 7 

A.D.B. Lv. Bap. Sta. Maria, 
Lv. 1, Mç. 1, fl. 154v 

MAGALHÃES, 
Caetano de254 

mestre pintor Outeiro despesas 1744/1745 

1745/1746 

A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fis. 39-39V, 
idem, ibidem, fis. 42-44 

MAGALHÃES, 
Gaspar de255 

mestre pintor Vinhais escritura de 
obrigação 

1723, 
Mai., 16 

A.D.B. Nue. Not., 
Vinhais, Mç. 64, 
Lv. 489, s/fl. 

MAGALHÃES, 
Gaspar de256 

oficial de 
pintor 

mestre pintor 

Vale de 
Telhas 

(Mirandela) 

Outeiro 

procuração 
bastante 

despesa 

1725, 
Nov.,25 

1733/1734 

A.D.B. Nue. Not., Mirandela, 
Mç. 5, Lv. 17, fis. 56v-57; 

Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fl. 8v 

MAGALHÃES, 
José de257 

pintor Outeiro despesas 1744/1745 A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fl. 39 

MAGALHÃES, 
José de 

carpinteiro Podence Podence procuração 1763, 
Jun., 7 

A.D.B. Nuc. Not., Vale de Prados, 
Mç. 3, Lv. 11, fis. 76V-77 



MAGALHÃES, 
José de258 

mestre 
carpinteiro 

Podence Espadanedo informação 

arrematação 

1767, 
Maio, 28 

1767, 
Jul., 12 

A.D.B. 
Mitra, Cx. 58, doc. n°12 

MANUEL259 carpinteiro Sarzeda 
(Bragança) 

despesa 1799, Out., 
20 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 5, Lv. 22, il. 14v 

MARCOS, 
Manuel260 

entalhador despesa 1646, 
Jun., 20 

1647, 
Jul., 12 
1650, 

Set., 23 

A.D.B. Mitra, Cx. 6, 
Lv. 55, fis. 63, 66v, 77 

MARCOS, 
Manuel281 

mestre 
entalhador 

Prado Gatão pagamento 1759, 
Fev., 24 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°92 

MARQUES, 
Jerónimo262 

mestre 
escultor 

Matança 
(Beira Baixa) 

obrigação 1670, 
Jul., 8 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°21 

S. MARTINHO, 
Isidro de 263 

prateiro Bragança (?) auto 1644, 
Dez., 24 

A.D.B. ALL, Lv. 20, Cx. 4, fl. 29v 

MARTINS, 
Agostinho284 

mestre canteiro Galiza Mirandela fiança e 
abonação 

1796, 
Mai., 18 

A.D.B. Nue. Not., Mirandela, 
Mç. 21, Lv. 96, fis. 41-43 

MARTINS, 
António 

Mestre canteiro Santa Comba devassa265 1766, 
Mai., 9 

AD.B. Mitra, Cx. 3, Lv. 31, fl. 8 

MARTINS, 
António266 

carpinteiro despesa 1655, Maio, 
12 

A.D.B. Cabido, Cx. 27, doc. s/n° 



MARTINS, 
Domingos267 

carpinteiro Miranda do Douro despesa 1623 A.D.B. Cabido, Cx. 29, Lv. de 
contas da vedoria, il. 112v 

MARTINS, 
Francisco266 

carpinteiro Milhão 
[Bragança) 

Milhão despesa 1769-
1 7 7 8 2 6 9 

A.D.B. Cabido, Cx. 4, Lv. 21 A, 
fl. 81 

MARTINS, 
Gonçalo2 '0 

canteiro pagamento 1654, 
Ago., 15 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°103 

MARTINS, 
Isidro271 

mestre canteiro Santa Comba 
de Rossas 
[Bragança) 

arrematação 1745, 
Abr., 26 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°20 

MARTINS, 
João2 '2 

mestre 
carpinteiro 

despesa 1713 Arq. Paroq. de 
Espinhosela 

Lv rec. e desp. confraria 
de Nossa Senhora do 
Rosário, fl. 6v 

MARTINS, 
Marcos 

pedreiro Bragança baptizados 1639273, 
Mar., 1 

16402 '4, 
Nov. 

1645275, 
Mai., 10 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., Lv. 1, 
Cx. 1, fl. 118v; 

Idem, ibidem, fl. 124; 

Idem, ibidem, fl. 141v 

MARTINS, 
Marcos 

pedreiro Bragança baptizados 1641276, 
Set., 1 

16452 '7, 
Jan., 28 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt, 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 128v; 

Idem, ibidem, fl. 140v 



r 
A 

MARTINS, 
Simão278 

telhador Miranda do Douro 
(?) 

MATOS, 
Francisco Lopes de279 

entalhador Viseu 

MATOS, 
João Lourenço de280 

mestre 
pedreiro 

Vila Real 

despesa 1691-1692 A.D.B. Cabido, Cx. 27, doe. s/n° 

acórdão 1672, Jan., 1 A.D.B Cabido, Cx. 1, Lv. 4, fis. 
173v-174 

procuração281 

baptizado 

1766, Set., 
21 

1769, 
Fev., 12; 

1770, 
Jun., 4 

A.D.B. 

A.D.B. 

Nue. Not , Bragança, 
Mç. 15, Lv. 59, 
fis. 139-139V 
Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 3, Cx. 2, fl. 81; 

ibidem, fl. 96; 



MATOS, 
João Lourenço de282 

mestre canteiro Bragança auto de 
arrematação; 
pagamento. 

arrematação 
283 

Testemunha 
284 

1770, 
Out., 7 

1770, 
Dez., 30 

1771, 
Nov., 30 

1772,285 

Jan., 17 

1775286, 
Dez., 20 

1778287, 
Mai., 14 

A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, 
doe. n°4 

Idem, ibidem, 
doe. n°7 

Idem, ibidem, doe. n°7 

Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 3, Cx. 2, fl. 119 

ibidem, fis. 179v-180 

ibidem, fl. 219 

MATOS, 
Manuel Lourenço 288 

mestre canteiro Vila Real certificado de 
arrematação 

1769, 
Abr., 23 

A.N.T.T. Desemb. do Paço, Minho 
e Tás.os-Montes, Mç. 49, 
Cx. 60 

MATOS, 
José Luís289 

mestre 
carpinteiro 

Vale de Lobo 
(Mirandela) 

obrigação e 
fiança 

1794, 
Jan., 3 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 20, Lv. 90, fis. 23v-25 

MATOS, 
MatiasLourenço de290 

mestre 
pedreiro 

Vila Real procuração 1766, 
Set., 21 

B..P.A.D.B. Nuc. Not , Bragança, 
Mç. 15, Lv. 59, 
fis. 139-139V 
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MELO, 
Joaquim de291 

Mestre de 
obras em 

Lisboa 

Lisboa, 
Calçada da Glória 

MENDES, 
António 

carpinteiro Bragança 

MENDES, 
João293 

mestre 
serralheiro (?) 

Torre de 
Moncorvo 

MENDES, 
João294 

entalhador S.João das 
Caldas 

(Guimarães) 
MIGUEL295 pedreiro 

MIRANDA, 
Manuel de296 

mestre canteiro Bragança Bragança 

MIRANDA, 
pintor de297 

mestre pintor 

MOLEDO, 
João Alves298 

mestre canteiro Vila Flor; 
Mirandela 

MORAIS, 
António299 

carpinteiro Santulhão 

procuração 1789, 
O u t , 26 

A.D.B. Nuc. Not., Bragança, 
Mç. 33, Lv. 146, 
fis. 78-81v 

baptizados 1658292, 
S e t , 1 5 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bap t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 197 

pagamento 1662, 
Set ,14 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°39 

obrigação 1693, 
Nov.,6 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 1, Lv. 1, fis. 95V-97 

despesa 1798, 
Ago., 16 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 5, Lv. 22, fl. 12 

auto de 
arrematação; 
pagamento. 

1770, 
O u t , 7; 

1770, 
Dez., 30 

A.D.B. 
Mitra, Cx. 58, doc. n° 4; 

Mitra, Cx. 58, doc. n° 5 

certificado 1791, 
Mar., 27 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n° l 

procuração 
bastante 

1779, 
Ago., 23 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 13, Lv. 49, fis. 68-70v 

registo 1748 (?) A.D.B. Cabido, Cx. 26, fl. 2v 



* 

MORAIS, 
Belchior de300 

mestre 
carpinteiro (?) 

certidão; 
registo 

1628, 
Jan., 4 

A.U.C. Comenda dos Cortiços, 
T. I, doc. n° 17, fl. 2 

MONTEIRO, 
João301 

entalhador Sesulfe carta 1689, 
Jan., 31 

A.D.B. Cabido, Cx. 30, doc. s/n° 

MONTEIRO, 
Manuel302 

mestre 
dourador 

S.João das 
Caldas 

(Guimarães) 

obrigação 1693, 
Jan., 11 

A.D.B. Nue. Not., Rebordãos, 
Mç. 1, Lv. 1, fis. 40-41 

MORAIS, 
António de303 

mestre 
carpinteiro 

Gebelim obrigação A.D.B. 

MORAIS, 
Francisco Roseiro de 

Mestre 
pedreiro 

Bragança baptizados 1753304, 
Fev., 2 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 2, Cx. 1, Mç. 2,fl. 491 

MORAIS, 
Manuel Domingues 
de305 

mestre 
pedreiro (?) 

Corujas escritura de 
fiança 

1794, 
Abr., 2 

A.D.B. Nue. Not., Bragança, 
Mç. 29, Lv. 126, 
fis. 25-25V 

MUNIATEGU306 entalhador espanhol Miranda 
do Douro (?) 

Acódão do 
Cabido 

1610, 
S e t , 3 

A.D.B. Cab., Cx. 1, Lv. 3, fl. 40 

MUNIATE, 
João de307 

entalhador acórdão 1610, Set., 
23 

A.D.B. Cabido, Cx. 1, Lv. 3, fl. 40 

NATES, 
Hernando de308 

mestre canteiro Zamora fiança 1612, 
Nov., 18 

A.P.Z. Notarial, n° 878, 
fis. 605-606V 

NAVAIO, 
Francisco309 

carpinteiro Miranda do Douro despesa 1623 A.D.B. Cabido, Cx. 29, Lv. de 
contas da vedoria, 
fis. 113V-114 



A 

NOGUEIRA, 
José (o velho)310 

mestre 
carpinteiro 

Mós 
(Rebordãos) 

Mós arrematação 1745, 
Abr., 25 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°20 

Mestre 
carpinteiro311 

Mós 
(Rebordãos) 

Mós 
(Rebordãos) 

arrematação 1749, 
Nov., 22 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 6, Lv. 28, fis. 129-130 

NOGUEIRA, 
José (o moço) 

Mestre 
carpinteiro312 

Mós 
(Rebordãos) 

Mós 
(Rebordãos) 

Arrematação 1749, 
Nov., 22 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 6, Lv. 28, fis. 129-130 

NOGUEIRA, 
Manuel313 

mestre 
carpinteiro 

Mascarenhas Mascarenhas fiança e 
obrigação 

1735, 
Abr., 25 

A.D.B. Nuc. Not., Sanceris, 
Mç. 1, Lv. 3, fis. 26-26v 

NOGUEIRA, 
Manuel de Castro314 

entalhador despesa 1698, Nov., A.D.B. Cabido, Cx. 3, Lv. 21 A, 
fis., lOv-11 

NOGUEIRO, 
Manuel315 

carpinteiro pagamento 1791, 
Mai., 29; 

1791, 
Ago., 22; 

1792, 
Jun., 3, 23; 

Jul., 21; 
1793, 

Nov., 7 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 5, Lv. 22, fis. lv , 3 

NOGUEIRO, 
Manuel316 

mestre 
carpinteiro 

Mós 
(Rebordãos) 

contrato e 
obrigação 

fiança317 

1780, 
Dez., 10 

1785, 
Jul., 3 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 8, Lv. 43, fis. 62-63; 

Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 9, Lv. 46, fis. 57-57V 
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OLIVEIRA, 
António de318 

pintor Torre de 
Moncorvo 

Torre de 
Moncorvo 

obrigação 

obrigação e 
fiança319 

1666, 
Jun.,22 

1666, 
Jun., 26 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°94 

Idem, ibidem, doe. 89 

OLTVEIRA, 
Francisco de320 

Aparelhador 
fornos de cal 
Águas Livres 

Lisboa A.D.B. Nuc. Not., 
Bragança, Lv. 96, Mç. 22, 
fl. 85v 

ORTEGA, 
Andrés321 

organeiro espanhol (?) despesa 1637, 
Abr., 4 

A.D.B. Mitra, Cx. 6, Lv. 55, 
fl. 19v 

OTIMO, 
José Gonçalves322 

Felgar 
(Moncorvo) 

obrigação e 
fiança 

1788, 
Jan., 29 

A.D.B Nuc. Not., Vale de Prados, 
Mç. 5, Lv. 21, fis. 43-43v 

OVIEDO, 
Bartolomeu323 

mestre 
carpinteiro 

Zamora fiança 1612, 
Nov., 18 

A.P.Z. Notarial, n° 878, 
fis. 605-606V 

PARREIRA, 
Domingos Lopes324 

mestre de 
obras 

Sendim pagamento 1654 A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°102 

PEREIRA, 
António 

entalhador Podence Vale de Nogueira devassa325 1781, 
Jun., 23 

A.D.B. Mitra, Cx. 3, Lv. 32, 
fl. 73v 

PEREIRA, 
Bartolomeu 

pedreiro Bragança baptizados 1661326, 
Jan., 9 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 195v 

PEREIRA, 
Bento327 

mestre 
entalhador 

Moredo Moredo petição; 
notificação 

1703, 
Jun., 12 

A.U.C. Comenda dos Cortiços, 
T. I, does. n° 4, 17, 
fis. 1, lv, 17 
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PEREIRA, 
Domingos328 

mestre canteiro Moreira de 
Lima 

Mirandela 

PEREIRA, 
Francisco329 

mestre 
carpinteiro 

Vilarinho de 
Agrochão 

Vilarinho de 
Agrochão 

PEREIRA, 
José330 

pintor Parada Parada 

PEREIRA, 
José331 

mestre pintor Parada 

PEREIRA, 
José332 

mestre pintor Parada 

PEREIRA, 
Leonardo 

pintor Bragança 

PEREIRA, 
Manuel Joaquim334 

mestre pintor Parada 

PEREIRA, 
Mateus338 

pintor Parada 

arrematação 1709, 
Nov., 9 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 2, Lv. 7, fis. 33v-35v 

escritura de 
obrigação 

1715, 
Set., 26 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 3, Lv. 10. fis. 108-109 

certificado 1791, 
Mar., 27 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n ° l 

arrematação 1792, 
Ago., 28 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°80 

baptizados333 1614, 
Mai., 1 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bap t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 32 

despesa 

petição335 

1790, 
Mai., 29 

1794, 
Mar., 8 

1795, 
Nov., 30; 

1797, 
Jun., 1 

A.D.B. Cabido, Cx. 5, Lv. 22, 
fl. 1, l v 

Mitra, Cx. 58, doc. n° 80 

Cabido, Cx. 5, Lv. 22„ 
fis. 6-8 

capítulo de 
visitação 

1702, 
Jul., 9 

A.D.B. PRQ., Cx. 11, Lv. 102, 
fl. 18 



PEREIRA, 
Sebastião337 

pintor Porto Escritura de 
obrigação e 

fiança 

1609, 
Março, 12 

A.D.B. Mitra, Cx. 6, Lv. 54, s/íl. 

PIMENTEL, 
Francisco Pires338 

memorial 1616, 
Fev., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°37 

PINTO, 
António 

mestre 
carpintero 

Veigas Samões 
(Vila Flor) 

Procuração 
bastante339 

1795, 
Ago., 14 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 21, Lv. 94, fis. 13-14 

PINTO, 
João Duarte340 

entalhador Veigas Quinta das Veigas 
Macedo de 
Cavaleiros 

despesa 

obrigação 

1752-53 

1753, 
Jan. 7 

1800 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 3, Lv. 21 A, fl. 33; 

Mitra, Cx. 58, doe. n° 40 

ibidem, Cx. 5, Lv. 22, 
fis. 15v, 16v 

PINTO, 
Manuel 

mestre 
serralheiro341 

Sabrosa, 
Vila Real 

Bragança baptizados 

1741342, 
Jul., 10; 

1743343, 
Abr., 18 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 

Lv. 2, CX. 1, Mç. 2,fl. 304; 

idem, ibidem, fl. 317v; 

idem, ibidem, fl. 335 
PIO, 
João do344 

mestre 
pedreiro (?) 

Frontespício 
da matriz de 

Soutilha 

1729 
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PIRES, 
João345 

PIRES, 
Manuel346 

PIRES, 
Miguel 

PIRES, 
António348 

PIRES, 
Domingos3 

PIRES, 
Filipe350 

PIRES, 
Filipe351 

PIRES, 
Filipe352 

"C C3 \ 
n r- O 
X O m 
—I H u 
n m 1:1 

serralheiro 

pintor 

entalhador 

mestre canteiro 

mestre canteiro 

carpinteiro 

mestre 
carpinteiro 

mestre 
carpinteiro 

Cortiços 

Salvaterra 
(Galiza) 

Pereiros 

Pereiros 

Miranda do Douro 
(rua do Franco) 

Bragança 

Vila Flor 

Pereiros 
(Bragança) 

"f 

dívida 1678, 
Mar., 1 

A.U.C. Comenda de Cortiços, 
T. II, doe. n° 53, fl. l v 

escritura 
de venda 

1656, 
Jun. 30 

A.D.B. Cabido, Cx. 26, Pt. 1, 
doe. 18 

baptizado 1678347, 
Abr., 10 

A.D.B. Lv. Bap. Sta. Maria, 
Lv. 1, Mç. 1, fl. 141 

procuração 
bastante 

1779, 
Ago., 23 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 13, Lv. 49, fis. 68-70v 

fiança 1767,. 
Jun., 18 

A.D.B. Nuc. Not , Faílde, Mç. 3, 
Lv. 14, fis. 45V-47 

despesa 

obrigação 

pagamento 

1635-1636 
1636, 

Fev., 27 
1636, 

Ou t , 26; 
1636, 

Ou t , 21 
1635, 

Dez., 9 

1636, 
Ou t , 21 

A.D.B. 

A.D.B. 

A.D.B. 

Cabido, Cx. 27, doe. s/n°; 
Mitra, Cx. 6, Lv. 55, 
fl. lOv; 
idem, ibidem, fl. 16; 

Mitra, Cx. 58, doe. n° 26 

Cabido, Cx. 30, doe. s/n° 

Mitra, Cx. 58, doe. n°26 



PIRES, 
Francisco353 

pedreiro Miranda do Douro despesa 1623 A.D.B. Cabido, Cx. 29, Lv. de 
contas da vedoria, 
fis. l l lv , -112 

PIRES, 
Francisco354 

entalhador Vale Benfeito obrigação 1703, 
Se t , 3 

A.U.C. Comenda dos Cortiços, 
T. I. doe. n° 17. fl. 1 

PIRES, 
João 

ferreiro Espadanedo escritura de 
venda 

1716, 
Ago., 2 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 3, Lv. 10. 
fis. 145-146v 

PIRES, 
João355 

ferreiro Vila Boa de 
Ousilhão 

arrenda 
mento 

1724, 
Mar., 19 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 3, Lv. 14, fis. 82v-83 

PIRES, 
José356 

vestimenteiro Bragança capítulo de 
visitação 

1755, 
O u t , 2; 

O u t , 16 

A.D.B. PRQ., Cx. 6, Lv. 59, fl. 2 

PRQ.,Cx. 7, Lv. 63, 
fl. 54v 

PIRES, 
Lázaro357 

carpinteiro (?) registo do 
Cabido 

1643, 
Jun., 19 

A.D.B. Mitra, Cx. 6, Lv. 55, 
fl. 54V 

PIRES, 
Manuel 

pintor Miranda do Douro compra358 A.D.B. Cabido, 
Cx. 4, Lv. 20, fl. 111 

PIRES, 
Manuel359 

ferreiro Grandais Bragança obrigação 1759, 
Mai., 29 

A.D.B. Nu. Not , Bragança, 
Lv. 11, Mç. 3, fis. 57V-58 

PIRES, 
Manuel360 

pintor Miranda do Douro venda 1656, 
Jun., 30 

A.D.B. Cabido, Cx. 26, doe. s/n° 
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PIRES, 
Miguel 

entalhador 1678, 
Abr., 24 

A.D.B. Lv. Bapt. Sta. Maria, 
Lv. 1, Mç. 1, il. 112 

PRETO, 
Diogo361 

intendente das 
obras do 
seminário de 
Miranda 

Miranda do Douro acórdão 1621, 
Jan., 23 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 1, Lv. 3, fl. 106 

QUARESMA, 
Manuel362 

medidor das 
obras da 
cidade de 
Lisboa 

Lisboa memorial 1616, 
Fev., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°37 

QUINA, 
João de 363 

mestre pintor Caçarelhos 
(Vimioso) 

notificação 1767, 
Dez., 9 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doc. n°8 

RAMESAL, 
Alonso364 

mestre 
pintor 

Zamora Bragança 

Miranda do Douro 

baptizado365 

provisão;366 

pagamento 

despesa 

quitação367 

1633, 
Jun., 29 

1635, 
Jul., 20 

1636, Nov., 
10; Dez., 11 

1637, 
Ago., 17 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 97v 

Mitra, Cx. 58, doc. n° 43 

Cabido, 
Cx. 3, Lv. 13, fis. 2, 3v, 4v 

Mitra, Cx. 58, doc. n° 43 

RAPOSO, 
Francisco368 

pedreiro Miranda do Douro provisão 1640, 
Set., 20 

A.D.B. Mitra, Cx. 6, Lv. 55, fl. 42 

RAPOSO, 
Mateus369 

pedreiro acórdão 1602, Nov., 
20 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 1, Lv. 2, fl. 164v; 
Cabido, Cx. 29, s/fl. 
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REBELO, 
Domingos 

carpinteiro Bragança baptizados 1703370, 
Mar., 25 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 415 

REBOUTA, 
Domingos 
Fernandes371 

mestre pintor Felgar 
(Moncorvo) 

Felgar notificação 
arrematação 

1767, 
Dez., 9 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doc. n°8 

REIS, 
António dos372 

entalhador Podence Bragança (?) concessão de 
oratório 

1795, 
Mai., 4 

A.D.B. Mitra, Cx. 38, doc. n°140 

REIS, 
Manuel dos 

entalhador Podence devassa373 1766, 
Jul., 24 

A.D.B. Mitra, Cx. 3, Lv. 31, fl. 87 

RIBEIRO374 canteiro Outeiro despesa 1726/1727 A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fl. 1 

RIBEIRO, 
Francisco375 

mestre canteiro Travanca 
(Mogadouro) 

arrematação 1734, 
Mai., 9 

A.D.B. ALL:, Cx. 3, Lv. 15, 
fis. lOv-12 

RIBEIRO, 
Francisco378 

mestre 
pedreiro 

Miranda do Douro petição 1757, A.N.T.T. Desembargo do Paço, 
Minho e Trás-os-Montes, 
Mç. 16, doc. n° 123 

RIBEIRO, 
João 

carpinteiro Bragança baptizados 1674377, 
Jan., 7 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 262 

RIBEIRO, 
João 

carpinteiro Bragança baptizados 1682378, 
Mai., 3 

1684379, 
Mai., 28 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 307v; 

Idem, ibidem, fl. 318v 

* * 
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RIBEIRO, 
João 

carpinteiro Bragança 

RIBEIRO, 
Manuel361 

mestre canteiro Travanca 
(Mogadouro) 

RIBEIRO, 
Pascoal 

picheleiro Bragança 

ROBLES, 
André383 

entalhador Zamora Miranda do Douro 

ROCHA, 
António384 

ROCHA, 
Inácio Velho da385 

mestre 
pedreiro 

Guntinhais 
(Caminha) 

RODRIGUES, 
António386 

canteiro Viduedo -
Bragança 

RODRIGUES, 
António387 

canteiro Outeiro 

RODRIGUES, 
António388 

mestre canteiro 
/ pedreiro (?) 

Vale Benfeito 

< + 

baptizados 1687380, 
Jul. 1 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. B a p t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 332 

arrematação 1734, 
Mai., 9 

A.D.B. ALL:, Cx. 3, Lv. 15, 
ils. lOv-12 

baptizados 1672382, 
Fev., 10 

A.D.B. Lv. Bap. Igr. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 252 

A.D.B. Cab., Cx. 30, Pt. 2 

instituição de 
capela 

1692, 
Jan., 23 

.A.D.B. Mitra, Cx. 39, doe. n°143 

quitação 1702, 
Nov., 10 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 1, Lv. 4, ils. 27-27v 

despesa 1726/1727 

1737/1738 
1738/1739 

A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fl. 1; 
idem, ibidem, fis. 19-22; 
idem, ibidem, fl. 22v 

1742 
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RODRIGUES, 
António José389 

carpinteiro Oleiros 
(Bragança) 

despesa 1796, 
Dez., 27 -

1798, 1798, 
Fev., 17 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 5, Lv. 22, fis. 7, 9, lOv 

RODRIGUES, 
Francisco [o Ribeiro 
(?)]390 

canteiro (?) Outeiro despesa 1727/1728 
1728/1729 

A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fis. 1, 3 

RODRIGUES, 
Francisco391 

canteiro Outeiro despesa 1726/1727 
1727/1728 
1728/1729 

A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fis. 1, 4 

RODRIGUES, 
Gonçalo392 

serralheiro Bragança prazo 1684 A.D.B. Cabido, 
Cx. 4, Lv. 20, fl. 33 

RODRIGUES, 
Gregório393 

mestre 
pedreiro 

Galiza Nuzelos escritura de 
obrigação e 

fiança 

1742, 
Mai., 26 

A.D.B. Nuc. Not , Mirandela, 
Mç. 8, Lv. 28, fis. 55v-56v 

RODRIGUES, 
Jerónimo 

praieiro Bragança baptizados 1665394, 
Abr., 7 

1668395, 
S e t , 1 7 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt, 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 220; 

Idem, ibidem, fl. 238v 

RODRIGUES, 
José396 

mestre canteiro Zoio arrematação 1772, 
Nov., 22 

A.D.B. Nuc. Not , Rebordãos, 
Mç. 8, Lv. 40, fis. 82-83 

RODRIGUES, 
José397 

mestre canteiro arrematação 1770, 
Dez., 30 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doe. n°7 

RODRIGUES, 
Luís398 

mestre canteiro Mirandela Mirandela obrigação 1791, 
Nov., 26 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 20, Lv. 88, 
fis. 17v-19v 
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RODRIGUES, 
Manuel399 

mestre 
carpinteiro 

Cesto, 
freguesia S. 
Martinho do 

Campo, 
(Póvoa de 
Lanhoso) 

RODRIGUES, 
Manuel José400 

mestre 
carpinteiro 

Aguieiras 
(Mirandela) 

RODRIGUES, 
Pedro 

pedreiro Bragança 

RODRIGUES, 
Pedro403 

carpinteiro 

RODRIGUES, 
Pedro404 

canteiro (?) Tinhela Tinhela 

RODRIGUES, 
Santiago405 

mestre 
pedreiro 

Bragança 

•f * 

obrigação e 
fiança 

1795, 
Mai., 28 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 20, lv. 96, fis. 6-7 

arrematação 1801, 
Jul. 27 

A.N.T.T. Desemb. do Paço, Minho 
e Trás.os-Montes, Mç. 
367, Cx. 445, doe. n°6 

baptizados401 1613, 
Ago., 30 

1617,
402 

Dez., 8 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bap t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 27; 

Idem, ibidem, fl. 47v 

memorial 1616, 
Fev., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°37 

arrematação 1690, 
Set , 21 

Arq. Distrital de 
Vila Real 

Lv. 139, UD: Cx. PVLP 26-

05, fl. 17 

avaliação 1768, 
Nov., 26 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doe. n°5 

■ ' 
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RODRIGUES, 
Sebastião 

pedreiro Bragança baptizados 1623406, 
Fev., 12 

1628407, 
Mar., 17 

1635408, 
Maio, 14 

1640409, 
Abr., 6 

1646410, 
Abr., 10 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, CX. 1, fl. 67v; 

idem, ibidem, fl. 121; 

idem, ibidem, fl. 107; 

idem, ibidem, fl. 123; 

idem, ibidem, fl. 147 

RODRIGUES, 
Sebastião 

pedreiro Bragança baptizados 1637411, 
Set , 22 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 114v 

RODRIGUES, 
Simão412 

mestre canteiro Província do 
Minho 

Vila Flor arrematação 1801, 
Jul., 27 

A.N.T.T. Desembargo do Paço, 
Minho e Trás-os-Montes, 
Mç. 367, Cx. 445, doe. n°6 

ROSA, 
Francisco da413 

pintor Lamas de Podence obrigação 1680, 
Maio, 12; 

1684, 
O u t , 20 

A.P.E. Lv. de visitações da igreja 
de Santa Marinha de 
Hedroso, s/fl.; 

idem, ibidem, fl. 69v 

RUB AIO, 
João de414 

mestre canteiro Zamora fiança 1612, 
Nov., 18 

A.P.Z. Notarial, n° 878, 
fis. 605-606V 
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SAMPAIO, 
Francisco José de 
Magalhães415 

mestre pintor fiança e 
obrigação 

1790, 
Jan., 9 

A.D.B. Nuc. Not., 
Vinhais, 
Mç. 79, Lv. 573, 
s/fl. 

SAMPAIO, 
Francisco José de 
Magalhães e 416 

mestre pintor Quintela 
(Vinhais) 

obrigação e 
fiança 

1780, 
Mar., 27 

A.D.B. Nuc. Not., Vinhais, 
Mç. 81, Lv. 584, 
fis. 107-108 

SANDOVAL, 
António de 

oficial de 
prateiro 

Bragança baptizados 1746417 , 
Out., 8 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 2, Cx. 1, Mç. 2, 
fl. 394 

SANDOVAL, 
Tomás de 

prateiro Valhadolid Bragança baptizados 1719418, 
Jun., 26; 

17214 1 9 , 
Abr., 18; 

1723420, 
Fev., 26 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 

Lv. 2, Cx. 1, Mç. 2,fl. 88v; 

idem, ibidem, fl. 103; 

idem, ibidem, fl. 121 

SANTOS, 
Francisco dos421 

mestre 
carpinteiro 

S. Pedro da 
Silva 

arrematação e 
obrigação 

1782, 
Jul., 24 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, 
doe. n°9 

SANTOS, 
João Rodrigues4" 

carpinteiro capítulo de 
visitação 

1797, 
Ago., 30 

Arquivo 
paroquial de 

Vilar de Ossos 

Lv. de registo de capítulos 
de visita e pastorais de S. 
Pedro de Moimenta (1676-
1743), fl. 37v 

SEBASTIÃO423 carpinteiro pagamento 1761, 
Dez. 

A.D.B. Mitra, Cx. 2, Lv. 23, s/fl. 



SEBASTIÃO424 carpinteiro Miranda do Douro receita 1760 A.D.B. Cabido, 
Cx. 5, Lv. 26, fl. 44 

SECA, 
Manuel José Vila425 

mestre 
carpinteiro 

Mirandela obrigação e 
fiança 

obrigação e 
fiança 

1792, 
Jun., 25 

1793, 
Mai., 17; 

1795, 
Mai., 28 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 20, Lv. 87, 
fis. 82v-83v 

Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 20, Lv. 90, 
fis. l l v -12 ; 

Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 21, Lv. 96, fl. 7 

SENDERON, 
João de426 

mestre canteiro Zamora fiança 1612, 
Nov., 19 

A.P.Z. Notarial, n° 878, 
fis. 611-612V 

SEQUEIRA, 
João Pinto de427 

mestre 
pedreiro 

Castelãos obrigação e 
fiança 

1787, 
Out., 6 

A.D.B. Nuc. Not., Vale de Prados, 
Mç. 5, Lv. 21 , fis. 19-20 

SILVA, 
António José da428 

canteiro Vila Nova de 
Cerveira 

Mirandela procuração 
bastante 

1770, 
Jun., 13 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 13, Lv. 50, 
fis. 110- l lv 

SILVA, 
Domingos da429 

canteiro Outeiro despesa 1727/1728 
1728/1729 

A.D.B. Confrarias, Cx. 6, Lv. 76, 
fis. 2v, 4 

SILVA, 
Feliciano da 

entalhador Vinhais 1746430, 
Fev., 13 

A.P.E. Lv. Visitações 
S. Pedro de Montouto, 
fl. 44v 



SILVA, 
Francisco António 
da431 

mestre escultor 
e entalhador 

Mogadouro arrematação 1771, 
Nov., 30 A.D.B. 

Mitra, Cx. 58, doc. n°7 

SILVA, 
Germano da432 

pintor e 
dourador 

freguesia de 
Santa Maria 
de Outeiro, 
(Cabeceiras 

de Basto) 

Bragança, 
Colégio da 

Companhia de 
Jesus 

obrigação; 
declaração 

1718, 
Nov., 2 

A.U.C. Mç. 5o, Paço de Vinho.es, 
fis. 317-318, 319 

SILVA, 
Januário da433 

pintor e 
dourador 

freguesia de 
Santa Maria 
de Outeiro, 
(Cabeceiras 

de Basto) 

Bragança, 
Colégio da 

Companhia de 
Jesus 

obrigação 1718, 
Nov., 10 

A.U.C. Comenda de Cortiços, 
T. II, doc. n° 50, fis. 1-2 

SILVA, 
João da 

carpinteiro Bragança baptizados 1749434, 
S e t , 2 8 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 2, CX. 1, Mç. 2, 
fl. 437v 

SILVA, 
João da435 

carpinteiro declaração 1772, 
Set., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°54 

SILVA, 
João Manuel da436 

carpinteiro S, Pedro 
(Bragança) 

arrematação 
437 

despesa 

1788, 
Jul., 28 

1798, 
Mar., 12 

A.D.B. Nu. Not.., Bragança, 
Mç. 37, Lv. 173, 
fis. 17v-18 

Cabido, 
Cx. 5, Lv. 22, fl. lOv 

SILVA, 
José António da438 

canteiro Vila Nova de 
Cerveira 

Mirandela procuração 
bastante 

1770, 
Jun., 13 

A.D.B. Nue. Not., Mirandela, 
Mç. 13, Lv. 50, 
fis. 110-llv 

http://Vinho.es
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SILVA, 
Miguel da 

carpinteiro Bragança baptizados 1708, 
Ago, 19439 

1710, 
Jan., 20440 

1711441, 
Ago., 18; 

1714442, 
Abr., 4; 

1722443, 
Jun., 24 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 2, CX. 1, Mç. 2,fl. 13v; 

idem, ibidem, fl. 22v; 

idem, ibidem, fl. 31; 

idem, ibidem, fl. 49v; 

idem, ibidem, fl. 115 

SILVA, Pedro carpinteiro Bragança baptizados 1702444, 
Mai., 21 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, CX. 1, fl. 293 

SIMÕES, 
António 

Mestre 
carpinteiro 

Santa Maria 
do Telhado, 

(Minho) 

Bragança baptizados 1739445, 
Dez., 16 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 2, CX. 1, Mç. 2, fl. 300 

SIZA, 
Manuel446 

mestre canteiro Santiago de 
Rebordãos 

(Guimarães) 

obrigação 1787, 
O u t , 31 

A.D.B. Nu. Not, Vale de Prados, 
Mç. 5, Lv. 21, fis. 23v-24v 

SOARES, 
Gonçalo 

carpinteiro Bragança baptizados 1611, 
Nov., 9 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, CX. 1, fl. 17 

SOUSA, 
Alexandre de 

pintor Bragança baptizados 1691447, 
Fev., 12 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, CX. 1, fl. 392 



SOUSA, 
António Lopes de448 

mestre 
pedreiro (?) 

Torre de 
Moncorvo 

pagamento 1662, 
Set., 14 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°39 

SOUSA, 
António Lopes de 449 

mestre de 
obras de 

arquitectura 
escultor 

Miranda do Douro petição 
provisão 

1664, 
Dez., 20 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n°44 

SOUSA, 
João Gomes de450 

oficial de 
prateiro 

Lisboa procuração 
bastante 

1717, 
Jun., 22 

A.D.B. Nuc. Not., Mirandela, 
Mç. 4, Lv. 14, fis. 47V-48 

SOUSA, 
Mateus de 

pintor Bragança baptizados 1639451, 
Dez., 26 

1642452, 
Out., 28 

1645453, 
Mai., 10 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, CX. 1, fl. 118v; 

ibidem, fl. 132v 

ibidem, fl. 141 

TATO, 
Pedro 

Mestre canteiro Santa Maria 
de Trovões 

(Galiza) 

Procuração 
bastante454 

1749, 
Mar., 17 

A.D.B. Nuc. Not., Rebordãos, 
Mç. 6, Lv. 28, fis. 48-48V 

TEIXEIRA, 
António455 

mestre pintor Linhares 
(Carrazeda de 

Anciães) 

obrigação 1766, 
Mar., 30 

A.D.B. Nuc. Not., Vale de Prados, 
Mç. 3, Lv. 12, fis. 43V-44 

TOME, 
Manuel456 

mestre 
carpinteiro 

Parada despesa 1802 A.D.B. Cabido, 
Cx. 5,Lv. 22, fl. 21 

VELEZ BARZENA, 
Mateo457 

mestre de 
fontes 

Valhadolid certidão 1612, 
Nov., 12 

A.P.Z. Notarial, n° 878, 
fis. 600-611 
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VAZ, Álvaro praieiro Bragança baptismo 1680458 A.D.B., Liv. Bap. Santa Maria, 
Lv. 1, Mç. 1, il. 165 

VAZ, António serralheiro Parada Parada óbito 1777, Nov., 
14 

A.D.B. PRQ., Óbitos, Mç. 1, 
Lv. 5, fl. lOv 

VAZ, 
Fernão459 

vestimenteiro; 
casuleiro460 

Zamora capítulo de 
visitação; 
provisão 

1640, 
Out., 24; 

1640, 
O u t , 12 

A.D.B. PRQ., Cx. 5, Lv. 39, 
fl. 125; 
Mitra, Cx. 6, Lv. 55, 
ils. 39v, 42v 

VAZ, 
Francisco481 

canteiro Miranda registo 1634, 
Out., 4 

A.D.B. Mitra, cx. 6, Lv. 55, fl. 3 

VAZ, 
Francisco462 

mestre 
carpinteiro 

Milhão - Bragança despesa 1800, Jun., 
22 

A.D.B. Cabido, 
Cx. 5, Lv. 22, fis. 16-16v 

VAZ, João carpinteiro Bragança baptizados 1647463, 
Abr., 15 

1650464, 
O u t , 9 

1655465, 
Dez., 27 

1660468, 
Out., 8 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 151; 

idem, ibidem, fl. 155v; 

idem, ibidem, fl. 179v; 

idem, ibidem, fl. 194v 

VAZ, 
José 

serralheiro Parada Parada óbito 1792, 
Maio, 15 

A.D.B. PRQ., Óbitos, Mç. 1, 
Lv. 5, fl. 45v 
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4 * 

VFJGA, 
António da 

canteiro Bragança baptizados 1672467, 
Fev., 15 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. Bapt., 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 253 

VEIGA, 
Martinho da468 

mestre canteiro 1700, 
Mai, 14 

A.D.B Acórdãos da Câmara de 
Bragança (1669-1725), 
Lv. 24, Mç. 5, 
fis. 193v-195v 

VEIGA, 
Martinho da469 

mestre canteiro quitação 1697, 
Out., 14 

A.D.B. Nue. Not., Rebordãos, 
Mç. 1, Lv. 2, fis. 25v-26 

VEIGAS, 
entalhador de470 

entalhador Veigas 
Macedo de 
Cavaleiros 

capítulo de 
visitação 

1732, 
Out., 7 

1734, 
Dez., 5 

Arq. Paroquial 
de Vilar de 

Ossos 

Lv. de registo de capítulos 
de visita e pastorais da 
igreja de S. Pedro de 
Moimenta (1676-1743), 
fl. 96; 

ibidem, fl. 98v 

VELASQUES, 
Tomás de471 

entalhador acórdão 1612, 
Jan., 11 

A.D.B. Cabido, Cx. 1, Lv. 3, fl. 58 

VELHO, 
Manuel Correia472 

carpinteiro Algoso Algoso registo 1736, 
Nov., 3 

A.D.B. ALL., Cx. 3, Lv. 15, fl. 80v 

VICENTE, 
Julião473 

pedreiro (?) memorial 1616, 
Fev., 13 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doc. n°37 

VIDAL, Pedro picheleiro Bragança baptizados 1628474, 
Mai., 12 

A.D.B. Lv. Bap. S. J. B a p t , 
Lv. 1, Cx. 1, fl. 122 
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VILACHA, 
pintor de475 

mestre pintor certificado 1791, 
Mar., 27 

A.D.B. Mitra, Cx. 58, doe. n° 1 

VILLABOCILHA, 
Juan de478 

mestre canteiro Zamora obrigação 1612, 
Nov., 19 

A.P.Z. Notarial, n° 878, 
fis. 607-609V 

VILLALHABE, 
João Ortiz de477 

mestre canteiro Toro trespasso 1612, 
Nov., 19 

A.P.Z. Notarial, n° 878, 
fis. 611-612V 
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■+ 

NOTAS 

1- Arrematou a obra da capela-mor da igreja matriz de Cabanelas, «tanto de 
pedra como de madeira por presso de duzentos e senquenta e nove mil reis na 
forma dos apontamentos». 

2- Na qualidade de testemunha, juntamente com o canteiro António José 
Afonso, assinou a petição que o juiz da igreja, acórdãos e juiz do povo de 
Sarzeda apresentaram ao Cabido com o intuito de obterem a quantia de 
130.000 réis, já combinada com o fabriqueiro da Mesa Capitular, para 
pagamento das obras efectuadas na capela-mor da paroquial da mesma 
povoação. Nesta quantia consideravam-se já os quantitativos devidos aos 
mestres canteiros. 

3- Na qualidade de testemunha, juntamente com o canteiro Manuel António 
Afonso, assinou a petição que o juiz da igreja, juiz do povo e representantes da 
aldeia de Sarzeda apresentaram ao Cabido com o intuito de obterem a quantia 
de 130.000 réis, já anteriormente combinada com o fabriqueiro da Mesa 
Capitular, para pagamento das obras efectuadas na capela-mor da igreja 
matriz. Nesta quantia consideravam-se já os quantitativos devidos aos mestres 
canteiros. 

4- Foi testemunha, juntamente com o pedreiro Carlos Gonçalves, do baptismo 
de Catarina, afilhada do pedreiro José Alvares. 

5- Serviu como testemunha quando se lavrou o testamento de Maria Afonso, 
de Rebordãos. 

6- Sendo morador na cidade de Bragança, onde trabalhava «pello seo officio», 
nomeou como seu procurador a pessoa de João Francisco, do lugar de 
Espinhosa (como Caminha pertencia à comarca da Valença), com a finalidade 
de celebrar uma escritura de dote que favorecesse o seu filho, João Luís, para 
casar com Inácia, filha de João Luís Rodrigues do mesmo lugar do Sopo. 

7- Obrigou-se a emadeirar a capela-mor da igreja de Quintanilha. 

8- Obrigou-se a executar o emadeiramento da capela-mor da igreja matriz de 
Quintanilha. 

9- Concorreu à arrematação da obra de madeira da capela-mor da igreja de S. 
Joanico. Contudo, por apresentar uma proposta superior aos 58.000 réis 
lançados por Manuel Fernandes, não viria a ganhar a empreitada. 

* 
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10- «Justei o retablo de Santulhão com Manuel Affonso de Formentãos por 
setenta mil reis, e oito alqueires de pam, e lhe dei para principio da obra trinta 
mil reis - 30.000 reis (1796, Setembro, 19)»; «Dei mais para o retablo de 
Santulhão - 20.000 reis (1797, Janeiro, 29)»; «De seis alqueires de centeio que 
se deu ao entalhador Manuel Affonso de Formentãos por conta do retablo que 
tem justo fazer para Santulhão - 3.000 (1797, Março, 22)»; «ao entalhador de 
Fermentãos que fez a urna da igreja de Paradinha encomendada pelo 
reverendo Miranda - 3.500 (1797, Maio, 21) - a urna tinha sido levada para 
esta igreja em Março, custando o transporte 500 réis; «recebeu o entalhador 
para a urna de Paradinha 5.500 reis, com os quaes se completão os nove em 
que foi justa - 5.500 (1797, Maio, 21); «Dei ao entalhador para o retábulo de 
Santulhão 6.400 reis - 6.400 (1797, Julho, 11)»; «Dei ao entalhador de 
Formentãos por ajuste de contas do retabolo de Santolhão abatido tudo quanto 
tinha recebido, que erão seis alqueires de pão pagos a 500 reis, e sincoenta e 
seis mil e quatrocentos em dinheiro (*) com mais mil reis de dois alqueires de 
pão: e fica satisfeito»; «Ao mesmo entalhador por huma urna que se obrigou a 
fazer para a mesma igreja de Santulhão, e foi justa por doze mil reis, seis mil 
com duzentos e quarenta de por hua taboa na mesma igreja - 6.240 (1798, 
Fevereiro, 4» 

11- «Ao serralheiro Francisco Martinho Agrobom de humas aldravas, 
missagras, fechaduras, chumbadouros, e mais ferragens para a igreja do Crasto 
- 4.630»; Ao serralheiro Agrobom pellas missagras, tranqueta, e mais ferraje 
para a porta da sacristia da Sarzeda - 7.160». 

12- Com Domingo Clavo avaliou os potenciais custos da reedificação da ponte 
de Castrelos. Esta, por estar muito arruinada, «devia ser feita desde os aliseses 
athe o alto das goardas com dois arcos de cantaria hum maior outro mães 
pequeno ficando de altura de quarenta e seis palmos, e de comprimento cemto 
[sic] e sesemta com bons talhamares da parte da corrente». A empreitada seria 
arrematada por Manuel Lourenço de Matos. 

13- Juntamente com Francisco Pires Pimentel foi contratado por Manuel 
Quaresma para fornecer alguns matérias para a obra do seminário de Miranda 
do Douro. Ambos receberão das mãos do cónego Francisco Luís, tesoureiro do 
seminário, a quantia de 70.000 réis «pêra tiollo pêra ladrilho e emcamentos 
[sic] de que puserão muita camtidade na obra». 

14- Era casado com Catarina da Costa. Apadrinharam o baptismo de João, 
filho de Manuel Gomes e de Maria Gomes. 

15- Visitando a matriz de Pinhovelo, em 1650, o Cónego Domingos Pires 
Urbano determinou: «o fabriqueiro mandara renovar o retablo, e dourar o 

68 



sacrário athe a primeira visitaçam por mão de bom official, e approvado como 
he João Alonso de Miranda a quem darão esta obra per ser conhecidamente o 
melhor official que há por estas partes não havendo outro que melhor e mais 
barata a faça». O nome, a proveniência e o favoritismo que o eclesiástico lhe 
concedia permitem a hipótese de se tratar de um descendente do castelhano 
Remessal. 

À sua mão deveu-se ainda o retábulo da matriz de Frieira: «deo em 
despessa seis mil reis que deu a João Alonsso pintor a quonta do retablo de 
Frieira»; «deo mais em despessa nove mil reis que pagou a João Alonsso [sic] 
pello retablo de Frieira alem dos seis mil reis que tinha dado». 

16- Com Hernando de Nates, João de Rubaio, João de Villabocilha, mestres 
canteiros, e Bartolomeu de Oviedo, mestre carpintero, ficaram como fiadores 
de Mateus Velez Barcena, arrematante das obras de abastecimento de água à 
cidade de Miranda do Douro. 

17- «Dei a André Alvares de Sortes doze mil reis para a madeira da igreja de 
Rio Frio -12.000». 

18- Foi testemunha na celebração da escritura de venda de uma casa em que 
eram partes o pintor Manuel Pires e o cónego Marcos do Amaral. 

19- «A Francisco Alvares do amadeiramento do sepulcro - 8.000». 

20- Nesta data, realizou-se o baptizado de Maria, filha do pedreiro António 
Alves e de sua mulher, Catarina. 

21- Deu-se notícia de uma «provisão pêra o reverendo cónego Manuel Antunes 
de Paiva recebedor das rendas da Meza episcopal pagar 4270 reis ao 
carpinteiro Hieronimo Alvares e seu filho». 

22- Foi padrinho de Catarina, filha de Tiago Rodrigues, castelhano, e de 
Francisca Diz, de Bragança. Como testemunhas assinaram Carlos Gonçalves e 
Bartolomeu Afonso, pedreiros, moradores em Bragança. 

23- No meio do livro de visitações referenciado, deparámos com uma folha 
solta. O seu conteúdo era o seguinte: «Por este por nos asenado diguo eu 
Manoel Alvares pintor e morador na villa de Chacim que eu me obriguo a 
pintar e dourar e gravar a Virgem Nossa Senhora do Rosário do luguar de 
Edrozo a qual obra sera feita com toda a perfeição que mais não possa ser em 
preço de dous mil e quinhentos reis a qual pintura me obriguo a dar feita dia 
de Nossa Senhora de Março a vinte e sinquo de Março este primeiro que vem 
de seiscentos e oitenta e oito anos e outrosi nos obriguamos o juis da igreja e 
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mordomo de Nossa Senhora Domingos Gonçalves do (*) a pagar a contia de 
dous mil e quinhentos sem duvida algua sendo a pintura da Senhora de 
receber e para tudo comprir o (outor)guamos huns e outros presentes Antonio 
Afonso (*) e Antonio Roiz da igreja e Antonio Afonso Rubeo e eu Manoel 
Alvares a trazer a Virgem pintada a feria do Campo e loguo recebi quinhentos 
reis do senhor Manoel Oliveira 
Antonio Rodrigues juis da igreja 
Antonio + Afonso Ruibo 
Antonio + Afonso 
Bartholomeu Afonso parocho». 

24- Foi contratado por Manuel Quaresma para trabalhar na empreitada do 
seminário de Miranda do Douro. Receberia do cónego Francisco Luís, 
tesoureiro do seminário, a quantia de 15.000 réis «pêra comprar feramentas 
piquaretas allavancas linha cordas baldes sestos siramdas [...] que tudo se 
meteu nas casas velhas do siminario». 

25- Na qualidade de testemunha assinou a escritura de confirmação de doação 
pela qual D. Maria Arcângela de Morais Sarmento , natural de Vinhais mas 
residente em Lisboa, doou alguns bens à Ordem Terceira desta vila para «se 
alumiar a lâmpada do Santíssimo do seminário da mesma villa». Como 
testemunha, também assinou a escritura de juro entre João Domingos e os 
oficiais da Ordem terceira, lavrada na mesma data. Em ambas as escrituras 
serviu como testemunha o mestre pedreiro Mateus Fernandes. 

26- «Francisco Alves carpinteiro de dous feriados a quatrocentos reis - 800». 

27- «Dá mães em despeza vinte mil reis que se derão a Francisco Alvez por 
fazer o retablo da igreja de Santulhão - 20.000». 

28- Obrigou-se a pintar e dourar a imagem da Senhora do Rosário da igreja de 
Edroso. 

29- Juntamente com Domingos Pereira, assinou a escritura de obrigação pela 
qual se comprometia à obra do palácio dos Távoras, em Mirandela. 

30- «A Miguel Alves por amassar a cal e apagua la trezentos e cinquenta reis -
350». 

31-0 fabriqueiro, padre João Rodrigues, «despendeo com o canteiro Antonio 
para complemento das pedras que se lhe restavão a dever da obra dos arcos» 
do santuário do Santo Cristo, 6.400 réis. 
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32- Estava casado com Filipa Rodrigues. Nascimento da filha Isabel. 

33- Baptizado da filha Francisca. 

34- Estava casado com Isabel Francisca. Vd. Bartolomeu Pereira 

35- «Muito Reverendo Senhor Cónego Simão dos Santos 
dou parte a Vossa Mercê de que a capella de Quintanilha esta concluída não 
sei se ficara comforme [sic] os apontamentos da escritura os quais ainda não 
vi; porem fica muito boa ainda que eu bem queria que Vossa Mercê a viesse 
agora ver e quando não possa ser mande o fazer por hua pessoa de quem 
Vossa Mercê se possa bem fiar mais do que de mim. O mestre João Antonio 
julgo lhe não faltou com cousa algua e assim Vossa Mercê por quem he 
emtreceda por elle para que lhe dem alguma cousa de luvas porquanto o pobre 
perdeu em as obras, e assim Vossa Mercê emtreponha o seu respeito se lhe 
parecer ainda que não he só causa de Vossa Mercê o que eu não ignoro peço 
isto não pello que mereço pois não he nada mas sim pello mestre ficar 
satisfeito para mim com isto julgando que eu lhe posso fazer nisto algum bem. 
Agora o que falta he que Vossa Mercê a mande benzer ou tirar ordem para 
que, quizer e mandar telhar a sacristia e fazer hum taburno para o altar tudo o 
mais depressa que puder ser e logo com a mesma brevidade mandar fazer o 
retablo porquanto o velho não tem serventia do que Vossa Mercê se poderá 
emformar e se quizer que eu peça algua couza neste particular e em todo o 
mais que for de seu serviço com seu avizo farei tudo quanto me determinar 
pois sempre estive estou e estarei a sua obediência a quem Deos goarde muitos 
annos Quintanilha Março 5 de 1768 de Vossa Mercê capellam muito ubrigado 
= Antonio Ferreira da Veiga». 

Num recibo, declara João Pires ter recebido 12.000 réis «por conta do 
ultimo pagamento do ajuste da obra de Quintanilha [...] para dar ao pedreiro 
que a ajustou». O mesmo fiador declara, noutro recibo, ter em seu poder 6.400 
réis. A propósito de novo pagamento de 6.600 réis «que se deve por ultimo 
pagamento para haver de pagar ao pedreiro que ajustou a obra da capella mor 
de Quintanilha a que eu estou obrigado como fiador do mestre pedreiro João 
Antonio». O fiador era João Pires. 

36- Constituiu por seu procurador a Pedro Francisco natural da freguesia de S. 
Romão de Rendufe, termo de Guimarães. 

37- No período compreeendido entre 3 de Maio de 1737 e 3 de Maio de 1738, 
o tesoureiro da confraria do Santo Cristo, João Nogueiro, pagou a este 
carpinteiro 1.800 réis correspondentes a geiras pagas a 180 réis. 
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38- Residindo em Vale de Prados, comprou nesta altura (1750) uma casa em 
Vila Franca, a Tomé Fernandes e sua mulher Maria Pinta, pela quantia de 
12.500 réis. Era casado com a castelhana Manuela Rodrigues de Garcia. 

Trata-se de um recibo de pagamento assinado pelo filho do artista, João 
Rodrigues Bustamante, em que declara ter recebido 18 moedas de ouro, de 
4.800 réis cada uma, que se deviam a seu pai. De facto, por esta quantia tinha 
Bustamante arrematado o douramento do retablo de Argoselo, trabalho que 
nesta ocasião já estava executado.No mesmo recibo de pagamento, o filho de 
Damião Bustamante comprometia-se a «acavar o retablo da igreja de Soutelo 
da Mourisca chuga [sic] pimtura [sic] se acha ainda por completar». Além das 
pinturas dos retábulos de Argoselo e Soutelo da Pena Mourisca, Bustamante 
pintou cerca de oitenta painéis para a sacristia do santuário do Santo Cristo de 
Outeiro, onde figurou as vidas de numerosos santos e santas. A entrada, no 
quadro onde representou Baco, escreveu a legenda vinum letificar corhominis, 
assinou e datou a encomenda: «me pintou Damião Bustamãte ano 1768». 
Satisfeito consigo próprio, o mestre pintor daixaria ainda uma tábua com o 
seu retrato, entre o quadro de S. Miguel e o de S. Anastácio, monge e mártir 
persa. Além da paleta e pincéis, atributos indispensáveis, o pintor adornou-se 
com uma casaca azul onde brilhava o ouro dos botões. Confirmando o ano do 
empreendimento e autoria, dava notícia da sua idade enquanto mostrava o 
orgulho pela terra de origem: «Pictor valisoletanus 1768 etatis 57». 

Em 1773, idêntico programa e reportório artísticos, suscitavam a 
devoção e animavam os tectos e paredes da nave e da capela-mor da paroquial 
de Avantos. Nesta igreja, assinou como «Damião Vallisoleti». 

39- Recebeu um pagamento de 30.000 réis por pintar e dourar o retábulo de 
Soutelo. 

40- «se assentou que parecia bem que a torre dos sinos se derribasse, e a pedra 
se gastasse na obra da Sé que ora andam. E outrosi pareceo bem ao Senhor 
Bispo e Cabido que em quanto se não tomasse outro assento, se assignasse e 
pagassem quinhentos reis a Manoel Camello por seu trabalho, e estipendio 
cada somana, por ter conta com os officiais que tenhão cuidado de trabalhar, e 
por olhar pola dita obra, e fazer tudo o que deve, como delle se espera e 
confia» (1582, Novembro, 15); 

«Aos treze dias do mes de Março de 1583 anos se assentou em Cabido 
estando presente o Illustrissimo Senhor Bispo que tractandosse do milhor 
modo que se teria para esta obra da Sée andar por diante, offrecendosse aver a 
pia de dinheiro do Abril que vem por diante, que se busque hum homem 
pedreiro, e bom official que aceite o carrego desta obra, e tenha cuidado de a 
reger, e fazer ir por diante com o cuidado e dilligencia devida e que sendo 
caso que Manoel Camello queira estorvar a prosequção da dita obra, e 
demandar o Cabido, ou o recebedor da fabrica usando das clausulas dos 
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quontractos que diz ter em seu favor, que o dito Cabido, e recebedor se 
defendão, e se opponhão a causa e sendo necessário annullem os dictos 
qtractos [sic] e as clausullas délies, pola grande lesão que a dieta fabrica 
padece poios dictos qtractos, dando sempre conta ao dito Senhor Bispo do que 
succéder na dita demanda (seguem-se três linhas riscadas) diguo que não se 
effectuando o que acima he coteudo, que então se busque hum homem perito, 
e que entenda da obra para se lhe poder encomendar, e assinou o dito Senhor 
Bispo com os assinadores deste ano presete, dia, mes, et ano ut supra. E eu 
arcediago da Sé escrivão do Cabido que o escrevi - e risquei duas regras acima 
por idade 
O Bispo de Miranda». 

41- Não se explicitou o nome desta prático. De acordo com o registo, pagaram-
se «ao mestre canteiro de Izeda 4200 reis para cortar a cantaria para a capella 
de Paradinha». 

42- Era casado com Ana de Abreu. Baptismo do filho Abel. Em 1620 nasceria 
uma menina. 

43- Nesta altura estava casado com Ana Gonçalves de quem nasceu o filho 
José. 

44- Nascimento da filha Maria. 

45- Nascimento da filha Mariana. 

46- «Mais a Adrião Capitão desoito mil reis de pintar o retablo de Palácios os 
annos atras -18.000 reis». 

47- Uma provisão mandava «o reverendo cónego João Alvares vedor da 
fazenda pagar a Adrião Capitão pintor 18.000 reis da pintura do retablo da 
igreja de Palácios». 

48- A prole de Adrião Capitão aumentou com o nascimento da sua filha 
Beatriz. 

49- «Apresentação de hua petição de Adrião Capitão morador na cidade de 
Bragança apresentada ao senhor provisor (cónego doutoral Vicente Lopes de 
Moura) deste bispado de Miranda» 

Ano: 1645, Abril, 18 
Era filho de Adrião capitão, pintor e de sua mulher Isabel Gonçalves, 

moradores na cidade de Bragança «dizendo nella (petição) que pella parte do 
ditto seu pai hera netto de Gil Capitão, e de sua mulher Catharina Manoel 
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naturaes e moradores na cidade de Lila dos Estados de Frandes (então 
sujeitos à coroa de Castela), e por parte de sua mai hera netto de George Pirez 
e de sua mulher Briatiz Gonçalves moradores que forão na ditta cidade de 
Bragança e para effeito de se ordenar lhe hera necessário habilitar sua pessoa 
e porque nos dittos Estados de Flandes [sic] por rezão das guerras se não 
podia ir fazer habilitação, e na ditta cidade de Bragança e villa de Chaves 
havia pessoas que conhecião seus avoos paternos pedia a elle senhor 
provisor lhe mandasse fazer sua habilitação na forma ordinária nas partes 
referidas para o que sendo necessário depositaria dinheiro» 

Passou-se «precatório» para o vigário geral da vila de Chaves e para o 
Reverendo Bento da Cunha Teixeira, Abade de S. João Baptista de Bragança e 
beneficiado de Santa Maria de Bragança. 

Para as diligências mandadas devia o Abade de S. João ouvir secretamente 
e ajuramentar «seis, ou sete testemunhas das mães antigas da ditta cidade de 
cristãs velhas fidedignas sem sospeita, que melhor saibão dar rezão da 
geração dos sobredittos avoos paternos, e maternos do ditto justeficante 
Adrião Capitão». 

1645, Maio, 2 
Foram ouvidas as testemunhas que se seguem: 
«Pedro Garcia mestre dos meninos e christão velho morador nesta cidade 

de Bragança testemunha noteficado por mim escrivão a quem elle reverendo 
Abbade deu juramento dos Sanctos Evangelhos em que pos sua mão e 
premeteo de dizer verdade de tudo o que soubesse e lhe fosse perguntado, e 
sendo o per sua idade disse ser de setenta e quatro annos pouquo mais ou 
menos e ao custume e cousas disse nada. 

E preguntado se fora peitado ou sobernado por parte do justificante 
disse que não e que não sabia o para que era chamado e noteficado. 

E perguntado se conhece ao justificante Adrião Capitão disse que si 
conhece, e a seu pai Adrião Capitão pintor e sua mulher Anna Gonçalves, e 
sabe que o mesmo Adrião Capitão estudante he o mesmo que impetrava a 
comissão e saber ser filho legitimo de Adrião capitão pintor e de sua mulher 
Anna Gonçalves inda que na comissão dis Isabel Gonçalves , e que ao pai do 
justificante Adrião Capitão conheceu, e sabe esta tido havido por christão 
velho, e não há fama nem rumor em contrario e que aos pais do dito Adrião 
Capitão, e avos paternos do justificante não os conhece por serem naturaes, e 
moradores fora do reino, e que outrossi conhece Anna Gonçalves mai do 
justificante e conheceu a seu pai Jorge Pires e sua mulher legitima Breatis 
Gonçalves avos maternos do justificante e sabe que os sobreditos avos 
maternos são e forão tidos havidos por christãos velhos sem terem nota nem 
suspeita nem origem de judeus christãos novos, negros, mouros, nem dos 
novamente convertidos a nossa sancta fee catholica e sempre estiverão tidos 
em openião e estão de christãos velhos, e sabe elle testemunha que os 
sobredittoas, não encorrerão em crime de heresia ou apostasia nem 
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cometerão crime nem delicto per onde perdessem o credito nem outra algua 
infâmia de defeito, ou de direito, e não sabe que nenhum dos sobreditos 
pagasse finta nem pedido lançado a gente da nação hebrea nem fosse preso 
nem penitenciado pello Sancto Officio, e sabe elle testemunha que todos 
forão sempre tidos havidos per christãos velhos, limpos, e puros sem aver 
fama nem rumor em contrario, e mais não disse deste e declarados da 
maneira que bem entendeu e deste seu testemunho lhe foi lido e per elle 
ouvido e disse elle testemunha que estava escrito na verdade e assignou com 
elle reverendo Abbade e eu padre Sebastião Gonçalves Centeno que o 
escrevi». 

As outras testemunhas repetem basicamente este articulado. Foram 
elas: 

Pedro Fernandes, entalhador. Morador em Bragança com 65 anos; 
D. João Phelano, Capitão de infantaria por El Rei Nosso Senhor nesta 

cidade de Bragança. Natural da cidade «Batreferdin reino de Irlanda». Disse 
que «assestiu per seis annos pouquo mais ou menos nos Estados de Flandes, 
sogeitos a Coroa de castella e que nesse tempo assistira junto a cidade de Lila 
donde Adrião capitão pintor pai do impetrante hera natural e seus pais erão 
naturais e sabe elle testemunha que na dita cidade de Lila não há nenhua 
pessoa que seia christão novo, mouro, ou judeu estando assi que indo alguns 
estrangeiros, hereges, ou judeus mercadores não tem mais que vinte e quatro 
horas pêra vender sua mercadoria e não a vendendo no dito tempo vão pedir 
licença pêra assistir mais algu tempo». 

Filipe Fernandes, lavrador e morador em Bragança; 
Pedro Placias, soldado de infantaria da companhia do capitão Dom 

João Phelano assistente nesta cidade de Bragança e natural da cidade de 
Bordeos reino de França. Trabalhou na cidade de Lila «no officio de çapateiro 
e que na dita cidade não há christão novo algu nem judeu»; 

Guilherme de Mazeres, artilheiro francês natural da vila Broage. 
Esteve alguns anos na cidade de Lila onde conheceu aos ditos Gil Capitão e 
sua mulher Catherina Manoel avos paternos do justificante»; 

Ambrósio Ribata tecelão de veludo, morador em Bragança «de des 
annos a esta parte». Era natural da cidade de Reparo reino de Génova. Morou 
em Lila alguns anos e pousou em casa «junto das do dito Gil Capitão». 

50- Em 7 de Novembo de 1746, Adrião Capitão sofreu uma demanda por dever 
à fábrica da Sé a quantia de 30.000 réis. 

51- Foi padrinho de baptismo, juntamente com sua irmã, Brites Capitão, de 
António, filho de António de Pillos, tecelão de seda, e de Joana Baptista. 
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52- No inventário dos bens que pertenciam aos fregueses, registou-se: «hua 
cruz processional de prata com sua haste de prata, que se fes no anno de 1782 
que tem oito anateis e quatro onças de pezo, que fazem dezasseis marcos, e 
quatro onças, a oitocentos a onça, faz cento e sinco mil e seiscentos, de feitio o 
marco a mil e duzentos importou dezanove mil e oitocentos, mais de ouro 
para dourar o crucifixo dous mil reis, ao official que dourou trezentos reis, 
mais ao carpinteiro pela bola do cabaço, e braços da cruz quatrocentos reis, 
esta tudo com o ferrão do pé em centro e oito mil trezentos e vinte foi feita no ^ 
lugar de Sicouro termo de Miranda por Francisco Castilho, e chegou a este 
lugar em 11 de Março de 1782». _ 

No mesmo documento, pode ainda ler-se: «outra cruz de latão prateada 
para as funções de menos solenidade que custou oito mil e duzentos feita em 
Braga no anno de 1785 foi paga pelas confrarias do Santíssimo, do Rozano, e 
das Almas deste lugar». 

53- Foi notificado para lançar, conjuntamente com os mestres pintores 
Domingos Fernandes Rebouta e João de Quina, na arrematação do douramento 
do retábulo da capela-mor de Santo André em Castanheira, então no termo da 
vila de Penas Roias. Depois de alguns sucessos viria a arrematar a empreitada 
em sociedade com o pintor Domingos Fernandes Rebouta pela quantia de 
91.900 réis. 

54- Visitando a paroquial de S. Jerónimo, em Vale Prados Grande, o reverendo 
Tomás Gomes da Costa determinou: «os freguezes [...1 porão todo o cuidado 
em que se faça o pano de defuntos, e por me constar que o vestimenteiro 
Manuel de Castro tem ajustado o dito pano e que tem parte do dinheiro na sua 
mam mando que em termo de dous mezes de satisfação a factura do dito pano 
com pena de quatro mil reis que pagara de sua caza». 

55- Construtor da matriz de Lamalonga, como recorda a inscrição do 
frontispício: «ESTA OBRA A FES SEBASTIAN CAVALEIRO». 

56- «Ao argamassador (da obra) de Crasto de Avellaas para preparar a cal a 
custa do que ha de vencer -1400»; «Ao argamassador Manoel Childe por vinte ^ 
e nove geiras na sacristia de Crasto - 8.680». 

57- Com Roque de Monte Agudo avaliou os potenciais custos da reedificação 
da ponte de Castrelos. Esta, por estar muito arruinada, «devia ser feita desde 
os aliseses athe o alto das goardas com dois arcos de cantaria hum maior outro 
mães pequeno ficando de altura de quarenta e seis palmos, e de comprimento 
cemto [sic] e sesemta com bons talhamares da parte da corrente». A 
empreitada seria arrematada por Manuel Lourenço de Matos. 
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58- Nascimento do filho Manuel. 

59- Nesta altura estava casado com Maria de Matos de quem nasceu o filho 
Bento. 

60- Maria de Matos deu à luz Rosa Maria. 

61- Nacimento do filho António. 

62- Nascimento da filha Maria. 

63- Recebeu 1.170.600 réis pelos seis castiçais que fez para o altar-mor da Sé 
de Miranda: «O nosso fabriqueiro satisfaça ao ourives Antonio de Souza 
Corrêa hum conto setenta mil, e seiscentos reis que tanto he o importe dos seis 
castiçais que fes para o altar mor, e com recibo do mesmo ao pe deste se lhe 
levarão em conta nas que se lhe tomarem 
Miranda em Cabido de 24 de Fevereiro de 1759 e eu Manoel Bernardo Lopes 
magistral da Santa Se que esta fis em aosencia do secretario 
Simão Preto = Francisco Pequeno Chaves » Mestre escola - Arcediago de 
Mirandella = Luis Antonio de Sá Delgado». 

Sousa Correia, confirmou o pagamento: «recebi todo o emporte dos 
castiçais que faz a conta cento e setenta mil e seiscentos da mão do senhor 
reverendo fabriqueiro Francisco Luis Pereira oje em Miranda 24 de Fevereiro 
de 1759 
Antonio de Souza Corrêa». 

64- Por uma provisão, autorizava-se o cónego Luís da Cunha, fabriqueiro da 
Sé, «para dar dous mil reis a Domingos Correia vidraseiro por conta do 
conserto das vidraças desta See». 

Em 8 de Maio de 1649, passou-se provisão para o «conigo Antonio 
Fernandes da Veiga recebedor das colheitas entregar do dinheiro delias ao 
reverendo Luis da Cunha fabriqueiro este presente anno dez mil reis para 
pagamento do vidraceiro por não ter dinheiro da fabrica». 

Em 22 de Julho do mesmo ano, por outra provisão, o fabriqueiro da Sé 
pagou «a Domingos Corrêa vidraceiro sinquoenta e cinco mil e trezentos reis 
que tantos se lhe montarão em fazer as vidraças». 

65- Era casado com Maria Lourença. Nesta data nasceu a filha Catarina Maria 
Caetana. 

66- Nascimento da filha Rita Maria. 

67- «Tristão Correia acabou o retábulo de Milhão». 
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68- Juntamente com os canteiros minhotos António José da Sila e José António 
da Silva, foi testemunha quando o canteiro Manuel Fernandes mandou lavrar 
uma procuração bastante. 

69- A mão de Ferreira da Costa deve-se o risco da frontaria da igreja de S. 
Miguel de Frechas, pelo qual se deviam orientar as obras de alvenaria que se 
levaram à praça em 1800. Este mestre canteiro radicou-se em Moncorvo, em 
cuja região arrematou diversas obras de função ciovil e religiosa. Com base 
num livro de baptimos da matriz de Moncorvoacrescentar alguns dados 
biográficos. Assim: 
Ana Josefa, filha de José Ferreira da Costa natural de «Villa Meaâ termo da 
villa de Móis bispado de Vizeu, e de sua mulher Maria Joaquina de Araújo 
desta villa de Torre de Moncorvo netta pella parte paterna de Joze Ferreira e 
de sua mulher Josefa da Costa natural de Villa Meaã e pella paterna netta de 
João Baptista de Araújo e de sua mulher Anna Maria da Costa desta villa de 
Moncorvo». Nasceu a 6/2/1795; António Joaquim, filho de José Ferreira da 
Costa natural de Vila Meã termo da vila de Móis bispado de Viseu freguesia 
de Santa Maria de Moledo e de sua mulher Maria Joaquina de Araújo, de 
Moncorvo. Neto dos acima referidos. Nasceu 5 de Abril 1797; Francisco 
António, filho de António José Cordeiro natural de Cabeça do Mouro e de 
sua mulher Joaquina Inácia de Araújo, de Moncorvo. Nasceu 18 de 
Dezembro 1798. Padrinho: José Ferreira da Costa, «tio do baptizado». 

70- Era mestre serralheiro do regimento de cavalaria de Bragança. Era casado 
com Maria Joana Pinto de Villalobos, natural de Viana do Castelo. Nascimento 
do filho José. 

71- Nascimento do filho João. A mãe era Maria Pereira, solteira. 

72- Era casado com Ana Ferreira. Baptizado da filha Isabel. 

73- Baptizado do filho João. 

74- Era casado com Maria Ferreira. Baptizado do filho António. 

75- Baptizado da filha Joana. 

76- Era casado com Ana Francisca. Baptizado do filho Roque. 

77- Referência ao facto de João da Costa ter sido possuidor do prazo de uma 
vinha do Cabido. 
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78- Casado com Brites Moreira. Nesta data nasceu o filho Manuel. 

79- Nascimento da filha Maria. 

80- Nesta ocasião foi baptizado o filho José. 

81- Nesta ocasião estava casado com Beatriz Moreira de quem nasceu a filha 
Maria. 

82- Foi pai de Manuel da Costa, também pintor. 

83- Juntamente com Isidro Martins, mestre canteiro, arrematou a obra de 
pedraria da capela-mor da igreja de Mós de Rebordãos. O preço do ajuste foi 
de 200.000 réis e apresentaram como fiador a José Machado, morador em 
Fernande. A parte respeitante ao madeiramento foi entregue a Manuel 
Nogueira. 

84- Obrigou-se a fazer as paredes do Colégio, em Bragança. O registo do título 
desta escritura anotou-se no Livro do padroado das igrejas do cabido (1735-
1755), fl. 106v. [Cota actual: Cabido, Cx. 4, Lv. 21). 

85- Era filho do pintor Jorge da Costa 

86- Obrigou-se a fazer o madeiramento do corpo da igreja matriz de Rebordãos 
pela quantia de 55.000 réis. 

87- «deu em despesa vinte mil reis que pagou a Thome da Costa canteiro por 
fazer o arco e degraos e fresta da cappella de Milhão - 20.000». 

88- «Aos sete dias de Janeiro, de 604 passou o Cabido provisão para o 
arcediago de Mirandella dar oito mil reis a Thome da Costa canteiro de 
Bragança». 

89- Estando em praça a obra de madeira da capela-mor e sacristia da igreja 
matriz de Carrapatas José da Cruz fez um lanço de 40.000 réis, igualando 
assim o do mestre carpinteiro Frutuoso. Contudo, por merecer maior 
credibilidade, a empreitada seria adjudicada ao mestre José de Magalhães. 

90- Em 1699, arrematou a construção da ponte sobre a ribeira de Gralhós. Na 
arrematação, onfrontar-se-ia com o mestre Martinho da Veiga. Embora o seu 
lanço fosse 40000 réis mais elevedo do que os 660000 de Martinho da Veiga, a 
verdade é que o seu projecto previa dois arcos e o deste apenas um. Como 
quase sempre, os fundos para estas obras obtinham-se pelo lançamento de 
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fintas. Também neste caso, os moradores de Gralhós e das terras mais 
próximas deviam contribuir com este imposto extraordinário. 
«Precatório sobre se mandar fazer de pedra e cal a ponte de Gralhós 
O Doutor Braz Monteiro de Paiva de Dezembargo de Sua Magestade, que Deos 
guarde, e seu provedor, e contador de sua real fazenda nesta comarca, e 
provedoria da cidade de Miranda com alçada pelo dito Senhor etc. faço saber 
ao Senhor Doutor Juis de fora da cidade de Bragança outrosim com alçada 
pelo mesmo Senhor, e bem assim aos mães senhores officiaes da Camará da 
dita cidade, que por parte dos moradores do lugar de Gralhós termo desta 
mesma cidade, me foi aprezentado hum alvará, que alcançarão do dito 
Senhor, para se fazer huma ponte de pedra, e cal no rio Zebres, que fica junto 
ao mesmo lugar de Gralhós, o qual alvará o dito Senhor manda registar no 
livro da Camará desta cidade, para cujo effeito, mandei passar esta prezente 
minha carta precatória para Vossas Mercês com o teor do dito alvará pela qual 
lhe requeiro da parte do dito Senhor e da minha peço muito por mercê, que 
sendo lhes aprezentada, indo primeiro por mim assinada, sellada com o sello 
desta provedoria que parante mim serve a cumprão, e guardem e facão muito 
inteiramente cumprir, e guardar, e em seu cumprimento mandarão Vossas 
Mercês registar em o livro da Camará dessa cidade o alvará do dito Senhor, 
que he do teor seguinte = Eu El rei faço saber a vos provedor da comarca da 
cidade de Miranda, que havendo respeito ao que por sua petição me 
reprezentarão os moradores do lugar de Gralhós terra de acidade de Bragança, 
pedindo me lhes fizesse mercê mandar fazer huma ponte de pedra no rio 
Zebres, por quanto lhes era muito necessária pela continua passagem dos 
montes, principalmente em tempo de Inverno, que tinhão sucedido muitas 
desgraças, por ser o dito rio mui caudelozo, e levar grandes enchentes 
contribuindo para esta despeza os lugares circumvezinhos, e visto o mais que 
alegão, e informaçoens que sobre este particular fez vosso antecessor Manoel 
de Sequeira e Matos, porque consta, que pondo em pregão a obra da ponte 
referida, lançara nella Martinho da Veiga seiscentos mil reis, sendo de hum 
arco somente, e Antonio Dantas morador no lugar de Brunhozinho termo da 
villa da Bemposta fazer lanço de setecentos mil reis, obrigando se a fazer de 
pedra a ponte referida, com dous arcos na forma da planta, e lanço induzo hei 
por bem, e vos mando, que arremateis a obra da dita ponte ao dito Antonio 
Dantas na quantia dos sitos setecentos mil reis, fazendo lha fazer de pedra 
com dous arcos na forma da planta, e lanço incluzo, para que assim fique com 
toda a segurança, obrigando se por escritura a dar a dita obra perfeita, e 
acabada, conforme a dita planta, em tempo breve, e limitado, e dando a isso 
fianças seguras, e abonadas em bens livres, vizinhos, para com toda a 
brevidade dar principio a dita obra, fareis repartir per finta a dita quantia de 
seiscentos mil reis nesta Camará nessa Camará em os lugares, e villas 
circumvezinhas [sic], a qual repartição será feita por vos, e pelas pessoas, que 
para isso elegerdes que serão as que bos parecerem, que o podem fazer, com a 
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maior igualdade, e justiça, e conveniência, segundo a possibilidade, e fazenda 
da cada hum dos moradores, sem haver nenhum privilegiado perque hei por 
bem, que não haja, para esta fim elegereis também pessoas, que arrecadem o 
dinheiro as quaes serão de confiança, e segurança, entregando tudo a hum 
thezoureiro em que concorrão as mesmas qualidades, o qual terá o dito 
dinheiro em hum cofre de três chaves, das quaes terá cada hua as pessoas, que 
vos parecerem, fazendo hum livro, que será assinado, e rubricado da receita, e 
despeza da dita quantia, e assim como se for cobrando o dito dinheiro, ireis 
acudindo com elle ao dito Antonio Dantas, e não consentireis, que se lance 
maior finta, que a que se declara neste alvará, e achando o contrario 
procedereis contra o que a fizer, como vos parecer justiça, dando apellação, e 
aggravo nos cazos em que couber, e este alvará se tresladará no principio do 
dito livro da receita, e despeza, e nos da Camará da cidade de Bragança para a 
todo o tempo constar, que eu assim o houve por bem, e para effeito de nas 
ditas villas, e lugares se cobrar a finta que a cada huma couber, deprecareis 
com a copia deste alvará aos provedores das comarcas para que cada hum em 
sua jurisdição o faça cumprir, e dar a execução assim, e da maneira, que nelle 
se contem, e vos remeterem as quantias, que lhes couberem, para com ellas 
acudirdes, e as mais justiças, ou officiaes, e pessoas que o conhecimento delle 
pertener, posto que seu effeito haja de durar mais de hum anno, e valerá posto 
que não passe pela Chancellaria, sem embargo das ordenações em contrario 
Joseph da Maia e Faria a fez em Lisboa a onze dias do mez de Agosto de 1699 
annos Joseph Fagundes Bezerra a fez escrever = Rei = Alvará perque Vossa 
Magestade há por bem fazer mercê aos moradores do lugar de Gralhós, que 
possão fazer hua ponte de pedra no rio de Zebres na forma da planta, e lanço 
de Antonio Dantas a quem arrematara esta obra o provedor da comarca de 
Miranda, na quantia de setecentos mil reis, os quais se repartirão na forma que 
neste alvará se declara = Para Vossa Magestade ver = Por rezolução de Vossa 
Magestade de vinte de Julho de 1699 annos, em consulta do Dezembargo do 
paço = manoel Lopez de Oliveira = Manoel da Costa de Almeida = e não se 
continha mais em o dito alvará, que aqui se fez tresladar bem, e fielmente do 
próprio, que fica em poder do escrivão que esta fez, o qual Vossas Mercês 
mandarão registar em o livro dos registos da Camará dessa cidade, em assim o 
cumprirem, e mandarem cumprir, e guardar, farão a justiça, que costumão, 
serviço a Deos digo ao dito Senhor, e a mim mercê, e eu farei o mesmo, sendo 
com semelhantes da parte de Vossas Mercês deprecedo, e requerido etc. dado 
em esta villa de Gustei sob meu sinal, e sello da provedoria que perante mim 
serve aos 14 de Maio de 1700 annos, e desse se não pagará couza algua por 
conta da Camará dessa cidade, nem ao caminheiro, que o aprezentar João 
Robeiro escrivão da provedoria, que o escrevi = Braz Monteiro de Paiva = Ao 
sello dezoito reis = valha sem sello = Monteiro = Cumpra se = Bragança 19 
de Maio de 1700 annos = Sequeira = e mais não dizia o dito precatório, que 
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bem, e fielmente trasladei, como elle dizia, e de assim ser na verdade o juro 
aos Santos Evangelhos Bragança e Maio 23 de mil, e setecentos annos». 

91- Era casado com Mariana dos Santos. Nesta data nasceu a sua filha Maria. 

92- Nesta data nasceu a sua filha Caetana. 

93- Entre outras obras, brigou-se a construir dezoito celas no «dormitório 
novo» do convento de Santa Clara de Vinhais: 

«Escretura de obregaçam que fes Manoel Dantas mestre canteiro e 
asestente em a cidade de Bragança a madre abbadesa e mais descreias e 
comonidade do comvento [sic] de Santa Clara desta villa 

Saibam quantos este publico instrumente de obregaçam virem em como 
no ano do nacemento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e 
vinte três anos aos desaseis dias do mes de Maio da sobredita era em a villa 
de Venhais e casas da morada de Antonio de Amaral Sarmento ahi perante 
mim tabaleam e das testemunhas ao diante nomeadas e no fim desta 
asinadas pareceo presente em sua pesoa Manoel Dantas natural da cidade de 
Bragança mestre canteiro pesoa de mim tabaleam reconhecida de que dou fe 
e por elle foi dito que elle se obrigava a fazer dezoito cellas para o dormetorio 
novo que se fas junto e pegado ao mesmo comvento como também os mais 
que se ofrecerem em preço e contia de quenze moedas de ouro de coatro mil 
e outocentos reis cada huma e as ditas cellas seram de vinte palmos de 
comprido cada huma e a largura que o dormetorio detreminar e altura pella 
do mesmo comvento e seram as de baixo foradas de contacetino e as de sima 
também foradas de contacetino e sobrado e portas e fexaduras em cada huma 
sua janella de cantaria com feros e portaes nellas e os feros seram a imetação 
das do outro dormetorio e também se obriga o dito Manoel Dantas a fazer 
hua logia pêra a lenha com sua porta e na outra por lhe o portal da cantaria 
dando lhe a comonidade moeda e meia de ouro e assim mais se obriga o dito 
Manoel Dantas a fazer todas as janellas do mais da obregaçam das cellas a 
meia moeda de ouro cada huma so pella cantaria pello que o mais porá a 
comonidade a sua vontade e pêra fazer a dita obra seram obrigadas a dar lhe 
a treça parte da dita contia logo e a outra treça parte no meio da obra e o 
mais resto pêra se hir acabando pêra o que se lança da a conta das dezouto 
cellas (*) a cada pagamento noventa moedas de ouro asim pelo dito Manoel 
Dantas foi dito que elle se obrigava por si e sua pesoa e bens presentes e 
feturos a comprir e fazer a dita obra que declarada fica e em testemunho de 
verdade asim o outrogaram estando a ser feito este eistromento em esta de 
mim tabaleam como pesoa publiqua aceitante e estepolante aceitei e 
estepolei em nome das partes a quem tocar posa sendo testemunhas que 
presentes estavão Antonio de Amaral Sarmento desta villa e Gaspar de 
Magalhais mestre pemtor e asistente em esta villa que asinaram depois desta 
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lhe ser lida por mim tabaleam e outrosim por elle dito Manoel Datas que elle 
aseitou com a comonedade a faser huas escadas de humas cellas pêra as 
outras e que este se obrigava a faser pello que a dita comonidade justar com 
elle por avaluaçam ou por jeiras como a dita comonedade quiser e o escrevi 
eu sobredito 

a) Manoel Dantas 
a) Antonio do Amaral Sarmento 
a) Gaspar de Magalhais». 

94- Era oficial de Pêro de la Faia na empreitada da Sé de Miranda do Douro. 

95- Casado com Catarina Francisca. Nesta data nascia a filha Jerónima. 

96- «Aos 10 de Março (1603) mandou o Cabido passar procuraçam a Antonio 
Diz carpinteiro de Bragança para que podesse executar as (*) contra Antonio 
Soares, não fecando elle Antonio Diz desobrigado, como seu feador». 

97- Em Algoso, conforme se vê de um «termo de commo elles ofeciaes da 
camera arremataram o terar a terra desimpedir a fonte da Pereira desta villa na 
forma que abaixo se declara feita a Manoel Domingues do Minho mestre 
pedreiro». O valor da arrematação atingiu a quantia de 5.300 réis. Note-se que 
a obra da fonte tinha sido arrematada, em 1734 aos mestres Manuel e 
Francisco Correia, irmãos, de Travanca. 

98- Com Bento Ferreira, obrigou-se à obra do forro da capela maior do Santo 
Cristo dos Milagres, ou seja, da Misericórdia de Mirandela. 

99- «Dei a Jozeph Fernandes Duarte de S. Martinho de Emgueira, e a Justo 
Fernandes da Quinta das Veigas mestres emtalhadores [sic] trinta mil reis para 
comprar a madeira para o retablo de Paço que justarão os moradores por cento 
e doze mil reis, e doze alqueires de pam e o Cabbido ha de dar metade». 

* 100- No frontispício da igreja matriz de Tuizelo, inscreveu-se a data da 
(re)construção e o nome de «MESTRE ESTEVÃO» que dirigiu a obra. 

101- Casado em 1610 com Ana Gomes, voltou a casar porque em 1614 a sua 
mulher tinha o nome de Joana. 

102- Fez-se um pagamento a este mestre de 93000 réis «por madeira e suas 
geiras e de seus camaradas das obras que fizerão em o palácio (episcopal) e 
ficão pagos ate o ultimo de Dezembro de 1716». Receberia ainda «para mais 
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duas carradas de madeira e pregos que gastou nas obras do palácio doze mil 
oitocentos e quarenta reis». 

103- «Deu em despessa treze mil reis que pagou a Antonio Fernandes de 
Edrossa da obra de Castro Davellãs e asi de hu pedreiro que fez a escada do 
ditto mosteiro»; «Deu em despessa seis mil reis que pagou a Antonio 
Fernandes de Edrossa a quonta da obra do mosteiro de Castro Davellais -
6.000»; «Deu em despessa hu cruzado que deu a Antonio Fernandes de 
Edrossa a quonta da obra do mosteiro de Castro Davellais - 8.000»; «Deu em 
despessa dez mil reis que deu a Antonio Fernandes de Edrossa a quonta da 
obra de Castro Davillais -10.000». 

104- De acordo com um «auto de Camera» da vila de Algoso, em 5 de 
Dezembro de 1734, este carpinteiro foi eleito «para juis do oficio dos 
carpinteiros desta villa e sua terra». 

105- Arrematou, por 89.500 réis, a obra da capela-mor da igreja de Vale de 
Lamas. 

106- Arrematou a obra da capela-mor da matriz de Paredes por 270.000 réis. 
Como fiadores apresentou Francisco José Pires e sua mulher. 

107- «Dei ai mestre canteiro de Cabeça Boa seis moedas para dar principio a 
obra de Crasto de Avellas - 28.800». A 12 de Julho do mesmo ano de 1795, 
registava-se: «levou mais o mestre da obra de Crasto para ir continuando na 
mesma seis moedas - 28.800». Ainda em 1795, anotavam-se outros 
pagamentos: «dei ao canteiro para continuar a obra de Crasto outras seis 
moedas - 28.800»; «dei mais para a obra de Crasto vinte quatro mil cento e 
oitenta reis, que com dezoito moedas que já tinha faz a soma de 110570 reis, 
falta o campanário, e o mais da obra que vai continuando - 24180»; «levou 
mais o mestre da obra de Crasto para cortar a cantaria para o campanário, e 
carretos seis mil reis - 6000»; «dei mais o mestre de Crasto por ajuste de contas 
do campanário 12 260» (20 e 26 de Set. de 1795). 

108- Aceitou a execução de obras nas igrejas de Castelo Branco e Meirinhos, 
antes contratadas por José Gonçalves, canteiro minhoto, conforme se vê no 
documento que se segue: 

«Escriptura de trespaço que faz Joze Gonçalves canteiro da província do 
Minho a Antonio Fernandes de Cabeça Boa (Bragança) 

Saibão quantos este publico instrumente de escriptura de trespaço de 
humas obras ou como em direito milhor lugar haja virem que sendo no anno 
do nascimento de Noço Senhor Jezus Christo de mil setecentos noventa e dois 
aos vinte e nove dias do mês de Setembro do dito anno em esta cidade de 
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Bragança e no meo escriptorio parante mim tabelião e testemunhas ao diante 
nomiadas e no fim desta assignadas apareceu Jozé Gonçalves mestre canteiro 
natural da freguezia de Santa Maria Dancura província do Minho que 
reconheço de que dou fe e por elle foi dito que havia arrematado em praça 
publica a capella mor da igreja de Castello Branco e outra capella mor também 
da igreja do lugar de Meirinhos tudo termo da villa de Mogadouro a saber a de 
Castello Branco em quatrocentos e trinta mil reis, e a de Meirinhos em preço 
de cento e noventa e nove mil reis, e se obrigou a fazer huma e outra pellas 
ditas quantias ficando ellas completas e acabadas na forma dos apontamentos 
que se lhe derão no Juizo da provedoria desta comarca pella qual se lhe 
aceitarão seos lances e se obrigou a dallas findas e no mesmo modo e pellos 
referidos preços se tem contratado de trespasallas como com ifeito trespaça a 
Antonio Fernandes também mestre canteiro de Cabeça Boa deste termo que 
dando as prontas no tempo devido e com a formalidade que elle trespassante 
havia de executar como lhe esta detriminado com aprovação do meritissimo 
ministro a quem toca cobrar os pagamentos como he costume e se acha 
declarado que da mesma sorte poderá fazer o dito trespassado que sendo 
presente outrossim reconheço de que dou fe e disse que elle aceitava o 
trespaço das ditas obras a elle feito pellas referidas quantias nem mais nem 
menos e se obrigava a dallas correntes e ultimadas na forma dos riscos e 
apontamentosque já (*) para não faltar a inteiro cumprimento a cuja satisfação 
se obriga por sua pessoa e bens e logo deo por fiador na forma da lei e com os 
requizitos que detremina a Joze do Rego homem solteiro lavrador e morador 
no lugar de Samil desta dita jurisdição o qual também reconheço e dice de sua 
espontania vontade fiava e abonava o dito trespasado sob a obrigação de sua 
pessoa e bens moveis e de rais havidos e por haver em fe de verdade assim o 
outorgarão todos três e mandarão fazer esta que como pessoa publica eu lhe 
aceitei e estipulei em seo nome e das partes a que tocar possa por me 
pertencer na forma seguinte = A Pires = a escriptura que faz Joze Gonçalves 
de trespaço canteiro da província do Minho Antonio Fernandes de Cabeça Boa 
da capella mor de Castello Branco e outra capella mor de Meirinhos termo de 
Mogadouro vinte e nove de Setembro de mil setecentos noventa e dois = 
Figueiredo = e não dizia mais o dito belhete que copiei do (*) e a tudo forão 
testemunhas prezentes Manoel de Carvalho e Manoel meo filho, Manoel Pinto 
mestre alfaiata morador Alem do Rio desta cidade e todos assignarão depois 
de lhe ser lida por mim de que dou fe Antonio Joze de Carvalho e Macedo a fis 
e assignei 
Joze Gonçalves 
Antonio Fernandes 
José + do Rego 
Manoel de Carvalho Macedo 
Manoel Pinto 
Antonio Joze de Carvalho e Macedo». 
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109- Dourou o retábulo da capela-mor da matriz de Castro de Avelãs. Recebeu 
12.000 réis, quantia que incluía além do douramento do retábulo a pintura do 
guardapó da igreja de Gostei. Mais tarde receberia 8.000 réis de um total de 
20.000 réis - valor do contrato das obras. 

110- Estava casado com Maria Gomes. Nesta data nasceu a filha Maria. 

111- Nesta data nasceu a filha Catarina. 

112- Na qualidade de testemunha assinou o instrumento de quitação 
respeitante ao douramento do retábulo do altar-mor da Sé de Miranda, por 
Alonso Ramesal. 

113- Constituiu como seu procurador bastante a José Gomes Freire, da mesma 
freguesia. Na celebração da escritura foi testemunha António Lopes, natural 
do termo de Guimarães, do qual se omite a profissão. No entanto, pela sua 
origem poderá ser um oficial de Frutuoso Fernandes. Vd. Manuel Fernandes. 

114- O seu nome associou-se à onbra de um frontal que justou: 
«Arremataçam do frontal 
Aos vinte e oito dias do mês de Nobembro do dito digo anno de mill e 
quinhentos e noventa e oito no llogar de Suçais e ante mim Mellchior 
Sobrinho juis da igreja de Nossa Senhora do dito llugar pareceo de presente 
Simam Fernandes morador no dito lugar e proqurador da igreja este presente 
anno e per elle me foi dito que elle trouxera a pregam no adro da dita igreja 
per muntas vezes o frontall que estava em visitaçam per a freigisia no alltar de 
Sam Pedro e que nam achara quem lançase nelle somente Joam Fernandes e 
no llogar de Paços termo desta villa de Llamas (de Orelhão) que lançara nelle 
em três mill e dozentos reis e que a elle lhe dera o ramo e llogo pareceo de 
presente o dito Joam Fernandes e per elle foi dito que elle pello dito preso 
aceitava e se obrigava pêra o dito frontall [...] de tafetá branco sanefas de tafetá 
vermelho». 

115- Casado com Ana Fernandes. Baptizado do filho João. 

116- Tinha emprazada uma casa do Cabido. 

117-0 seu nome consta numa escritura de prazo de que era titular o Cabido 
da Sé de Miranda do Douro. Não se indicava a data. 

118- Contratou a execução dos «caixões» da igreja de Montouto. 
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119- Em Vale de Prados, comprou a Manuel Afonso, oficial pedreiro, uma casa 
por 15.000 réis. 

120- Em Novembro de 1787, arrematou a obra do retábulo da capela-mor da 
igreja de S. Joanico por 110.000 réis. Esta máquina constituía o corolário de 
um empreendimento que tinha suscitado os contributos de José Gonçalves, 
mestre canteiro, e de Manuel Fernandes, mestre carpinteiro. 

121- Com o entalhador José Fernandes trabalhou em alguns retábulos do 
santuário do Santo Cristo de Outeiro. Concluídas as máquinas louvaram-se no 
mestre entalhador, também referido como escultor, Francisco Xavier 
Machado, como se vê no documento que se segue: 
«Termo de louvação, e aceitação da obra dos retabelos de S. José, e S. João da 
capella do Santo Christo da villa de Outeiro 
Aos vinte, e oito dias do mes de Maio de mil settecentos, e settenta, e oito em 
esta villa de Outeiro, e cappella do Santo Christo delia, ahi pellos officiaes da 
meza abaixo assignados por hua parte, e pella outra Jozé Fernandes, e Estevão 
Ferreira, entalhadores do retabelo de S. Joam e disserão em hua vóz se 
louva vão para effeito de examinar os ditos dous retablos de S. João, e S. Jozé 
sobre a sua aceitação em Francisco Machado do lugar de Veigas termo de 
Bragança, excultor e por este se achar prezente viu, e examinou os ditos 
retabelos attento o risco, e obrigação délies e declarou debaixo de sua 
conciencia que os ditos retabelos se achavão feitos, e levantados conforme o 
risco, e escriptura de obrigação que tudo tinha examinado, e ainda com 
acréscimo ao mesmo risco, e por tudo bem dignos de aceitação, os quais elle 
examinante os approvava a vista do que os officiaes da confraria aceitarão os 
referidos retabelos, e mandarão se pagase o resto délies aos respectivos 
mestres, ficando somente por cada retabelo seis mil, e quatrocentos reis para 
os respectivos santos incluídos no contrato, e se concluíssem alguns pequenos 
ressaltos, que ainda falta vão no retabelo nos entalhes, se há de repor o 
excesso, e custando mais o reporão os respectivos mestres, em que huns e 
outros convierão, e assignarão de que fis este termo eu padre Jozeph Braz 
escrivão da confraria o escrevi 

Francisco Xavier Machado 
Joze Fernandes Duarte 
Estevam Ferreira 
o padre Francisco Rodrigues Ferreira 
Domingos Pires 
João + Rodrigues 
João Affonsso 
o padre Jozeph Braz». 
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Relativamente aos pagamentos, segue-se uma declaração do entalhador: 
«Confesso eu Jozé Fernandes mestre entalhador do lugar de S. Martinho 

de Angueira estar pago e satisfeito de todo o resto do retabelo de S. João 
excetuando os seis mil e quatrocentos reis que ficão para o entalhe do dito 
santo, na forma do ajuste acima 
Outeiro, e Maio 28 de 1778, e assignou com as testemunhas Manoel Affonso e 
o Doutor João de Paiva, e Carvalho 

João Fernandes Duarte 
Manoel Affonso 
João Paiva Carvalho». 

122- Vd. nota referente ao mestre entalhador José Fernandes Duarte. 

123- A sua mulher tinha o nome de Mariana Barros. Nesta data nasceu o filho 
José. 

124- Nascimento do filho Vicente. 

125- Concorreu à arrematação da obra da capela-mor da igreja de Granja de 
São Pedro e ao acréscimo do arco cruzeiro. Apresentando um valor inicial de 
148.000 réis, viria posteriormente a baixar a sua proposta para concorrer com 
a que tinha sido apresentada pelo mestre canteiro José Gonçalves, no valor de 
146.000 réis. Disposto a executar os trabalhos por menos 4.000 réis que a 
concorrência, o povo deste lugar preferiu pagar do seu bolso a diferença e 
entregar a empreitada a José Gonçalves. 

126- Era casado com Maria Gomes. Nesta data nasceu a filha Maria. 

127- Nascimento do filho Emanuel. No registo, o entalhador é nomedado 
como Manuel Fernandes. 

128- «Escreptura de perdão que deo Manoel Fernandes natural da villa de 
Lanhozo provinda de Entre Douro e Minho 
Saibão coantos esta escreptura de perdão ou como em direito milhor lugar aja 
virem em como sendo no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 
de mil setecentos e des annos aos oito dias do mês de Abril do dito anno nesta 
vila de Rebordaons e cazas da morada de mim escrivão ahi perante mim e das 
testemunhas ao diante nomeadas apareseu prezente em sua pessoa Manoel 
Fernandes mestre carpinteiro natural da villa da Povoa de Lanhozo provinda 
de Entre Douro e Minho pessoa de mim escrivão reconhecida e por elle foi 
dito que percoanto hoje no mesmo dia tiverão huas duvidas com Branca 
Fernandes e Neculao Matheos do lugar de Nugueira termo de Bragança sobre 
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elle dito queixozo ir tirar lhe de suas cazas huas (*) de farramentas 
pertensentes ao seu juiz (?) e perquanto com elles se trabarão de palabras de 
que rezultou o darem lhe com hum malho na cabeça que logo lançou sangue e 
lhe fezerão hua ferida aberta, e perquanto não he sua tenção querellar nem 
queixarsse dos sobreditos Branca Fernandes e Neculau Matheos pertanto de 
hoje e pêra sempre lhe perdoa a dita dezentação pêra nunca em tempo algum 
ser ouvido em juizo nem fora delle queixarsse nem quererllar dos sobreditos 
per aver ser bem perdoar lhe de hoje pêra sempre ao que não quer vir com 
embargos em juizo nem sua (*) mas a comprir esta e goardar lha disse que 
obrigava sua pessoa e bens ávidos e per avaer e assim a outrogou e mandou 
fazer a prezente escreptura que eu escrivão como pessoa publica estepulante e 
asseitante asseitei e estepulei em nome das partes a quem tocar possa sendo 
testemunhas prezentes Jozephe Antonio e Francisco Alves solteiros ambos 
desta villa que assegnarão com o dito Manoel Fernandes depois de lida esta 
escreptura eu Francisco Peixoto e Faria escrivão do judesial e notas que o 
escrevi = de Manoel + Fernandez = de Joze Antonio testemunha = 
Francisco Alves». 

129- Nesta escritura constituiu como seus procuradores os seus irmãos, Inácio 
Fernandes. Maria Fernandes e Ana Fernandes, residentes em Vila Nova de 
Cerveira. 

130- Concorreu à arrematação do emadeiramento da capela-mor, tecto e porta 
da sacristia da igreja de Granja de São Pedro. A obra seria entregue ao mestre 
carpinteiro Francisco dos Santos pela quantia de 47.800 réis. 

131- Arrematou a obra de madeira da capela-mor da igreja de S. Joanico. 
Concorreu também a esta obra o mestre carpinteiro Manuel Afonso que 
apresentou um lanço superior aos 58.000 réis propostos por Manuel 
Fernandes. 

132- Manuel Caetano Vaz, natural da quinta da Nogueirinha, constituiu como 
seu procurador a Manuel Fernandes (também designado no documento pelo 
nome de João Fernandes) em virtude de uma causa que o primeiro queria 
mover contra Manuel Domingos, natural do Souto, freguesia de S. Cosme, 
termo de Valadares. A matéria respeitava a uma quantia de 2.700 réis de que 
era credor Caetano Vaz, traduzida em «pam e vinho que levou de sua caza 
fiado». Vd.Manuel Fernandes. 

133- Pagaram-se «ao mestre Fernandes Manuel Fernandes dous mil e cem reis 
pelas obras que fes para a Mitra». Provavelmente este pagamento respeitava ao 
trabalho de reparação da cobertura do palácio episcopal. 
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134- Na qualidade de testemunha assinou a escritura de confirmação de 
doação pela qual D. Maria Arcângela de Morais Sarmento , natural de Vinhais 
mas residente em Lisboa, doou alguns bens à Ordem Terceira de Vinhais, para 
«se alumiar a lâmpada do Santissimo do seminário da mesma villa».Ainda 
como testemunha assinou também a escritura de juro entre João Domingos e 
os oficiais da Ordem terceira, lavrada na mesma data. Foi também testemunha 
em ambas as escrituras o mestre pedreiro Domingos Alves. 

135- Recebeu 600 réis «por coatro geiras amassar cal» na obra do santuário de 
Outeiro. 

136- Contratou, juntamente com o mestre canteiro galego, Agostinho Martins, 
«a obra de cantaria da sacrestia dos Eixes que hera hum portal [...] e hum 
lavatório, e huma fresta para a capella mor da igreja de Marmellos».Este 
presente Frei Joaquim da Avé Maria, D. Abade do Colégio de S. Jerónimo, em 
Coimbra. 

137- «A Miguel Fernandes para arrancar a pedra da igreja da Sarzeda, o carro a 
meio tostão quatro mil e novecentos reis - 4.900». 

138- Era casado com Beatriz Lopes de quem teve um filho de nome André, 
baptizado em Novembro de 1611. 

139- Baptizado do filho Jerónimo. 

140- Nascimento do filho Inácio. 

141- Nascimento do filho Pedro. 

142- «Mais nove mil reis que deu a Pedro Fernandes carpinteiro para a obra da 
cappella do lugar de Paço». 

143- Nesta ocasião, passou-se uma provisão «para o reverendo arcediago de 
Mirandella dar sinco mil reis a Pedro Fernandes de Bragança do que se lhe 
deve do conserto da capella de Paaçó». 

144- Registou-se: «o arcediago da Sé, vedor da fazenda de entregue seis mil 
reis a Pedro Fernandes carpinteiro da cidade de Bragança por conta do 
conserto da capella de Paradinha de Outeiro». 

145- Contratado por Manuel Quaresma para fornecer materiais para a obra do 
seminário a construir em Miranda do Douro, recebeu, juntamente com o 
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canteiro João Gonçalves, do tesoureiro do seminário, o cónego Francisco Luís, 
155.000 réis «pêra se aremcar pedraria e alvenaria que se chegou a obra». 

146- Foi um dos arrematantes da obra da capela-mor do Santo Cristo dos 
Milagres, em Mirandela. Vd. António Duarte. 

147- Recebeu um pagamento de 8.000 réis devidos pela sua intervenção na 
«obra da capella mor de Quintanilha». 

148- Com José Fernandes, trabalhou nos retábulos de S. João e S. José do 
santuário do Santo Cristo, em Outeiro. Vd. José Fernandes. 

149- Nesta data foi padrinho de baptismo de António, filho de Domingos da 
Costa e de sua mulher Maria Mendo. 

150- Arrematada a empreitada do seminário de Miranda do Douro por Manuel 
Quaresma, «medidor das obras desta cidade de Lisboa», e havendo 
necessidade de esclarecer algumas despesas, este, em «memorial» apresentado 
ao Bispo D. Frei João de Valadares, dá-nos notícia dos interesses na obra de 
Domingos da Fonseca visto que lhe «tinha dado prasaria nella». 

151- «Digo eu Dominguos da Fonseca mestre das obras da See resebi do 
senhor coneguo Antonio Mendes vinte mil reis per hua provisão dos Senhores 
do Cabido, e de como recebi os ditos vinte mil reis fis esta e asinei era ut 
diguo oje nove de Abril de 621 annos. a) Domingos da Fonseca. 

Recebi mais do senhor coneguo Antonio Memdes [sic] coremta mil reis 
per hua provisão dos Senhores do cabido e de como recebi os ditos coremta 
mil reis per conta da obra do taboleiro fis esta e sainei em os nove deste de 
Abril de 621 annos. a) Domingos da Fonseca. 

Recebi do senhor coneguo Antonio Memdes oje os vinte e coatro de 
Abril vinte dous mil e outocentos reis que do dito Senhor Coneguo recebi per 
veses pêra fazer pagamentos aos oficiais per comta do comtrato e feitio da obra 
do taboleiro que faso na See e per verdade de como recebi os ditos vinte dois 
mil e outocentos reis asinei sobredito mes e era. a) Domingos da Fonseca». 

Relativamente a este último assento anotou-se à margem esquerda: 
«ficão de fora mil e duzentos reis que dei a Bertolo». 

Ainda no mesmo ano e no seguinte efectuaram-se outros pagamentos ao 
mestre de obras da Sé: 

«Resebi do Senhor Coneguo Amtonio Memdes vimte e três mil e 
trezemtos e sessenta reis a saber vimte mil reis que se fes de três ferias estas 
pasadas e três mil e novesentos diguo três mil e trezemtos e sesemta que fas a 
soma dos ditos vimte e três mil e trezemtos e sesenta reis e per verdade fis esta 
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e asinei oje desasete dias do mes de Junho de mil e seiscemtos e vimte e hu 
annos. a) Domingos da Fonseca». 

«Recebi do Senhor Coneguo Antonio Mendes destas duas ferias atras 
que se comprirão oje, vimte e sete dias do mes de Junho vimte e dois mil 
seissemtos e sesemta reis que se comprirão em três ambas as ferias e per 
verdade de como resebi os ditos vimte e dois mil e seissentos e sesenta reis fis 
esta e assinei sobredito mes hera. a) Domingos da Fonseca». 

«Recebi do Senhor Coneguo Amtonio Memdes des mil e outosemtos e 
sinquenta reis pêra fazer a feria que se compriu aos simquo dias do mes de 
Julho em que emtrarão três mil reis que per mim pagou a João Amado cura de 
Pinelo que lhos devia do salário que lhes avia de paguar da ofrenda do 
coneguo João (*) Leitão e per verdade de como recebi os ditos des mil 
outosemtos e sinquenta fis esta e assinei sobredito mes e era entrão também 
nesta conta mil reis que o senhor coneguo ade dar a Joana Pires do lugar da 
Fragua, a) Domingos da Fonseca». 

«Recebi do Senhor Coneguo Antonio Memdes da feria que se cumpriu 
aos desasete dias do mes de Julho desaseis mil e sesenta reis que se montarão 
nas duas ferias destas duas somanas atras e per verdade de como recebi os 
ditos desaseis mil e sesenta reis fis esta e assinei sobreito mes e era de 621 
annos. a) Domingos da Fonseca». 

«Soma os partidos que tem entregue ao mestre das obras do lageado 
comforme [sic] seus assinados duzentos e vinte mil reis - 220.000»; 

«Paguesse outras pagas que estão fora deste libro que recebeo o mestre 
das obras da mão do cónego Antonio Mendes pêra a obra do lageado»; 

Escreveu-se ao lado esquerdo desta nota: «que estas adiçoens que tudo 
he hua mesma cousa». 

«hua paga de des [sic] desanove mil passada em vinte e oito dias de 
Setembro de 1621 e assinada per Domingos da Fonseca -19.000 

outra paga de nove mil reis em treze dias de Outubro de 1621 assinada 
por dito Fonseca - 9.000 

mais outra paga de outo mil e trezentos e cinquoenta eu 15 de Outubro 
-8.350 

mais outra paga de três mil e cem reis digo três mil e cento e vinte feita 
em vinte e sette de Dezembro - 3.120 

mais outra paga de seiscentos e quorenta reis feita em 29 de Julho - 640 
mais outra paga de três mil e quatrocentos reis feita a dezoito de 

Dezembro de 1621 - 3.400 
mais outra paga de três mil reis feita em Dezembro de 1621 - 3.000 
mais outra paga de dois mil cento e sesenta reis digo dous mil e cento e 

sesenta reis feita a três de Abril de 1622 - 2.160 
soma - 63.070 
soma a folha primeira desta conta - 82.800 
a volta da dita folha - 46.020 
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a volta folha soma - 26.910 
218.800 

Somma o dinheiro que se deu ao mestre das obras confforme se ve 
destas duas folhas atras montão reis duzentos e dezouto mil, e outocentos reis 
- 218.800 

De outra paga do mesmo mestre domingos da Fonseca de quatro mil 
seiscentos e quarenta reis que recebeo para pagamento a Bertolo carreteiro per 
despacho do Bispo e paga sua feita a 30 de maio de 1623 e com esta adição he 
tudo hua mesma cousa - 4.640 

Somma tudo dado a Domingos da Fonseca mestre das obras pelo 
lageado confforme se ve da folha atras e desta adição assima reis duzentos 
vinte três quatrocentos e quarenta reis - 223.440». 

152- Participou na avaliação das casas do Cabido, na cidade de Miranda, em 
que moravam «os senhores prelados». 

153- Era o mestre da obra do seminário de Miranda do Douro. Quando o 
canteiro João Gonçalves respondeu ao um despacho do provisor do bispado de 
Miranda sobre a obra da capela de Santiago em Mirandela, cuja fábrica tinha 
arrematado, indicou Domingos da Fonseca como potencial abonador das suas 
qualidades: «se pode tomar imformação [sic] com Domingos da Fonseca 
mestre da obra do seminário desa cidade (de Miranda) por me conhecer muito 
bem». 

154- «Deu em despessa mil e quinhentos reis que deu ao mestre das obras 
Gaspar da Fonseca por ir ver a obra do mosteiro de Castro Davellais - 8.000». 

155- Baptizou a sua filha Eufrásia na matriz de Moncorvo. Era casado com 
Maria de Faria e viviam na rua Nova, em Moncorvo donde eram naturais. José 
Lopes era filho de Francisco Trigo e de Ângela Fernandes, ambos de 
Moncorvo. Não se podendo certificar a existência de laços familiares, aponta-
se o nome de Pedro Lopes Fortuna que, em 1719, vivia em Miranda do Douro, 
onde vivia em «huas cazas ao Seminário Velho» que tinha emprazado ao 
Cabido por 150 réis. 

156- Nos registos de baptizados de Moncorvo, conseguimos relacionar 
Manuel Caetano Fortuna com alguns dos seus familiares: António José filho 
de José Luís Rodrigues Fortuna e de sua mulher Escolástica da Assumpção, 
esta natural de Miranda do Douro. Neto pela parte paterna de Domingos 
Rodrigues Fortuna e de sua mulher Teresa Maria ambos naturais de 
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Moncorvo e, pela materna, neto de Manuel Caetano Fortuna, natural de 
Miranda e de sua mulher Maria de Morais Fortuna, de Castelo Branco 
(Mogadouro). Nasceu em 18 de Dezembro de 1785. Foi baptizado na matriz 
de Moncorvo. Padrinhos: seu tio António Luís Rodrigues Fortuna e sua tia 
Maria Luisa; . . . 
José Rodrigues Fortuna como testemunha do baptizado de Clementina 
Henriqueta (fl. 18v); _ 
Tose António filho de Francisco Xavier de Morais Fortuna e de sua mulher 3 
Francisca Teresa da Costa Pimentel, esta natural de Moncorvo e aquele de 
Castelo Branco. Nasceu a 29/1/1787. Neto pela parte paterna de Manue 
Caetano Fortuna e de sua mulher. Padrinhos: António José da Costa Pimentel 
e Ana Luísa da Costa Pimentel, filhos do avô José de Costa Pimentel Entre 
outras testemunhas figura o nome e assinatura de Tomé Teotónio de Morais 
Fortuna (fl. 41); . , 
Manuel Joaquim filho de Francisco Xavier de Morais Fortuna e de sua 
mulher Francisca Teresa da Costa Pimentel. Neto pela parte paterna de 
Manuel Caetano Fortuna e de sua mulher Maria de Morais Fortuna e pela 
materna de José da Costa Pimentel e de sua mulher Maria Pinta de Abreu. 
Naceu a 15 de Junho de 1789 (fl.95); 
Luís Tose filho de Francisco Xavier de Morais Fortuna e de sua mulher 
Francisca' Teresa da Costa Pimentel. Neto de Manuel Caetano Fortuna. 
Nasceu a 22 de Julho de 1791. Padrinhos: José Luís Rodrigues Fortuna e sua > 
filha Eufrásia Maria de Morais Fortuna, de Moncorvo. Testemunhas: Antonio 
Luís Fortuna (fl. 143). 
ÍA P. E., Lv. Baptizados, Moncorvo, Lv. 12 (1794-1803)) 
Mari)a (?) Joaquina da Conceição filha de Francisco Xavier de Morais 

Fortuna, natural de Castelo Branco, Mogadouro, e de sua mulher Francisca 
Teresa da Costa Pi(men)tel, de Moncorvo, neta pela parte paterna de Manuel 
Caetano Fortuna «natural da cidade de Miranda do Douro e de sua mulher 
Maria de Moraes Fortuna do dito lugar de Castello Branco, e pella materna 
neta de Joze da Costa Pimentel, e de sua mulher Maria Pinta de Abreu 
naturaes desta villa de Moncorvo». Maria Joaquina da Conceição nasceu a 16 
de Agosto de 1794. Foi baptizada na matriz de Moncorvo pelo cura Sebastião 
José de Mendonça. Foi seu padrinho António José de Morais Pimentel, Juis ^ 
de fora de Moncorvo, e madrinha a irmã deste, Ana Joaquina da Conceição 
de Morais Pimentel, naturais de Castelo Branco. Por procuração^ destes 
assistirão ao baptizado Inácio Joaquim da Costa Pimentel e sua irmã Mana 
Enerácia da Costa Pimentel, ambos de Moncorvo. 

Rosa Joaquina, filha de Francisco Xavier de Morais Fortuna, natural de 
Castelo Branco e de sua mulher Francisca Teresa da Costa Pimentel, natural 
de Moncorvo, neta pela parte paterna de Manuel Caetano Fortuna De 
Miranda do Douro, e de sua mulher Maria de Morais Fortuna, de Castelo 
Branco e pela paterna dos mesmos acima declarados. Nasceu em 5 de Abril 
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de 1797, foi baptizada na matriz de Moncorvo. Padrinhos: Jerónimo Joaquim 
da Costa Pimentel e sua irmã Teresa Maria da Costa Pimentel, ambos de 
Moncorvo (fl. 56v). 
Pela quantia de 150.000 réis, justou o douramento do «arco e acressimo do 
retabollo da capella mor da dita Santa Se desta cidade (de Miranda) conforme 
a mais obra que elle tem feito no mesmo retabollo». 

Num documento em que se registou um despacho «em forma para o 
Juiz de fora de Algozo», datado de 1 de Outubro de 1776, escreveu-se: 
«Senhor dis Manoel Caetano Fortuna de Castelo Branco termo da villa do 
Mogadouro comarca de Miranda do Douro que fazendo inventario per morte 
de seu irmão Antonio Joze Fortuna pelo Juizo dos orfaos o supplicante como 
cabeça de cazal veio com embargos a huns despachos em que se mandarão 
descrever certos bens a fim de que se não descrevessem por não se acaharem 
na posse do defunto o tempo de seu falecimento e por se achar o lugar vago de 
Juis de fora e orfaos há mais de (*) mezes se mandou suspender o curso da 
causa o que tudo consta da certidam junta e porquanto o supplicante tem 
detrimento em não se proseder na dita cauza e finalizar como for justiça e o 
lugar se acha inda vago e o juis pela (*) suspenso pela lei novíssima que 
promete o passaremsse comissoens para os Juizes de letras mais vezinhos 
pede a Vossa Magestade se digne mandar lhe passar comissão para o juis de 
fora da villa de Algozo que he o mais vezinho avocar a si os ditos autos de 
inventario e suas dependências e de todo poder conhecer e julgar afinal como 
for justiça ou para outro qualquer juis de letras mais mais vezinho em falta do 
sobredito e receberia mercê». Esta petição teve provimento, pelo que se passou 
provisão «para o juis de fora de Algiozo lhe tomar conhecimento de hum 
inventario».Dois fis. complementares não aprofundam a matéria. Deste modo 
ficamos a saber do falecimento de um irmão do pintor e da sua ligação 
judicial, à vila de Algoso. 

Por esta razão, interessa-nos recuperar uma informação de 1721, 
destinada à Academia de História. Ao descrever-se a matriz de Algoso e as 
capelas que a sua planta contemplava, afirmava-se: «tem mais esta matris 
outra capela na parede com seo arco cuja evocaçam he de S. Jozeph que 
mandou fazer hum pintor, que era natural da cidade de Miranda, e morou 
nesta villa a coal tem de encargo seis missas das coaes não se toma conta e 
tem alguas propriedades (*) a fabrica da dita capella em cujo altar esta hua 
imagem meuda do Cruxifixo a coal se venera com muita devoçam a cuja 
invocaçam tem Deos dado saúde a alguns enfermos e remédio de muitas 
afliçois como consta de milagres que estão pendentes na parede junto da 
mesma cappella». Embora as informações sejam inconclusivas, deve atentar-se 
que o facto do pai de Manuel Caetano Fortuna ser de Miranda e de ter vivido 
em Algoso. Nesta medida deve considerar-se a hipótese de relacionar a capela 
com o progenitor do pintor que também pintou o tecto da nave da igreja do 
convento de S. Bento, em Bragança. 
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157- Teve intervenção na obra do tecto da igreja de Palácios, recebendo a 
quantia de 2810 réis. 

158- Nas contas tomadas ao reverendo «Francisco da Sé dos does annos que 
foi vedor, a saber de 718 para 719 e 719 para 720» consta o pagamento, a este 
entalhador, de 60.000 réis pelo retábulo de Outeiro. Além deste, recebeu ainda ^ 
pelos retábulo de Frieira e Soutelo 55.000 réis. 

159- Depois de, em 2 de Novembro de 1718, Germano da Silva ter dourado o 
retábulo da capela-mor da matriz de Paço (Vinhais), segue-se a notícia da 
intervenção de João Francisco, na execução de uma nova estrutura e tribuna: 
«Por este e por nos mandado dizemos nos os oficiaes da igreja juis e homens 
do acórdão e mordomo e todo o mais povo que nos aceitamos o retabolo que 
fes o mestre João Francisco natural de Veigas e o recebemos como perfeito e 
acabado o coal retabolo mandou fazer para a nossa igreja o reverendo padre 
reitor do Colégio da Companhia de Bragança que como padroeiro que he da 
mesma igreja e não obstante que o dito retabolo não esta ainda assentado 
como não seia por omissam dos reverendos padres mas por nos querermos 
fazer de mais hua tribuna a nossa conta por isso damos os reverendos padres 
por libres de coalquer obrigaçam tirando o douramento porque fica o mesmo > 
mestre que fez o retebolo e há de fazer a tribuna obrigado ai sohdum a 
levantar quando levantar a tribuna, e no cazo que por algum incidente elle o 
não levante nos nos obrigamos a todos os custos que se fizerem com o mesmo 
retabolo e por asi pasar na verdade e a se comprir nos asignamos aqui todos 
com o reverendo padre Domingos Gonçalves cura da nossa igreja a quem 
pedimos que este fizese por nos e o assinase e eu o padre Domingos Gonçalves 
o asinei com os mesmos homens juis da igreja e homens do acórdão e 
mordomos e mais povo = Marcos + Gomes juis da igreja = Francisco + 
Alves homens do acórdão = Domingos + Gonçalves = Franciscoao [sic] -
Ber(tholomeu) + Alves = eu o padre Domingos Gonçalves desta villa que este 
fis e asinei = Domingos Gonçalves». . P . . A , - , 

Em 1731, lançou 100.000 réis pela obra do retábulo de Gnjo de tarada. ^ 
Apresentou como fiador a Pedro Vaz, de Grijó. 

Em 1732 ao visitar a paroquial de Santo André, em Morais, o Chantre 
da Sé de Miranda, Doutor Gaspar da Rocha Ferreira, exarou o seguinte 
despacho: «o reverendo parrocho fará sequestro no ordinário que para na mao 
de Francisco Mendes pertencente a João Francisco de Veigas ao coal se fará 
avizo para que de inteiro comprimento a obra que ajustou tocante a capella 
mor com cominação de que não satesfazendo em termo de dois mezes, se 
mandar fazer por outro oficial por conta do sobredito dinheiro». 
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Em 25 de Março de 1734 o mordomo da Senhora do Aviso (Serapicos), 
Sebastião Martins, pagou «sete mil e coatrocentos ao mestre Joam Francisco 
para acabar da pegar o retabolo - 7.400; cinco mil e cem ao intalhador». 

Em 1741, executou o retábulo da capela maior de Santiago de Coelhoso. 
Na verdade, nas contas da respectiva fábrica, consta a verba que se segue: 
«resebi eu Alexandre Novais da Costa das mans do fabriqueiro Pascoal de 
Morais três mil e seiscentos e secenta e sette reis que sobrarão das contas que 
lhe tomou o Doutor Provedor que forão para dar o mestre emtalhador [sic] 
João Francisco em pagamento do retabollo que fes para a capella mor da igreja 
de Santiago, que nesta passei a perzente que assinei 20 de Outubro de 1741 
Alexandre Novais da Costa». Vd. Entalhador de Veigas 

160. Era casado com Maria Gonçalves. Baptizado do filho Manuel. 

161- Lançou 1.700.000 réis para fazer a obra de pedraria da matriz da Torre de 
D. Chama. 

162- Em 13 de Junho de 1570, o pároco dos Cortiços, o abade Sebastião Vaz, 
queixava-se da afronta «que he alevantarem se me os moradores da Sernadella 
há querer fazer igreja e ausentarem se da matrix honde sempre forao de tempo 
inmemorial há esta parte». Perante este facto, tratou o eclesiástico de 
conseguir «mandado pêra que se embargue ha dita obra (da igreja) nos termos 
em que estiver e nella se não faça mais cousa algua». Num despacho de 
António de Sousa, corregedor da comarca de Moncorvo, ordenava-se aos 
juíses dos Cortiços para mandarem «loguo notifiquar aos moradores do luguar 
da Cernadella termo da dita villa que não vão mais polia obra da dita igreja do 
dito luguar da Cernadella sob pena de sinquoenta cruzados e de hu ano de 
degredo pêra Affriqua [...] ho qual mandado eu escrivão notefiquei a Rodrigo 
Framquo mestre da hobra e elle dito Rodrigo Framquo respondeo que 
levantaria mão da dita hobra e que mais não emtenderi nella». De acordo com 
o termo lavrado sobre o estado da igreja, em Julho de 1570, colhe-se que 
«estravão as paredes feitas somente estavão as esquinas da porta principal 
estavão feitas ate altura dum homem e o arquo e caopanario aimda por fazep>. 

163- Casado com Maria Rodrigues. Nasceu a filha Helena. 

164- Nascimento da filha Mónica. 

165- Recebeu «por compor a tulha de Malhadas», do Cabido, 9200 réis. 

166- Pagaram-se «ao mestre carpinteiro Frutuozo de onze geiras que se lhe 
devião 2.200 reis». E devia tratar-se de obras no Paço episcopal, pois o 

k 
97 



ecónomo da Mitra dar.-lhe-ia mais «de jornaes que deu no paço de Sua 
Excellencia e se lhe abonarão 4800 reis». 

167- Pagou-se «ao Fructuozo quando foi com Pedro a madeira que andarão 
oito dias e o seminário pagou os outros quatro». 

168- Em 1767, o confirmado da igreja de Carrapatas, numa missiva 
endereçada ao prelado, recordava a decisão de se reformar o tecto da capela-
mor e a sacristia. Dando conta da afixação de um edital nas portas da igreja, o 
confirmado, João Rodrigues da Cruz, adiantava ter lançado na obra «Frutuoso 
mestre carpinteiro natural da província do Minho em quarenta mil reis, e por 
a por barra ta [sic] não quiserão lançar nella mais offeciaes; e este arrematando 
a se foi para o Minho, e veio de sua terra no fim de Septembre tempo que não 
era conveniente para fazer a obra por cauza as muita agoa, e não ter a madeira 
capaz e logo recorri a Vossa Excellencia a dar parte e ma prorogou mais por 
hum anno; agora há três mezes que anada a lances e o dito Frutuoso lançou no 
mesmo, e outro offecial do Minho, chamado João da Cruz lançou também no 
mesmo e outros lançarão em mais, mas não lhe tinha conta, e por isso não lhe 
tomei o lance». A preferência iria para José de Magalhães, de Podence. 

169- «tinhão contratado elle Duarte de Vasconcellos (capitão da confraria de 
Santiago) de dar ao dito Joam Gonçalves a obra da capella do bem aventurado 
Santiaguo» em Mirandela; «respondo heu Joam Gonçalves mestre da obra, e 
natural de Mencorvo, que heu tenho arrematada a dita capela hem sincoenta 
mil reis [...[ e para satisfação desta verdade se pode tomar imformação com 
Domingos da Fonseca mestre da obra do seminário desa cidade (de Miranda) 
por me conhecer muito bem e por não saber escrever mandei fazer esta 
resposta». 

170- Entre Maio de 1738 e Maio de 1739, o tesoureiro da confraria, Pascoal 
António, pagou «ao official Francisco Garcia, a conta da obra dos porticos de 
baixo 4.800; ao mesmo 1.500»; «a Francisco Garcia a conta dos porticos de 
baixo 6.400». O mestre dos pórticos, ou alpendres «de cima» era António 
Rodrigues que os tinha arrematado por 395.000 réis. Mas Francisco Garcia 
receberia mais 760 réis «a conta dos alpendres». Seguem-se outros 
pagamentos: «a Francisco Garcia novecentos e corenta a conta da obra dos 
alpendres de baixo, e acabou de se lhe pagar tudo 940». Por «lagear os 
alpendres, Francisco Garcia receberia 3.400 réis. 

Entre 3 de Maio de 1739 e 3 de Maio de 1740, o fabriqueiro da confraria 
do Santo Cristo, Manuel Rodrigues, pagou a este canteiro «por conta da obra 
do coro 4.800»; «com o canteiro Francisco a conta do coro 2.880»; «ao canteiro 
Francisco mais mil e duzentos reis 1200; com o mesmo 9.600». 
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De 1740 para 1741, o tesoureiro, António Guedes, pagou-lhe mais 9.780 
réis e, «por conta das geiras que deu fora da sua obra» 700 réis. Pela obra do 
coro, o canteiro receberia mais dinheiro: «ao canteiro Francisco 1.790»; «com o 
canteiro Francisco 6.400». 

No mandato do tesoureiro José Fernandes (1741/1742), Francisco Garcia 
recebeu «a conta da obra do coro dous mil, e coatrocentos 2.400; com o 
mesmo 960; com o mesmo 8.080»; «com o canteiro Francisco Garcia pella 
conta da obra do coro 24.000»; «com o canteiro Francisco Garcia de emcaiar 
[sic] e branquiar a capella 9.240»; «com o canteiro Francisco Garcia de tilhar 
800»; «com o canteiro Francisco Garcia da obra do coro e em caiar a capela por 
oito parcellas 7.240; «mais com o emcaiador Francisco Garcia, e seu 
companheiro 2.180». 

Entre 1742 e 1743, Matias Miranda, tesoureiro da confraria, pagaria ao 
«galego Franciso Garcia a conta das geiras que deu na capella 800». 

171- Pagamentos à conta das imagens do retábulo do altar-mor da Sé de 
Miranda do Douro: «se tirarão do dinheiro que esta no cartório vinte mil reis, 
que se entregarão e derão a Jerónimo Garcia escultor a conta do que se lhe 
deve das imagens que fes para o retabolo do altar mor e de como recebeo os 
ditos vinte mil reis asinou este termo com os Reverendos Deão, e Arcediago de 
Mirandella e eu Vicente Lopes de Moura en absencea do secretario fis este que 
também assinei per mandado do Cabido 
deão = Francisco Luis = Jerónimo Garcia = Vicente Lopes de Moura»; «aos 
seis dias do mês de Junho de 637 se tirarão do dinheiro que esta no cartório 
vinte mil reis que se derão a Jerónimo Garcia escultor a conta da escritura das 
imagens que vai fazendo para os tabuleiros do retabullo do altar mor e de 
como recebeo os vinte mil reis assinou, em o mesmo dia ur supra 
o Deão = o Chantre = Francisco Luis = Jerónimo Garcia». 

172- Casado com Maria Rodrigues. Nesta data nasceu a filha Maria. 

173- Estava casado com Brites da Costa. Nascimento da filha Leonor. 

174- Casado com Teresa da Cruz. Baptizado da filha Maria. 

175- Baptizado da filha Maria. 

176- Baptizado do filho Manuel. 

177- Foi testemunha numa escritura de obrigação e doação, no âmbito de um 
processo para a instituição, em Fornos do Pinhal, de uma capela. 
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178- «Ao serralheiro Gomes da rua do Cabo a custa das missagras tranquetas, e 
mais ferros das portas da igreja do Crasto doze mil reis - 12.000»; a este 
serralheiro, pagar-se-iam mais 4.200 réis «para completar a ferrage das portas 
da igreja de Crasto, a saber missagras das portas grandes ferros pedrezes, 
tranquetas de ambas as portas e fechaduras das travessas». 

179- Delegou poderes em Pedro Tato, também mestre canteiro da Galiza, para 
se deslocar a Miranda do Douro, onde receberia das autoridades eclesiásticas a 
quantia de 50.000 réis pela obra que tinha arrematado e já concluída do 
«lagiado da capela da villa de Rebordaos com os degraos do altar a romana». 
Na ocasião trabalhava na igreja paroquial de S. Pedro, na povoação de Mós, 
que tinha arrematado. 

180- Casado com Maria da Costa. Baptizado da filha Joana. 

181- Baptizado do filho Bento. 

182- Sem se explicitarem os trabalhos realizados no santuário do Santo Cristo, 
recebeu «de três geiras 720» réis. 

183- «Ao mestre canteiro Joze Gomes de Quintanilha por abrir o portal, e 
fazello de novo de cantaria sendo que ate agora estava estreito, baixo, de fitos 
de pau que já o Senhor Miranda tinha justo esta obra, e não a concluhio por 
morrer antes de se lhe dar principio [...] e que os moradores se obrigarão a hir 
buscar a cantaria - 6.000»; «Ao canteiro Joze Gomes à conta do ajuste da porta 
da sacristia de Milhão - 4.000». Em 1802, José Gomes seria responsável pela 
fábrica do arco cruzeiro da igreja de Quintanilha 
(Cabido, Cx. 5, Lv. 22, fl. 19v). 

184- Estava casado com Domingas Gonçalves. Nesta data nasceu a filha Isabel. 

185- Juntamente com João Lourenço de Matos e Manuel de Miranda 
arrematou a obra da capela-mor da igreja de Figueira, anexa de Travanca, 
Mogadouro, pela quantia de 129.000 réis. 

186- Era casado com Domingas Lopes. Em 1611 nasceu a filha Maria e em 
1616 a descendência aumentava com o nascimento de Susana. 

187- Nascimento do filho João. 

188- Nascimento do filho Domingos. 

189- Nascimento do filho Jerónimo. 
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190- Nascimento da filha Catarina. 

191- Foi contratado por Manuel Quaresma para, juntamente com Pedro 
Afonso Lobeiro e Julião Vicente, fornecer cal para a obra do seminário de 
Miranda do Douro. Como pagamento do material fornecido, os três receberam 
do cónego Francisco Luís a quantia de 84.000 réis. 

192- Estava casado com Isabel Gomes. Nascimento da filha Maria. 

193- Casado com Isabel. Baptizado do filho José. 

194- Juntamente com o pedreiro Bartolomeu Afonso, testemunhou o baptismo 
de Catarina, afilhada do pedreiro José Alvares. 

195- Nomeou como seu procurador a Manuel Afonso, da povoação de Refoios, 
para que em seu nome pudesse dar «quitaçam» a Ana Afonso, de S. Cibrão, do 
contrato de casamento que tinham feito e que «mutuamente querem desfazer». 

196- Casado com Domingas Fernandes. Em 1613 nasceu a filha Maria. 

197- Obra da igreja de Paço (Vinhais). Vd. João Gonçalves 

198- Contratou a execução da obra da capela de Santigo em Mirandela por 
55000 réis. Relativamente a informações sobre a sua pessoa, declarou ser 
possível colher informações de «Domingos da Fonseca mestre da obra do 
seminário desa cidade (Miranda) por me conhecer muito bem». 

199- Contratado por Manuel Quaresma para fornecer materiais para a obra do 
seminário a construir em Miranda do Douro, recebeu, juntamente com o 
canteiro Sebastião Fernandes, do tesoureiro do seminário, o cónego Francisco 
Luís, 155.000 réis «pêra se aremcar pedraria e alvenaria que se chegou a obra». 

200- Justou, de parceria com José Luís Gonçalves e Francisco Gonçalves, 
mestres canteiros minhotos, a fábrica da matriz de S. João, na vila de Paço 
(Vinhais). Nas condições da obra previa-se o aproveitamento de materiais «da 
igreja de vaixo».Trezentos e trinta e cinco mil réis era a quantia envolvida, 
sendo 250.000 réis pelo «corpo da igreja e meio arco da capella mor e 
sancerestia por conta do do [sic] povo e oitenta e sinco mil reis pella capella 
mor e meio arco da mesma por conta da fabreca da mesma igreja». 

201- Executou, juntamente com o carpinteiro João da Silva, algumas obras na 
igreja do antigo convento beneditino de Castro de Avelãs. Por alguns 
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trabalhos, não claramente especificados, receberão, em 13 de Setembro de 
1772 a quantia de 30.000 réis. Todavia, responsabilizar-se-iam por outros 
serviços, já que, em 21 de Maio de 1773, sendo «precizo fazer tudo de novo 
pelo que toca ao madeiramento se obrigarão a por tudo corrente isto he a por 
sete tirantes, e soleiras capazes e as pernas que faltarem, e o forro todo de 
novo tanto o tosco como o mais que estava justo, dando lhe mais tantei e dous 
mil reis que com o computo de cima (30.000 rs.) fas a quantia de 92.000 reis». 

202- Era casado com Inês Fernandes. 

203- Registou-se um pagamento a este pedreiro de 12.100 réis «pelo trabalho 
nas casas da orta da Mitra». 

204- Arrematou o emadeiramento da capela-mor de Urros, anexa de Sendim. 
Nos apontamentos, da mão do mestre canteiro João Lourenço de Matos, refere-
se que a obra seria «toda na forma da capela mor de Carragoza», povoação 
situada na vizinhança de Bragança. Eis o documento lavrado na sequencia da 
arrematação da obra: ,, 

«Auto de ramatação do emadeiramento armada e forada da capella mor 
do luaar de Urros , 

aos dezasete dias do mês de Abril de mil setecentos e setenta e hum 
annos nesta cidade de Bragança e cazas da camará eclesiástica donde estava o y 
Muito Reverendo Senhor Doutor Manoel de Miranda cónego magestral na 
Santa Sé deste bispado e nele provizor e juis dos cazamentos pello Reverendo 
Doutor Vigário Capitular ahi ele menistro mandou ao porteiro deste JUÍZO 
Sebastião Pires que apregoasse com vozes altar e inteligíveis com hum ramo 
verde na mam dizendo que se havia quem quizesse lançasse na obra de 
madeira armada e forada da capela mor do lugar de Urros que se havia de 
rematar que se chegasse a helle que se havia de rematar a quem menos der na 
forma dos apontamentos juntos e porque não aver quem quizesse lançar na 
dira obra mais que Joze Gonçalves do lugar de Senhoane que a arrematou a 
fazella na forma dos apontamentos juntos ficando a satisfação do povo de que 
fis este termo que elle assinou com elle reverendo menistro e porteiro 
Francisco Xavier de Almeida escrivão que o escrevi ^ 
= Miranda = Joze Gonçalves = Sebastião Pires». 

Em Dezembro de 1771, o mestre carpinteiro pedia ao vigário geral que 
se lhe pagassem 64.000 réis, visto a obra estar terminada na forma dos 
apontamentos. Exceptuava-se uma vidraça com sua rede de arame cu3o 
«importe da vidraça não pode exceder 4000 reis por cuja quantia e para 
satisfação delia quer deixar 8000 reis». . , . . j ™ 

Na mesma altura arrematou a obra da sacristia da igreja de Figueira, 
anexa de Travanca, pelo preço de 24.800 réis. 
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205- Arrematou a obra da capela-mor e sacristia da igreja de Granja de São 
Pedro, por 146.000 réis e o acréscimo do arco cruzeiro por 15.500 réis A esta 
obra correu com um valor de 148.000 réis o mestre canteiro Luís Fernandes 
que. posteriormente, viria a baixar a sua proposta, como decorre da seguinte 
noticia: «declaro que Luis Fernandes quer fazer a obra por coatro mil reis 
menos do que a fas o mestre Joze Gonçalves porem os moradores querem dar o 
acrecimo e que a faça o mestre Joze Gonçalves». 

r 
206- Por ser «este mestre de provada fe pratica, e credito nas muitas obras das 
igrejas que tem feito nesta terra elle reverendo juis comissário lhe recebeo o 
lance de duzentos e treze mil reis para se lhe haver por arrematada a dita 
obra» da capela-mor da igreja de S. Joanico, anexa da abadia de Caçarelhos. 

207- Parece ter sido o autor do «Plano ou planta e apontamentos da obra de 
pedreiro da capella mor da igreja de Sam Joanico» anexa da abadia de 
Caçarelhos que viria a arrematar. O processo de arrematação seria conduzido 
pelo Doutor Francisco José da Serra, Abade de Sicouro, que para tomar os 
lances se deslocou a S. Joanico, povoação, onde a 3 de Novembro de 1787, 
decorreu a arrematação. No respectivo auto consta o seguinte: 

«apareceo em sua propria pessoa de que dou fe ser o mesmo José 
Gonçalves mestre canteiro natural da freguezia de Santa Maria de Ancora 

~T termo da villa de Viana arcebispado de Braga e por elle foi dito que elle 
lançava e se obrigava por sua pessoa e bens a fazer completamente nos termos 
da arte a capella mor da matris deste lugar com tudo o que respeita a cantaria, 
e pedraria na forma dos apontamentos a estes autos juntos pela quantia de 
duzentos e treze mil reis ficando os carretos da pedra e barro, e cal por conta 
do reverendo abade a qual obra não podia fazer por menos quantia na 
conformidade dos ditos apontamentos que elle mestre leu e eu lhos li em 
termos que individualmente muito bem os percebeo e por não haver nem 
aparecer outro algum mestre canteiro que por menos lançasse e fizesse a dita 
obra e ser este mestre de provada fé pratica, e credito nas muitas obras das 
igrejas que tem feito nesta terra elle reverendo juis comissário lhe recebo o 
dito lance de duzentos e treze mil reis para se lhe haver por arrematada a dita 

. obra». 
A obra de madeiras desta igreja candidataram-se Manuel Fernandes, de 

Palaçoulo, e Manuel Afonso, de Outeiro, tendo o primeiro ficado com a obra. 
No mesmo documento dar-se-ia também notícia da arrematação da obra de 
entalhador, entregue ao mestre José Fernandes, de S. Martinho, termo de 
Miranda. 

208- Arrematou as obras de pedraria das capelas maiores das igrejas 
paroquiais de Castelo Branco e de Meirinhos, as quais atingiram valores de 
430.000 e 199.000 réis respectivamente. No entanto, no escritório do tabelião 
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António de Carvalho e Macedo, em Bragança, assinaria uma escritura em que 
as trespassava a Manuel Fernandes, também mestre canteiro, de Cabeça Boa 
(Bragança). Na verba António Fernandes publica-se o texto da escritura. 

209- Obra da igreja de Paço (Vinhais). Vd. João Gonçalves 

210- Recebeu «por seis geiras» de amassar cal 900 réis. 

211- Era casado com Merenciana de Cid, galega. Apadrinharam o baptizado de 
Merenciana, filha de Manuel de S. Romão e de Catarina Balesteiro, ambos de 
Castela. 

212- Foi padrinho de Lourenço, filho de José Pires e de Domingas Garcia, 
ambos de Santiago de Compostela. 

213- Apadrinharam o baptizado de Domingos Lourenço, filho de José Pires e 
de Domingas Garcia. 

214- Arrematou a obra a fundamentis da capela-mor de Avelanoso pela 
quantia de 430.000 réis. 

215- «A Martinho Gonçalves cerralheiro por concertar hua fechadura duas 
pergolas e hu mecheiro do triangulo duzentos reis - 200». 

216- «Pagou a Martinho Gonçalves ferreiro mil e seiscentos reis da ferrage das 
portas em que mora o reverendo Chantre na rua do Franco». 

217- Era casado com Ana de Abreu. Nesta data realizou-se o baptizado da sua 
filho. 

218- Nascimento do filho Sebastião. 

219- Nascimento do filho Sebastião. 

220- Com Manuel Nogueiro contratou a obra da capela maior da igreja de 
Melhe. Vd. Manuel Nogueiro. 

221- O tesoureiro, padre João Rodrigues, pagou aos canteiros Guedes e Ribeiro 
2 620 réis «por conta do lageado». Na mesma altura efectuaram-seao canteiro 
Guedes os seguintes pagamentos: «com o canteiro Guedes coatrocentos, e 
oitenta reis - 480»; «com o canteiro Guedes por minha mao cento, e vinte reis -
120- com o mesmo pella minha mão do dinheiro da execução que se fés ao 
Alferes de Santulhão, coatro mil, e oitocentos reis - 4.800»; «com o canteiro 
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Guedes em sal cento, e vinte e sinco - 125, despendeo com o mesmo canteiro 
nove mil, e seiecentos - 9.600; com o mesmo em três varas de lenço trezentos e 
noventa reis - 390»; «com o canteiro Guedes nove mil, e seiscentos reis - 9.600; 
com o mesmo em duas varas de lenço duzentos, e sessenta - 260»; «com o 
canteiro Guedes de sal sesenta reis - 60»; com o mestre Guedes mil 
coatrocentos corenta -1.440»; «com o mestre Guedes dous mil, e quatrocentos 
reis - 2.400; «despendeo com o canteiro Guedes no preço do pao que lhe tinha 
dado em trigo e centeo - 9.180»; «ao mestre Guedes setenta reis - 70». 

No período compreendido entre 1727 e 1728, o Tesoureiro, Pascoal 
Fernandes, assinalou as seguintes despesas: «com o canteiro Guedes quatro 
mil e oitocentos por conta do lagiado»; «com o canteiro Guedes 480»; «com o 
mestre Manoel Guedes - 3.000».No período compreendido entre 1728 e 1729, 
0 tesoureiro da confraria, Ventura Pais, pagaria ao «canteiro Guedes e seo 
irmão 6 510; com os mesmos 1.200»; «com o canteiro Guedes por conta do 
lagiado 4 800»; «com o canteiro Guedes 480»; «despendeo com o mestre 
Manoel Guedes 3.000».Entre o mês de Maio de 1728 e 2 de Maio de 1729, 
Ventura Pais, tesoureiro, pagou: «os canteiros Guedes e seo irmão 1.440» reis; 
«com o canteiro Guedes 4.900; com o mesmo 1.900»; «com o canteiro Guedes 
1 100»- «ao canteiro Guedes 480; com o mesmo 580»; «com os canteiros 960»; 
«com o canteiro Guedes 5.670»; «com o canteiro Guedes 135»; «despendeo 
com o mesmo pello que se lhe estava a dever do lagiado da igreja 19.885». 

222- Numa das saídas da povoação de Constantim, construiu-seai capela da 
Senhora das Dores em cujo frontispício se fixou es^nscnçao: «ECTA£BRA 
MANDOU FAZER ANTONIO PRETU E SUA MULHER CAZILDA ESTEVES I 
A FEZ LOURENÇO GUERA 1752 DA POVOA E A ULTIMA OBRA». 

223- Por vezes é nomeado por Martim de Guraia. «Digo eu Martin Ruiz de 
Guraza platero vicino de la ciudad de Zamora recebi de su merced delsenor 
canonigo [sic] Antonio Mendez fabriquera de la santa iglesia desta ciudad de 
Miranda siete marcos e très onsas e très (*) de plata beija para acer un 
inzensario nuebo como el de la Se, ade pesar cinco marcos (e) meio mas ou 
menos por lo qual me a d e dar su merced a nobenta e cinco reales da cada 
marco de plata (*) e le dará acabado por mediado de Julio e porque lo 
cumplire lo firme en Miranda a nuebe dias dei mes de Junio de 1621 anos. a) 
Martin Ruiz Gurasa». 

Ainda em 1621, efectuou-se outro pagamento a este praieiro: «Pagou a 
Martim de Guraia prateiro de Çamora por concertar hu turibulo e as duas 
cruzes e soldar hu vaso três mil e duzentos - 3.200». O título do registo da 
escritura de obrigação para a execução de uma custódia também se anotou: 
«De hua escritura de obriguação que se fes para o prateiro que fez a custodia 
260 reis - 260». Além destes, outros pagamentos se efectuaram: «pagou ao 
prateiro Martim de Guraia oitenta e seis mil e oitocentos reis a conta da 
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custodia que fez para a See - 86.800 reis»; «mais setecentos e vinte que deu ao 
prateiro que se montou nas demasias da prata do incensário velho para o 
incensário novo - 720»; «constou per outra paga de Martin Ruiz de Guraia feita 
em 30 de Novembro de 1622 mil seiscentos e vinte e dous annos haver 
cobrado mais do senhor cónego Antonio Mendes vinte mil reis (*) que ate 
quelle dia se lhe estava devendo do resto da custodia [...] o comprimento e 
resto do pagamento da custodia que fará ate (*) se pagara do legado do Deão 
Manoel de Amaral [...]». 

224- «Aos 21 de Maio dito se passou provisão para o cónego Manuel de 
Oliveira vedor da fazenda do anno passado dar a Antonio Anriques 
carpinteiro de Bragança reis nove mil e cem que se lhe estava devendo da obra 
da cappella de Outeiro que fes paredes, e madeiramento». 

225- Trabalhou na reforma da capela-mor da igreja de Quintanilha que ajustou 
por 11.000 réis. Na mesma altura, juntamente com o mestre pedreiro Santiago 
Rodrigues, foi chamado para avaliar a obra do arco da capela-mor da mesma 
igreja. Para esta empreitada, considerando-se o trabalho de alvenaria e o 
degrau da capela-mor, estabeleceu-se um preço de 30.000 réis. 

226- Em 21 de Dezembro de 1768 recebeu 4.800 réis da mão do cónego Simão 
Coelho pela «reforma do arco da capella mor» da igreja de Quintanilha. Não 
sabia escrever. 

227- Recebeu pela cal que forneceu para a empreitada 4.800 réis. O tesoureiro 
pagar-lhe-ia ainda mais 1.600 réis por dois carros de cal. 

228- «Ao carpinteiro Jerónimo por hir desfazer a tulha ao collegio e a vir armar 
duas geiras 400 reis»; «ao mesmo para pregar as missagras das janelas e portas 
dos três quartos novos duzentos pregos 320».Os últimos trabalhos deviam 
respeitar a obras realizadas no seminário, em cujo edifício estava instalado o 
Paço episcopal. 

229- Era casado com Maria Rodrigues, natural de Bragança. Nesta data 
registou-se o nascimento do filho João. 

230- Vd. Manuel Joaquim Pereira. 

231- No mandato do tesoureiro António Gonçalves (1740/1741], recebeu 
«pellos ramalhetes 1.300». No exercício seguinte (1741/1742), o tesoureiro 
pagar-lhe-ia «de pintar huns remilhetes 1.200». 
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232- Trabalhou na pintura da capela de Jerónimo de Morais, em Santa Valha. 
Vd. Gaspar de Magalhães. 

233- «Ao entalhador Justo que assentou a urna de Palácios que foi justa em 
doze mil reis - 8.400». É, no entanto, possível que este mestre tenha 
trabalhado em parceria com o entalhador João Duarte Pinto. 

234- «Aos dez dias do mez de Julho de 1549 annos estando em Cabido 
chamados a som de campa tangida os Senhores Daião e Cabido acordarão que 
o arcediaguo de Braguança e o Licenciado Lopo Dias bão com Guaspar de 
Paiva a prover as obras que o dito Guaspar de Paiva he obriguado a fazer nas 
igrejas anexas ao mosteiro de Crasto Davelans e asentem com Pêro de La Faia 
em que se guastara o dinheiro que em seu poder tem que subejar feitas as 
cousas que aguora são necessárias no dito mosteiro». 

235- Visitando a matriz de Edroso, em 1724, o Abade de Sobreiro, Tomás 
Gomes da Costa, exarou o capítulo que se segue em que se mostra que este 
artista pintou o retábulo da igreja de Santa Marinha: «vi a obrigação que fez o 
pintor João de Morais Leite de Ala de dourar o retablo da cappella mor e que 
em tudo tem faltado tendo recebido a maior parte do dinheiro da dita obra 
fazendo outras de menor obrigação [...] mando que o dito João de Morais Leite 
de comprimento a obra dentro de três mezes pena de vinte mil reis». 

236- Foi contratado por Manuel Quaresma para, juntamente com Baltasar 
Gonçalves e Julião Vicente, fornecer cal para a obra do seminário de Miranda 
do Douro. Como pagamento do material fornecido, os três receberam do 
cónego Francisco Luís a quantia de 84.000 réis. 

237- «Aos 23 de Julho de 634 se passou provisão para o reverendo arcediago 
de Bragança Andre Pires Limpo mandar entregar a Antonio Vieira cura da 
villa de Outeiro seis mil reis e seis tostois a Antonio Lopes pedreiro por ir a 
ditta villa ver a capella e a de Milhão». Nestes termos, António Lopes devia 
integrar, em nome da Sé, uma comissão de avaliação de obras de pedraria 
realizadas nestas paroquiais. 

238- «Mais seis mil reis que manda a Outeiro a Antonio Vieira para a obra da 
cappella da dita villa e os leva Antonio Lopes canteiro»; «mais deu em despesa 
seis tostois ao dito Antonio Lopes por três dias que gastou em medir as 
paredes da dita cappella». 

239- Juntamente com o reverendo Tomé de Sá Pegado, reitor de Sortes, serviu 
como testemunha na escritura de doação que fez o Doutor João Gonçalves 
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Alvaredo, da vila de Gostei, para garantir a fábrica necessária, tendo em vista a 
colocação do sacrário na matriz 

240- Recebeu «para complemento das grades e de tudo o que se lhe devia das 
obras (*) mil e duzentos reis -1.200». 

241- Nascimento da filha Maria. 

242- Depois do tesoureiro da confraria do Santo Cristo ter pago (1745/1746) 
«aos canteiros por lagearem de cantaria a sacristia 38.400» réis, registou um 
pagamento de 900 réis «para pagar sinco geiras a Antonio Luis que deo no 
lageamento da sacristia». 

243- Nesta altura, em que foi testemunha numa devassa, tinha quarenta anos 
de idade. 

244- Contratou o douramento do retábulo da igreja de Vale Benfeito por 
367.000 réis. 

245- Registo de baptizado de Francisca, sua filha. 

246- A dificuldade de leitura permite considerar a hipótese deste pintor se y 

chamar António Rocha. Seja como for, arrematou a obra do retábulo da 
Misericórdia de Mirandela. 

247- Nascimento de Francisco, filho do pintor e de Maria Luis, sua criada. 

248- Nascimento da filha Vicência. 

249- Em 25 de Setembro de 1765, contratou, entre outras obras, a tribuna da 
matriz de Milhão. Uma cláusula impunha aos encomendadores a obrigação 
de irem buscar a obra à povoação de Carocedo. Em 24 de Junho de 1766, 
entregou-se do retábulo para a capela maior da paroquial de Palácios. 

250- Acusando e assinando o recibo do pagamento efectuado em Maio de 
1767 escreveu: «Recebi do Illustrissime e Reverendíssimo Senhor Simão dos 
Santos Graces Coelho conigo da Santa Se de Miranda fabriqueiro das igrejas 
do Illustrissimo Cabido vinte cinco mil reis pela parte que toca pagar ao 
mesmo da obra do retabolo que fis e asentei na igreja de Palácios a coal obra 
ajustei com o mesmo e com Miguel de Novais procurador e rendeiro do 
Excellentissimo Bisconde de Barbacena comendador da comenda de S. Julião 
em que entra a dita igreja e se fes escretura na cidade de Bragança na nota do 
tabalião Luis Alves e para constar passei este pelo coal me dou por pago e 
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satisfeito do que o dito reverendo fabriqueiro das igrejas lhe pertencia pagar 
por parte do Illustrissimo Cabido». 

251- Executou o retábulo da capela-mor da igreja de Carção, como decorre do 
seguinte escrito: «Recebi do Muito Reverendo Senhor Connego Simão dos 
Santos Graces Coelho, como fabriqueiro das igrejas da Meza Capitular 
sessenta mil reis que he o segundo e ultimo pagamento do retabolo que fis 
para a capella maior de Carçam». 

252- Representou os mestres entalhadores José Fernandes e Estevão Ferreira, 
responsáveis pelos retábulos de S. João e S. José do santuário do Santo Cristo, 
em Outeiro, com a finalidade de se averiguar se estas obras podiam ser aceites 
pela confraria. No documento referido como escultor. 

253- Casado com Maria da Costa. Nesta data nasceu o filho José. 

254- Entre 1740 e 1741, António Gonçalves, tesoureiro da confraria efectuou 
pagamentos a um anónimo entalhador (19.200 réis; 6.400; 19.200; 57.600] sem 
se referir a natureza dos trabalhos realizados.O tesoureiro da confraria do 
Santo Cristo (1744/1745), depois de registar a despesas de 200 réis com «a 
escriptura de obrigação dos pintores», pagou a José de Magalhães, pintor, 
57.600 réis. 

Pagaria a Caetano de Magalhães «mestre pintor por conta dos retabolos 
colletarais dezoito moedas de ouro que fazem 86.400»; «despendeo mais com 
Caetano de Magalhais mestre pintor pellos retabollos colletarais 38.400»; 
«despendeo em dinheiro que deo para o pintor Caetano de Magalhais com 
sessenta e seis alqueires e hua coarta de pam centeo a preço de cento e 
quarenta cada alqueire 9.725; despendeo com o mesmo pintor em dinheiro 
que lhe deo 2.400». 

No ano de 1745/1746, o tesoureiro «despendeo desanove mil e duzentos 
reis com o pintor Caetano de Magalhais por pintar as grades do cruzeiro 
19.200»; «com o mesmo pintor de dourar os altares 90.040 reis deo recibo e o 
mais que recebeo o anno passado que tudo emporta (*)tos e oito mil 
coatrcentos sessenta e sinco reis - 92.040»; «despendeo mais que deo ao pintor 
Caetano de Magalhais três mil e trezentos e sessenta reis 3.360». 

O tesoureiro João Nogueiro (1746/1747) gastou: «com o pintor três mil e 
duzentos 3.200»; «mais com o pintor dous mil, e coatrcentos 2.400»; «com o 
pintor vinte e sete mil, e dozentos 27.200»; «mais com o pintor quatorze mil, e 
coatrocentos 14.400». Receberia ainda «de dinheiro que lhe deo a juro por 
ordem 20.000», mais «do resto da obra outo mil cento e noventa reis». 
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255- Serviu como testemunha na celebração cia escritura em que o mestre 
Manuel Dantas se obrigava a construir o «dormitório novo» do convento de 
Santa Clara de Vinhais. 

256- Trabalhou, com o oficial de pintor Pedro José, na pintura de uma capela 
particular, em Santa Valha. Em 1725, Pedro José, natural de Santa Leocádia, 
termo de Chaves, nomeou o licenciado Gaspar Teixeira, de Mirandela, como 
seu procurador bastante, para, em seu nome, «por acção e demanda pella via 
que lhe parecer a Gaspar de Magalhais pintor do lugar de Vai de Telhas termo 
desta villa por dois mil e oitocentos reis que elle constituinte trabalhou como 
seu official no officio de pintor na capella de Hieronimo de Morais do lugar de 
Santa Valha». 

O nome do pintor Gaspar de Magalhães aparece citado nos pagamentos 
da fábrica do santuário do Santo Cristo de Outeiro durante o mandato do 
tesoureiro Miguel Miranda, referente ao período de 1733/1734. Contudo, nas 
contas respeitantes ao período compreendido entre 3 de Maio de 1730 e 3 de 
Maio de 1731, efectuam-se sucessivos pagamentos a um pintor que nos parece 
ser Gaspar de Magalhães. Nesta altura, sendo tesoureiro Sebastião Vaz, 
registaram-se as despesas seguintes: «com o pintor 48.000»; «com o pintor 
24.280; com o mesmo 4.910; «com o pintor 12.000; com o mesmo 14.710; mais 
com o mesmo 1.600; com o mesmo 25.000»; «mais com o pintor 61.200»; 
«mais com o pintor por mão de Domingos Afonsso 480; com o mesmo 20.200; 
com o mesmo 700; com o mesmo 36.400»; com o pintor 9.840: com o mesmo 
3.000»; «mais com o pintor 7.200». 

Entre Maio de 1731 e Maio de 1732. o tesoureiro João Mendes pagou as 
seguintes quantias: «despendeo com o pintor dia da festa 14.400: com o 
mesmo 107.920; com o mesmo 27.220; com o mesmo 14.000; com o mesmo 
2.700; com o mesmo 5.160; com o mesmo 14.400; com o mesmo 48.000; mais 
com o mesmo 6.400»; «com o pintor 14.800; com o mesmo 40.400»; «com o 
pintor 16.210»; «com o pintor 116.400»; «com o pintor 14.400»; «com o pintor 
14.400»; «com o pintor por mão de Domingos Alonso 2.580»; «com o pintor 
28.800; com o mesmo 24.000; com o mesmo 12.010; com o mesmo 12.960; 
com o mesmo 6.000; com o mesmo 3.580»; «com o pintor 40.800; com o 
mesmo 12.800»; «com o pintor por conta da obra do arco 9.600; com o pintor 
por fim da obra do retabollo 29.540». Apesar deste livro de contas ter o seu 
início em Maio de 1726, só em 1729/1730 deparamos com um pagamento de 
6.080 ao entalhador. Assim, parece poder concluir-se que o retábulo de estilo 
nacional evoluído tinha sido arrematado e executado antes destas datas. 

Entre 3 de Maio de 1732 e 3 de Maio de 1733, o tesoureiro Miguel 
Miranda efectuou diversos pagamentos relativos à obra de pintura. Assim: 
«pintor despendeo 14.020; com o mesmo 20.900; com o mesmo 6.000; com o 
dito pintor 6.400; com o mesmo 2.060». Apontou-se também um pagamento 
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ao «entelhador por conta da obra de talha dos lados da capella 16.800», 
seguido de outra quantia de valor igual a 2.400 réis. 

Contudo, seriam as despesas com o pintor a preencherem diversas 
parcelas: «com o pintor 7.920»; «com o pintor 2.000; com o mesmo 960; com o 
mesmo mais 30.000»; «com o pintor 6.000: com o mesmo 7.600; com o mesmo 
3.800». Novo pagamento ao entalhador de 4.800 réis, seguido de uma quantia 
de 900 réis para «o canteiro por abrir os boracos nas paredes para assentar a 
obra». O entalhador permanece no anonimato. Recebeu 16.800 réis e 
sucedem-se as verbas relacionadas com o ofício do pintor: «com o pintor 400; 
com o mesmo 4.200; com o mesmo 3.200; com o entalhador 2.400; com o 
pintor 25.600; com o mesmo 8.000; com o mesmo 2.800; com o mesmo 3.200»; 
«com o pintor 800; com o mesmo 9.720; com o mesmo 52.800; com o mesmo 
4.000»; com o pintor 40.800«; com o pintor 2.000; com o mesmo 5.400». 

No mandato correspondente ao ano de 1733/1734, o tesoureiro Miguel 
Miranda «despendeo com o pintor 6.000» réis. «Despendeo mais nove mil e 
seiscentos reis com o pintor Gaspar de Magalhains o depois de tomada a conta 
9.600; despendeo mais com nove alqueires de centeio que deu o mesmo pintor 
que emportarão 2.900; despendeo mais seiscentos reis de dois alqueires de 
centeio 600». 

257- Enquanto tesoureiro da confraria do Santo Cristo (1744/1745), João 
Rodrigues gastou 200 réis com a celebração da escritura com os pintores, um 
dos quais era Caetano de Magalhães. A José de Magalhães «pintor por conta 
dos retabollos (pagaram-se) doze moedas de ouro, que fazem 57.600» réis. 

258- Estando em praça a obra de madeira da capela-mor e sacristia da igreja 
matriz de Carrapatas lançaram nela os mestres carpinteiros do Minho, 
Frutuoso e João da Cruz. Apesar do valor dos respectivos lanços (40.000 réis) 
terem sido de igual valor não se levaram em conta as propostas destes dois 
opositores já que o prestígio de José de Magalhães era grande, como decorre da 
informação do confirmado João Rodrigues da Cruz, lavrada em 28 de Maio de 
1767:«E agora de prezente lançou nella Jozé de Magalhães do lugar de 
Podence nos mesmos quarenta mil reis e este na minha opinião he o que a 
deve fazer por ser da terra, e juntamente he o que fez a obra da capella de 
Pinhovelo, que he esta obra das melhores das igrejas de V. Excellencia [...] 
pois nenhum a ha de fazer melhor». Assim, pela quantia de 40.000 réis, a obra 
seria entregue ao mestre de Podence. lavrando-se o termo de arrematação em 
Julho de 1767. 

Assim, tem interesse o documento relativo à obrigação de José de 
Magalhães: 
«Termo de rematação da cappella mor e sacristia da igreja de Carrapatas feito 
a Joze de Magalhais do lugar de Podence assistente em o de Espadanedo 
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aos doze dias do mes de Julho de 1767 annos nesta cidade de Bragança e cazas 
da Cammara Ecleziastica aonde veio Joze de Magalhais do lugar de Podence e 
assistente em o de Espadanedo mestre carpinteiro e por elle foi dito que elle 
tinha arrematado a obra da capella mor e sacristia do lugar de Carrapatas em 
vertude de hum edital que se achava pregado nas portas principais da igreja 
do dito lugar em preço e quantia de quarenta mil reis na forma do edital atras 
ficando para o dito mestre as madeiras velhas a qual obra se obrigava a fazer 
dentro de dous mezes para o que obrigava sua pessoa e bens havidos e por 
fazer de que forão testemunhas prezentes Andre de Morais e Francisco Xavier 
de Almeida ambos assistentes em esta cidade que assinarão com o sobredito = 
Joze de Magalhães = Francisco Xavier de Almeida = Andre + de Moraes». 

259- «Ao carpinteiro Manuel da Sarzeda para as portas da sacristia da Sarzeda 
cinco mil e seiscentos - 5.600». 

260- Trabalhou nos retábulos de Santo António e da Senhora dos Remédios da 
Sé de Miranda. 

Em 20 de Junho de 1646, «se passou provisão ao cónego Manuel 
Antunes de Paiva para dar a Manoel Marcos dez mil reis do acrescentamento 
do retablo de Santo Antonio» da Sé de Miranda. 

Em 12 de Julho de 1647, passar-se-ia «provesão para o reverendo 
cónego Antonio Martins fabriqueiro deste anno dar quatro mil reis ao padre 
Manuel Pires (*) da confraria de Santo Antonio desta See para ajuda do gasto 
que se fes no dourar o retabolo do dito sancto». 

«Em 23 de Setembro (1650) se passou provisão para o reverendo cónego 
Manuel Antunes de Paiva dar quinze mil reis a Manoel Marcos do resto do 
retabolo de Nossa Senhora dos Remédios per empréstimo á fabrica». 

261- Recebeu do arcediago de Bragança a quantia de 15.000 réis que lhe eram 
devidos pela obra do retábulo de Nossa Senhora dos Remédios da Sé de 
Miranda. 

262- Embora seja denominado como escultor, o nome de Jerónimo Marques 
associa-se a obras de arquitectura efectuadas no convento de Santa Clara de 
Vinhais, as quais arrematou por 4.600 cruzados. 

263- Fez algumas reparações numa custódia que era propriedade da Câmara 
de Bragança, certamente para ser usada em ocasiões especiais: «Auto de mil e 
seiscentos reis que se derão a Izidro de Sam Martinho prateiro do comserto da 
custodia da Camará 
aos vinte e coatro dias do mes de Dezembro de mil e seiscentos e corenta e 
coatro annos nesta cidade de Bragança e cazas da morada de mim escrivão 
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paraseu Izidro de Sam Martinho prateiro e comfeçou ter recebido de Sebastião 
Fernandes tesoureiro da Camará mil e seiscentos reis que se lhe danrão do 
comsserto [sic] da custodia da Camará e o assinou comigo escrivão [...] 
Antonio Gomes Mena». 

264- Juntamente com o mestre canteiro Miguel Fernandes, minhoto, 
arrematou a obra da sacristia da igreja de Eixes e uma fresta na de 
Marmelos(Mirandela), igrejas submetidas à jurisdição do Colégio de S. 
Jerónimo de Coimbra. 

265- Nesta altura, em que foi testemunha numa devassa, tinha trinta e seis 
anos de idade. 

266- «O senhor Francisco Luis de Sousa reitor de Crasto de Avellãs e vigairo 
da cidade de Bragança me faram dar a Antonio Martins carpinteiro mostrado 
este que concertou a capella de Frieira trinta e oito mil reis que com paga sua 
o levarei em conta nas decimas do anno de 654 de que sou recebedor [...] 
Miranda aos 9 de Maio de 1655. a) Francisco Chaves». 

«Digo eu Antonio Martins nomeado asima no papel do senhor coniguo 
Francisco de Chaves que he verdade que eu resibi os trinta e oito mil reis 
conteúdos asima da mão do senhor vigairo Francisco Pires de Sousa e por 
verdade asinei esta hoje doze do mez de Maio de 1655 annos. a) Antonio 
Martins». 

267- «A Domingos Martins carpinteiro cento e quarenta reis de concertar huns 
quadros e as sacras -140». 

268- Pagamento de 1.200 réis pela «obra dos caLxoens» da igreja de Milhão. 

269- Não sendo possível estabelecer a data exacta da referência, apontam-se as 
extremas das contas apresentadas pelo cónego Manuel de Miranda, 
fabriqueiro da Mesa Capitular. 

270- Trabalhou na obra da azenha, chamada de Burgos, propriedade do 
Cabido da Sé de Miranda do Douro e «em labrar a pedra na pedreira que de 
novo se deita». 

271- Com José da Costa, entregou-se da obra de pedraria da capela maior da 
igreja de Mós de Rebordãos. O valor da empreitada foi de 200.000 réis e 
apresentaram como fiador a José Machado, de Fernande. A obra do 
madeiramento foi arrematada por José Nogueira-o-Velho. 
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272- Arrematou a obra do alpendre da capela da Senhora do Rosário de 
Espinhosela, por 8.000 réis. 

273- Era casado com Catarina Rodrigues. Nesta data nasceu o filho António. 

274- Nesta ocasião a sua prole aumentou. No entanto, a deterioração da folha 
onde se escreveu o registo não permite a leitura do nome da descendência. 

275- Nacimento da filha Catarina. 

276- Era casado com Catarina Rodrigues. Nesta altura nasceu o filho Inácio. 

277- Nesta altura nasceu a filha Maria. 

278- «Deu a Simão Martins telhador por tirar huas goteiras das tulhas do 
Cabido sesenta reis - 60». 

279- Aparece associado à obra do sacrário e retábulo da capela do Senhor na 
Sé de Miranda. 

280- O registo do baptismo de Maria, explicita alguns dos laços familiares 
deste artista: «Maria filha ligitima de João Lourenço de Mattos natural do lugar 
da Timpeira freguezia de Santa Maria da Borbela e de sua Molher Brites 
Alvares da Silva do lugar de Roios freguezia de São João tudo do bispado de 
Braga freguezes desta igreja cathedral neta pela parte paterna de Pasqual 
Fernandes natural do lugar de São Julião termo de Valença do Minho e de sua 
molher Anna Lourença natural do lugar da Timpeira, e pela materna de 
Domingos Alvares natural da freguezia de São Martinho de Matheus e de sua 
molher Maria Joze da Silva natural de Villa Real freguezia de São Pedro 
nasceo aos cinco dias do mês de Fevereiro de mil setecentos e sessenta e nove 
anos, e foi baptizada solemnemente nesta igreja cathedral aos doze do dito 
mês e anno por mim cura baixo assinado: foi padrinho Antonio Manoel de 
Figueiredo capitão de cavalos e natural desta cidade, e invocou por madrinha 
Nossa Senhora do Rozario sendo testemunhas o padre Francisco Nunes e 
Antonio Mozinho de que eu fis este assento e que assignei dia era ut supra = o 
cura Bento Jozé = Antonio Manoel de Figueiredo Sarmento». 

Em 1770, era baptizado o seu filho Bento que «naceo aos vinte e sette 
de Março de mil setecentos e settenta e foi baptizado solemnemente por mim 
o abbade cónego desta cathedral (Raimundo José de Morais Antas) [...] aos 
quatro de Junho do mesmo anno foi seo padrinho o reverendo padre Bento 
Rodrigues cura desta cathedral e madrinha Maria Fernandes solteira natural 
de Parada». 
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281- Nomeava o seu irmão, Matias Lourenço de Matos, natural e residente em 
Vila Real, seu procurador: «Procuração bastante que fazem João Lourenço de 
Matos e sua molher Brites Alves da villa de Villa Real a Mathias Lourenço de 
Matos da dita 
saibão quantos este publico instromento de escriptura de procuração bastante 
ou como em direito melhor lugar aja virem que sendo no anno do nascemento 
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e sessenta e seis annos aos 
vinte e hum dias do mês de Setembro do dito anno nesta cidade de Bragança e 
cazas da minha morada ahi parante mim e das testemunhas adiante nomeadas 
e no fim desta assignadas aparecerão prezentes em suas pessoas João Lourenço 
de Matos e sua molher Brites Alves da Silva de Villa Real de mim 
reconhecidas de que dou fée e por elles foi dito que elles fazião ordenavão e 
constituião por seu certo e em tudo bastante procurador com livre e geral 
admenestração e poder de substabelecer esta em hum e muitos procuradores e 
revogallos parecendo lhe ficando esta sempre em sua força e vigor a seu irmão 
e cunhado Mathias Lourenço de Matos da dita villa de Villa Real para que elle 
dito seu procurador ou seus por elle substabelecidos possão requerer em todas 
as suas cauzas siveis e crimes movidas e por mover e nellas apellar agravar 
embargos dezestir jurar rematar dar de suspeitos a todas e quaisquer menistros 
e ofeceaes de justiça e concentir nelles parecendo lhe para sair e ofrecer 
libellos replicallos e treplicallos e antrvallos das testemunhas e contraditar as 
das partes e fazer todos os contratos a favor délies outorgante e todos os mais 
poderes em geral e em particular as de poder lançar fora de numas cazas 
délies aoutorgantes a Antonio Gomes e suas irmans por lhe faltarem a hum 
contrato em que fecarão e por estes quererem fazer obras nas ditas cazas não 
lhe sendo necessárias dando lhe primeiro o denheiro que o sobredito 
emprestou o que consta de huma escriptura que entre si fizerão e todos os 
poderes que por direito lhe pode dar e conceder e que tudo o que pello dito 
seu procurador os seus subestabelecidos por feito e acabado desse que ho 
avião por bom sub obrigação de suas pessoas e bens, e tãobem poderão 
mandar noteficar aos sobreditos Antonio Gomes Neves e suas irmans para não 
fazerem obras nas ditas cazas e quintal e poderá elle dito seu procurador fazer 
arrendamento das cazas e quintal como e a quem quizer cobrando os 
arrendamentos e dar pagas e quitaçõis e que tudo o feito e obrado pello dito 
seu procurador e substabelecidos disserão que ho avião por bom sub 
obrigação de suas pessoas e bens e assim o desserão e outorgarão e mandarão 
fazer a prezente nesta nota de mim tabalião que estepolei e asseitei em nome 
das partes a que tocar possa por me ser destrebuida de que forão testemunhas 
prezentes Manoel da Silva desta cidade que assignou a rogo da outorgante 
sendo mais testemunhas prezentes Antonio Garcia e Francisco Antonio desta 
cidade que assignarão ao dipois de lida esta por mim Luis Alves do Couto e 
Sãopaio o escrevi 
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= João Lourenço de Mattos = a rogo da sobredita Manoel da Silva = 
Francisco + Antonio = Antonio Garcia». 

282- Tendo feito os apontamentos de pedraria e de madeiras, arrematou, no 
que respeitava ao seu ofício, a obra da capela-mor da igreja de Figueira, anexa 
de Travanca (Mogadouro), juntamente com os mestres Manuel de Miranda e 
Agostinho Gonçalves. Eis o «Auto de rematação da capella mor do lugar de 
Figueira que arrematou João Lourenço mestre canteiro assistente nesta cidade 
(de Bragança) em cento e vinte e nove mil reis na forma dos apontamentos 
juntos 
aos sete dias do mez de Outubro de mil setecentos e setenta annos nesta 
cidade de Bragança e Paço episcopal ahi pello Doutor Andre Xavier da Rocha 
provizor e vigário geral nesta bispado ahi mandou ao porteiro deste juizo 
Estevão Pires que arrematasse a cappella mor do lugar de Fegueira dizendo 
que se havia de rematar que se havia algua pessoa que nella quizese lançar 
que se tomaria lance a quem por menos a fizesse andando e apregoando em 
altas vozes dezemdo com hum ramo verde na mão há quem queira lançar na 
obra da cappella mor da igreja do lugar de Fegueira que se havia de rematar e 
não ouve quem lançasse nella mais que João Lurenço [sic] mestre canteiro e 
assistente nesta cidade que a arrematou a dita obra em cento e vinte nove nul 
reis na forma dos apontamentos aqui juntos com a chave na mão e de como 
aseitou o disse assinou este termo que elle assinou com o reverendo menistro 
e porteiro Francisco Xavier de Almeida escrivão o escrevi 
= Rocha = João Lourenço de Matos = Sebastião Pires 
Declaro que os lançadores sam três João Lourenço Manoel de Miranda e 
Agostinho Gonçalves e todos três arrematarão a dita obra na forma assima e na 
dos apontamentos e assinarão com elle reverendo menistro e porteiro e de 
pagamentos serão três hum no prencipio da obra, outro no meio da obra e 
outro no fim delia e assenarão e darão a obra finda athe o fim de Maio do 
presente anno eu Francisco Xavier de Almeida o escrevi 
= Rocha = Manuel de Miranda = Augustinho Gonzales». 

283- Arrematou, conjuntamente com os mestres canteiros José Rodrigues e 
Manuel de Miranda, a obra da capela-mor de Urros. Os apontamentos desta 
obra, respeitantes a pedraria e madeiras, têm a sua assinatura. Refere-se 
também a necessidade de se construir um novo retábulo cujo feitio tinha como 
modelo o da capela-mor da igreja de Rabal, nas imediações de Bragança. A 
execução desta máquina seria entregue a Francisco António da Silva, 
desigmado como mestre escultor e entalhador, de Mogadouro. 

Eis o «Auto de rematação da capella mor do lugar de Urros que rematou 
João Lourenço de Matos mestre canteiro em preço de 19000 reis 

aos trinta dias do mês de Dezembro de mil setecentos e setenta nesta 
cidade de Bragança e Paço episcopal ahi o Muito Reverendo Doutor Manoel de 
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Miranda cónego magistral provizor e juis dos cazamentos neste bispado pello 
revendo doutor digo reverendo doutor vigário capitullar ahi elle reverendo 
menistro mandou por a pregão pello porteiro deste juizo Sebastião Pires a obra 
da capela mor do lugar de Urros dezendo o dito porteiro se havia quem 
quizesse lançar na dita capella mor que se havia de rematar andando com 
hum ramo verde na mão apregoando em vozes altas que nella quizesse lançar 
que le tomaria seu lance e não ouve quem lançasse mais que João Lourenço e 
Joze Rodrigues mestres canteiros que arrematarão a dita capella mor em cento 
e noventa mil reis na forma dos apontamentos de pedraria e não fallando em 
madeira excepto que sera por fora de alvenaria as paredes com os seus 
cunhais na forma dos mesmos apontamentos e sera por fora revocada e cahada 
e pinzellada por assim o mandar o Senhor Douctor Provizor e sera paga a dita 
obra em três pagamentos hum no prencipio outro no meio e outro no fim tudo 
a satisfação do mesmo senhor de como se obrigavão assinarão este termo 
Manoel de Miranda mestre canteiro que tãobem arrematou a dita com os dous 
assima nomeados e assinados Francisco Xavier de Almeida o escrevi 
= João Lourenço de Mattos = Miranda = Manuel + de Miranda = Sebastião 
Pires». 

284- Serviu como testemunha no auto de arrematação da obra do retábulo da 
capela-mor da matriz de Urros, entregue ao mestre entalhador Francisco 
António da Silva. 

285- Em 1772, nasceu o seu filho Damião José. Foi seu padrinho o cónego 
Damião Jacques, de Viana do Castelo. 

286- Nasceu o seu filho Henrique José. Foi padrinho Henrique José Gabriel, de 
Bragança. 

287- Nasceu a sua filha Ana Maria. Foi padrinho o cónego Manuel Velho 
Quintela e madrinha a Senhora do Rosário. 

288- «Simão Pedro de Moraes escrivão da Provedoria nesta comarca de 
Miranda certifico que andando a lances a obra da ponte de Castrelloz termo da 
cidade de Bragança em praça publica e dia para isto destinado por editaiz fez 
nelle o menor lance Manoel Lourenço mestre canteiro de Villa Rial que lançou 
na quantia de setecentoz mil reiz feita de alvenaria como consta de seu termo 
e se obrogou a dar fiança no cazo que lhe fosse rematada, e pello referido ser 
verdade pasei a prezente por mandado do Doutor Provedor desta comarca 
Mogadouro e Abril 23 de 1769 eu o sobredito escrivão o escrevi, a) Simão 
Pedro de Moraes». Vd. Roque de Monte Agudo ou Domingos Clavo. 
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289- Obrigou-se ao madeiramento da capela-mor da igreja de Santo Ildefonso, 
em Cedães. 

290- Vivia em Vila Real e foi nomeado procurador do seu irmão João 
Lourenço, também mestre canteiro, que residia em Bragança. 

291- Era casado com Ana Teresa de Jesus. Juntamente com outros, deu 
poderes ao padre António Pires da Silva, morador na povoação de Edrosa, 
para tomar posse de todos os bens que ficarão por morte de José da Silva, seu 
sogro. Foram testemunhas desta scritura Inácio dos Santos Fialho, mestre 
carpinteiro, e Isidoro Rozales Leitão, oficial de dourador. 

292- Estava casado com Juliana Fernandes. Nascimento do seu filho Gaspar. 

293- Ordenando-se por provisão que o cónego Marfim Pegado efectuasse um 
pagamento ao mestre António Lopes de Sousa pela obra do Santuário da Sé de 
Miranda, mandava-se também pagar 12.000 réis a João Mendes «para comprar 
ferro para as reixas da sachristia». Pesando as grades 280 libras, ordenava-se 
que «se lhe devem pagar por cada hua a setenta reis na forma que temos 
contratado, e tudo junto faz soma de dezanove nul e seiscentos reis e com os 
doze mil reis jà recebidos pello dito mestre [...] lhe entregarão por esta sete mil 
e seiscentos reis». No mesmo documento adiantava-se que se deviam pagar a 
João Mendes mais 2.000 réis «pelo trabalho que teve em vir e das reixas a esta 
cidade (de Miranda)». 

294- Para a igreja de S. Francisco, em Viduedo (Bragança), contratou a 
execução do retábulo maior «a salamonaca com coatro colunas banquo e frizo 
emtalhado [sic] com (*) de talha com seu frizo». 

295- «Ao Miguel pedreiro as custas das geiras para o telhado de Crasto de 
Avellaas». 

296- Juntamente com João Lourenço de Matos e Agostinho Gonçalves 
arrematou a obra da capela-mor da igreja de Figueira, anexa de Travanca, 
Mogadouro, pela quantia de 129.000 réis. 

No últimos dias de Dezembro de 1770, lavrava-se o «Auto de rematação 
da capella mor do lugar de Urros que rematou João Lourenço de Matos mestre 
canteiro em preço de cento e noventa mil reis». Neste documento, referindo-se 
também como arrematante o mestre canteiro José Rodrigues, declara-se ainda: 
«Manoel de Miranda mestre canteiro que taobem arrematou a dita com os 
dous assima nomeados e assinados». A Manuel de Miranda, de parceria com 
João Lourenço de Matos, devem-se ainda os «Apontamentos para a obra da 
capella mor da igreja do lugar de Urros». 
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297- Entre as obras capituladas na matriz de S. Pedro da Silva, contava-se a 
pintura do retábulo. O cura, Pascoal Rodrigues, daria conta da presença na 
povoação dos mestres de Vila Chã, Parada e ainda «do pintor de Miranda». De 
todos, apenas deu a conhecer o nome do artista de Parada, José Pereira, que 
arremataria a obra. 

298- Juntamente com o mestre canteiro António Pires, serviu como 
testemunha na escritura de procuração bastante pela qual Inácio Gonçalves, 
natural de Portela, freguesia de S. Pantaleão de Cornes, termo de Vila Nova de 
Cerveira, instituiu como seu procurador Manuel Gonçalves, natural de 
Campelo, freguesia de Santa Maria da Silva, termo de Valença. Embora tivesse 
residido em Vila Flor, nesta data João Alves Moledo tinha mudado a sua 
residência para a vila de Mirandela. 

299- Recebeu 8.000 réis por fazer o tecto da sacristia da matriz de Carção. 

300- Teve intervenção no retábulo da igreja de Sernadela: 
«Belchior de Moraes veo a esta igreja de São Miguel da Cernadella e 

segurou o retabalo que não caia e o preguou aonde era necessário e por ser 
verdade e me pedir esta lha dei por mim feita e asinada oje 4 de Janeiro de 628 
= Melchior Fernandes». 

Teve tembém intervenção na sacristia da matriz dos Cortiços, como se 
conclui do registo efectuado na margem inferior do documento: 

«A samchristia dos Cortiços está concertada quanto ao que toqua ao 
aofficio de Belchior de Morais. Janeiro 4 de 628 = Gaspar do Rego Corrêa = 
não dei cravage para a obra sobredita por nam o pedirem = Antonio Lopez». 

301- Executou um retábulo para uma igreja, cujo nome se omite. No 
documento, provavelmente endereçado a um dos capitulares, não se indica 
nem a capela nem a povoação: «Hua recibi de Vossa Senhoria sesta feira vinte, 
e oito de Janeiro escrita aos vinte, e hu do ditto mês em que me ordenava 
remetesse o livro da vizita aonde esta o capitullo por onde se mandou fazer o 
retabello desta igreja vai o livro aonde esta o capitullo a fl. 13 e 14 e como no 
dito capitullo se ordenou se puzesse socresto se pos athe hoje todos os annos, 
e logo no primeiro anno se pos o retabelo a pergão, e se arrematou no ultimo 
lanço que foi em sincoenta e sinco mil reis que foi o emtalhador [sic] João 
Monteiro assistente em Sezulfe, e o ditto retabello se mandou fazer por o 
velho estar podre, e imcapaz de modo que não servia, e o mestre o fes, e 
conforme lho mandarão fazer, o coal esta ainda por acabar de pagar por não 
estar vencido o dinheiro deste anno, e somente falta para se acabar de pagar 
des mil reis do lanço que fes o emtalhador e mil e quinhentos reis que 
custarão as ferrajes que luvou o retabello de ferros para ter mão délie e 
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mesagras e aldoravas he engonzos que fazem onze mil e quinhentos reis que 
estão por satisfazer, e esta por dourar Vossa Senhoria fará o que for servido a 
quem Deos Goarde por felizes annos 
hoje 31 de Janeiro de 689 
vai o portador aselerado com preço de quinhentos reis do seu caminho Vossa 
Senhoria disponha quem lhe há de pagar 
humilde servo e cappellão de Vossa Senhoria o padre Miguel Teixeira». 

302- Obrigou-se a dourar o retábulo-mor da igreja de Nossa Senhora da Serra 

303- Arrematou a reforma da igreja de Gebelim por 227.500 réis na forma dos 
apontamentos que se lhe apresentaram. 
Obra da igreja de Gebelim 

304- Foi padrinho de baptismo de Francisco, filho de José Gonçalves e de 
Maria Antónia Álvares, ambos de Cubilho, bispado de Zamora. 

305- Arrematou os trabalhos correspondentes aos ofícios de pedreiro e 
canteiro relativos à fábrica da capela maior da igreja paroquial de Curujas. 

306- Parece ter trabalhado no retábulo do altar-mor da Sé de Miranda do 
Douro. Com efeito, um acórdão do cabido refere: «Aos vinte e três de Setembro 
de 610 se acordou e mandou em Cabido pleno que o Senhor Deam desse 
sincoenta cruzados do dinheiro do retabolo que tem em seo poder a Joam 
Muniategu e com sua recebida lhe serão levados em conta e eu João Borges 
sercretario o fiz per mandado do Cabido era dia ut supra chantre; Bernardino 
Ramires; Luis da Costa». 

307- «Aos vinte e três de Setembro de 610 se acordou em Cabido pleno que o 
Senhor Deam desse sincoenta cruzados do dinheiro do retabolo que tem em 
seo poder a Joam Muniate Gu(*) e com sua recebida lhe serão levados em 
conta». 

308- Juntamente com os mestres João de Alvarado, João de Rubaio, João de 
Villabocilha, canteiros, e Bartolomeu de Oviedo, carpinteiro, aceitou ser fiador 
do mestre canteiro e de fontes, Mateus Velez Barcena, que arrematou as obras 
para o abastecimento de água a Miranda do Douro. 

309- «A Francisco Navaio de hu dia que andou apertando os sinos cento e 
quarenta reis - 140; «A Francisco Navaio por hus pes para a banqua da cera 
cento e sessenta reis -160»; «A Francisco Navaio dous mil e oitocentos reis per 
feitio e madeira das portas das casas em que vive o chantre - 2.800». 
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310- Arrematou a obra do madeiramento da capela maior da igreja de Mós de 
Rebordãos. Manuel Nogueira-o-moço foi o fiador dos 50.000 réis que 
constituíam o valor dos trabalhos de carpintareia. Vd. Isidro Martins e José 
da Costa. Em 1738, na sua aldeia, «rematou a lenha de hum castinheiro em 
nove vinteins = 180 reis». Em 1742 era um dos «homens do acórdão» de Mós. 
A..D.B., Confrarias, Cx. 8, LV. 36, fis. 8v, 13v. 

311- Serviu como fiador e principal abonador dos 55.000 réis em que o seu 
filho José Nogueira, o moço, arrematou a obra de madeira da capela-mor da 
igreja matriz de Faílde. 

312- Em Miranda do Douro arrematou a obra da capela-mor da igreja 
paroquial de Faílde no que respeitava ao «tecto como o amadeiramento e 
telhado» por 55.000 réis. Com o mesmo nome e arte, o seu pai assinaria a 
escritura na qualidade de fiador. 

313- Contratou a reparação da sacristia da paroquial de Talhinhas. Na 
escritura de obrigação e fiança, pode ler-se: «per elle foi dito que elle se 
obriguava per sua pesoa e benis a fazer a obra que tem ajustada no lugar de 
Talhinhas e bem feito, termo en a sidade de Miranda e se obrigua a fasella e 
dalla por bem feita e logo apareseu persente Juze Dias em sua propria pesoa 
pesoa reconhesida e morador em o luguar de Talhinhas do termo da sidade de 
Bragança como percurador de sua mulher Queterinna Martins feita 
percuraçam nesta nota e per elle foi dito perante mim tabalião e das 
testemunhas que persentes estavão que elle abonava ao dito mester Manoelle 
Nogueira en a obra que elle tinha ajustado en o lugar de Talinhas [sic] que 
vem ser en a sanquerestia da dita egreija en terinta e oito mil reis en que se 
tinha ajustado e que niso o abonava en sua pesoa e benis a tudo cuprir en 
testemunho de verdade mandaram fazer esta escritura de obrigaçam (e) 
abonação». 

314- Recebeu 8.000 réis do Cónego António Gonçalves Freire, quando corria 
com a administração das igrejas da Mesa Capitular. 

315- «Dei ao carpinteiro Manoel Nugueiro para comprar a madeira para Paço 
duas moedas - 9.600 (1791, Maio, 29); «Dei mais a Manoel Nugueiro 
carpinteiro a respeito da obra da igreja de Paço três moedas - 14.400 reis» 
(1791, Maio, 29); «Dei mais a Manoel Nugueiro a respeito da madeira para a 
igreja de Paço meia moeda - 2.400 (1792, Junho, 3)»; «A Manoel Nugueiro para 
madeira para a sacristia de Paço dous mil e q(ua)trocentos - 2.400 (1792, 
Julho, 21); «Alem de 2.400 reis que tinha dado a Manoel Nugueiro no dia 21 
de Julho do anno passado para madeira para a sacristia de Paço dei ao mesmo 
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carpinteiro por mais madeira, e compustura da dita sacristia seis mil e 
seiscentos - 6.600 (1793, Fevereiro, 17)». 

316- De parceria com o mestre pedreiro Francisco Martins Grandais justou a 
obra da capela-mor da igreja de Mêlhe, a qual suscitava os ofícios de 
carpintaria e pedraria. 

317- Obrigou-se a fazer o tecto da capela-mor da igreja matriz de Grijó de 
Parada. 

318- Obrigou-se a pintar, dourar e estofar o retábulo de Santo Amaro na Sé de 
Miranda. 

319- Obrigou-se a dourar, pintar e estofar o retábulo do Santuário das 
Relíquias na Sé de Miranda e «todos os corpos e cabessas e pentar o arco da 
capella todo, na forma que esta o da capella de S. Heronimo».Este trabalho foi 
arrematado por 150.000 réis. Simão Jorge, da cidade de Miranda, foi o fiador 
apresentado pelo artista. 

320- Casou na povoação de Talhas. 

321- «Aos 4 de Abril de passou provisão par o cónego Manoel de Oliveira 
fabriqueiro deste anno de a Andres Ortega quatro mil reis de concertar os 
orgaos». 

322- Arrematou a obra da capela-mor da igreja matriz de Castelãos. 

323- Numa escritura de fiança, lavrada em 18 de Novembro de 1612, 
Bartolomeu de Oviedo, juntamente com os mestres canteiros Hernando de 
Nates, João de Alvarado, João de Rubaio e João de Villabocilha, assinou como 
fiador de Mateus Barcena, dando-se, assim, todas as garantias para a 
concretização das obras de Miranda do Douro que este arrematou. 

324- Era o mestre da obra da azenha, chamada de Burgos, propriedade do 
Cabido da Sé de Miranda do Douro. 

325- Nesta ocasião tinha quarenta e sete anos de idade. Foi testemunha numa 
devassa. 

326- Casado com Francisca Gonçalves. Nascimento do filho Gonçalo. Isabel 
Francisca, mulher do carpinteiro Frutuoso António, foi madrinha de 
baptizado. 
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327- Numa petição ao juiz de fora, solicitava-se um « mandado para ser 
noteficado o suplicado Bento Pereira», mestre entalhador, que não tinha 
executado a obra do retábulo da matriz dos Cortiços conforme a planta que ele 
próprio traçara. Mas o novo retábulo seria recusado. No documento, escrevia-
se: «Diz o padre reitor e mais relegiosos da Companhia de Jezus do Collegio 
desta cidade (de Bragança) que elles contratarão com o mestre entalhador 
Bento Pereira do lugar de Moredo que lhe havia de fazer hum retábulo para a 
igreja da villa dos Cortiços na forma da planta que o mesmo mestre fes e 
porque feita a obra se não acha conforme a planta por cuja cauza o Doutor 
vizitador deixou em a vizita que fes que o não aceitava e porque o supplicado 
o deve por na forma da dita planta, e para se averiguar o defeito se deve 
mandar ver por mestres da mesma arte louvando nos e os suplicantes em hum 
e o supplicado em outro para declarem [sic] a falta que tem e o supplicado o 
refeça por sua conta e para isso se deve passar mandado para o supplicado ser 
noteficado venha a juizo louvar se com cominação de que não vindo se louvar 
Vossa Mercê a sua revelia e ficar obrigado pella sua detreminação».Na margem 
esquerda do mesmo documento, exarou-se o despacho: «passe mandado na 
forma que pede para o que se distribua esta. Bragança 12 de Junho de 1703. 
Barros». 

A seguir trancreve-se o conteúdo da notificação: 
«João Baptista Barrozo juiz de fora com alssada nesta cidade de 

Bragança e seo termo por Sua Magestade que Deos goarde etc. mando aos 
officiaes de justissa desta cidade e seo termo vista esta passada a petição do 
revereno reitor e mais religiozos da Companhia de Jezus deste Colégio de 
Bragança logo que este lhe for prezentado notefiquem a Bento Pereira 
entalhador assistente e morador do lugar de Moredo deste termo para que logo 
venha perante mim a louvarsse em official da sua arte de entalhador para que 
este com outro pella parte dos supplicantes determinar se a obra menssionada 
na petição atras dos sobreditos esta na forma da planta que se fes e escretura 
de contrato e de resseber e asseitar a dita obra e pena de que não vindo eu me 
louvar a sua revelia e com official que tiver asseitação pellas (*) esta dar ao pe 
deste o que (*) embargarllas e (*) pena de coatro mil reis pagos de cadea e para 
Cabido e acuzador Bragança e Junho doze de mil setecentos e três annos 
Pheliphe Corrêa de Albuquerque tabalião que o escrevi = Barros». 

Esta estrutura retabular só em 1715 seria dourada, como se conclui da 
informação: 

«Muito reverendo padre procurador o mestre pintor deu fim a esta obra 
do dourado do retabolo de Vossa Paternidades fica a obra a contentamento e 
satisfação nos folgaremos que também fique a gosto de Vossa Paternidade e 
para que o mestre haja também a sua satisfação dou este avizo a Vossa 
Paternidade para que o Collegio se certifique desta verdade a testemunha 
também nosso am(*) Clemente Teixeira sargento mor e testemunhara a 
principal gente do povo se for necessário 
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D * ^ í 5 ^ 1 3 d e ° U t u b r 0 d e 1 7 1 5 - M u i t 0 a m H e servidores de Vossa 
Paternidade. Clemente Teixeira Chaves = Antonio Ferreira do Amaral». 

328- Com Manuel Alves, contratou a empreitada do palácio dos Távoras em 
Mirandela. 

329- Contratou com os oficias da igreja de Vilarinho de Agrochão a execução > 
dos taburnos do corpo da igreja e almofadar as janelas do coro. 

330- Intervenção nas igrejas de Talhinhs, Mós e Penhas Juntas. 

331- Como se conclui dos documentos que se trancrevem, arrematou a pintura 
e douramento do retábulo de S. Pedro da Silva. Em Fevereiro de 1791 os 
principais de S. Pedro da Silva dirigiam ao bispo uma petição em que 
declaravam: «dizem o juis do povo e igreja e mais moradores do lugar de S 
Pedro da Silva deste bispado que a capella maior da sua igreja, esta tão 
somente retilhada de sorte que as neves chuvas e ventos estragão o 
apainellado da capella, e tribuna nem a cera que se da para todo o anno chega 
para meio: o reverendo vizitador na vizita próxima passada vendo a 
necessidade, que avia de se forrar toda a capella, e juntamente o pintar se o 
rettabollo deixou capitollado, o que consta da certidão junta, e como o não 
podem fazer sem despacho de Vossa Excellencia Reverendíssima pedem a 
Vossa Excellencia Reverendíssima se digne mandar se faça a dita obra a conta 
dos frutos do beneficio e receberão mercê». 

Entre os despachos que a pretensão mereceu, assinados pelo cónego 
Manuel Velho Quintela, evidencia-se o que mandava colocar «escritos na 
porta da igreja, e na Sé para se rematar» a obra. Em 27 de Março de 1791, o 
padre cura informava: «padre Pascoal Rodrigues do lugar de Montezinho' e 
cura, actual no de São Pedro da Silva, e Granja certefico em como, aqui vierão 
a ber as obras capettilladas [sic] mestres que bem o intendam como foi o 
pintor de Miranda Villa Chaa, Parada; o ultimo lance ficou no de Joze Pereira 
de Parada que forão cento, e noventa mil reis, e o povo esta muito contente 
que helle faça a dita obra, como taãobem [sic], o forrar a capella mor de três 
mestres que o vierão a ber ficou o ultimo lanço em quatorze mil reis isto he o 
que posso informar a Vossa Mercê». 

José Pereira devia respeitar as orientações dos «Apontamentos que ande 
servir para dourar o retablo mor, e teto da capella mor do lugar de S. Pedro da 
Silva», as quais estipulavam: «os rompantes do teto seram as rozas douradas o 
meio delias sera pratiado e o depois de robi, ou esmeralda a meia cana que 
leva o coadro na borda como a que vai no meio das rozas seram douradas as 
cornijas o alto delias da mesma forma os coadros sam vinte, e cinco e seram 
pintados de ornatos, e brutescos com bonas tintas no coadro do meio se lhe 
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pintara o urago que he S. Pedro nos coadros dos nichos dos santos do retablo 
se le fingerá hua primavera de matizes os anjos do remate seram emcarnados». 

332- Arrematou, juntamente com o seu filho Manuel Joaquim Pereira, a 
pintura do retábulo e tecto da capela-mor da igreja de S. Pedro da Silva, 
apresentando, entre outros lances, o menos no valor de 200.000 réis. No tecto 
«que tem vinte e cinco coadros pintou os doze apostollos por lhe serem 
pedidos pello povo, e os mais coadros de brotesco os ronpantes [sic] três méis 
canas douradas com suas rosas». 

333- Casado com Maria Monteira. Em 1614 nasceu o filho Filipe. 

334- Em 1790, o fabriqueiro da Mesa Capitular, reverendo Manuel Doutel de 
Figueiredo Sarmento registou os pagamentos efectuados a Manuel Joaquim: 
«justei o douramento do retablo de Paradinha com o pintor de Parada por 
sessenta e cinco mil reis, e neste ajuste entra a tribuna, que há de pagar o 
povo; mas justei tudo para que saisse mais em conta e dipois se abritara [sic] o 
que há de pagar o povo, e já dei ao pintor para principio da obra seis moredas 
de 4800 cada hua - 28800»; «dei ao pintor de Parada para continuar no 
douramento de Paradinha quatro moedas - 19200». Em 26 de Julho de 1790, o 
fabriqueiro anotava: «dei ao pintor por ajuste de contas do douramento do 
retablo de Paradinha seis mil reis e veio custando esta obra ao Reverendo 
Cabbido 54000 reis e 14000 ao povo, porque derão de luvas ao mestre três mil 
reis a conta de ambos por fecar boa a obra - 6000». 

Em 1795, registava-se: «dei ao pintor de Parada Manuel Joaquim para 
principio do douramento da capella de Paço que se justou por cem mil reis de 
que ha de dar o povo quarenta mil, e eu sessenta, e mais vinte alqueires de 
centeio digo que lhe dei trinta mil - 30.000»; «Levou o Manuel Joaquim o 
pintor a conta do primeiro pagamento para dourar o retablo da Quintanilha 
que justei por noventa mil reis de que ha de dar o Cabbido sessenta mil e mais 
dezasseis alqueires de pam = trinta mil reis e hum tostão - 30.100 (1796 
Fevereiro, 22)»; «Dei ao mestre pintor por ajuste do retablo de Paço quinze mil 
reis, está pago -15.000 (1796, Março, 15»; «Por dourar uma crus para a mesma 
capella (de Paradinha) - 2.200 (1796, Abril, 28)»; «De doze alqueires de pam 
que levou o pintor por ajuste a saber dos respectivos a igreja de Paço e dou ja a 
conta da de Quintanilha - 4.320 (1796, Abril, 28)»; «Levou mais o pintor para a 
igreja de Quintanilha quatro moedas - 19.200 (1796, Outubro, 2)»; «Dei ao 
pintor de Quintanilha hum cruzado novo - 480 (1797, Janeiro, 24)»; «Para o 
pintor de Parada Manuel Joaquim para a obra da igreja de Quintanilha - 9.600 
(1797, Março, 22)»; Dei ao mestre pintor de Parada de completar quatorze 
alqueires de pao de ajuste de pintar, e dourar o retábulo da igreja de 
Quintanilha cada alqueire a 480 reis, e sessenta e dois do resto do pagamento, 
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com o que fica tudo pago e satisfeito, sete mil trezentos e quarenta - 7.340 
(1797, Junho, 1)». Vd. Manuel Joaquim. 

335- Era filho do pintor José Pereira tendo trabalhado também na pintura do 
retábulo e tecto da capela-mor da igreja de S. Pedro da Silva. Relacionada com 
este trabalho está a seguinte petição: «Diz Manuel Joaquim Pereira do lugar de 
Parada que elle e seu falecido pai Joze Pereira justarão a obra da pintura da 
igreja de Sam Pedro da Silva deste bispado pella quantia de duzentos mil reis 
dos quaes receberão, sento e setenta mil reis, e se lhe estão devendo trinta mil 
reis, a qual quantia porque foi justa a dita obra pode constar da obrigação que 
se fes de parte a parte que se acha na Camará Eccleziastica deste bispado 
como taobem as portarias da descarga ou recebimento do competo que 
declara». 

336- Da vistação efectuada pelo Bispo D. João Franco de Oliveira à matriz de 
Pinelo, colhe-se a seguinte notícia: «não lhe mandamos (ao fabriqueiro) dourar 
o sacrário por dentro por nos constar que o nosso reverendo cónego Jerónimo 
Pretto e Lemos servindo esta occupação tinha já dado dinheiro ao pintor 
Matheos Pereira de Parada para o dourar». 

337- Nesta escritura em que participou o abade de Freixedelo, Manuel 
Rodrigues, este artista portuense contratou a pintura do retábulo da igreja do 
convento de S. Bento, em Bragança, «em preço de 38.000 réis dos quaes lhe 
avia logo de dar 20000 reis e pellos dezoito avia de esperar por tempo de hu 
anno». Esta obra seria iniciada «tanto que acabar de fazer o retablo de Parada 
que ora esta fazendo, e a dará acabada ate dia de Nossa Senhora Dagosto deste 
presente anno». 

338- Juntamente com João Aires foi contratado por Manuel Quaresma para 
fornecer alguns matérias para a obra do seminário de Miranda do Douro. 
Ambos receberão das mãos do cónego Francisco Luís, tesoureiro do seminário, 
a quantia de 70.000 réis «pêra tiollo pêra ladrilho e emcamentos [sic] de que 
puserão muita camtidade na obra». 

339- «Procuração bastante que fes Antonio Martins morador em Mirandela a 
José Joaquim de Figueiredo de Vila Flor» para arrecadar uma dívida de quatro 
mil e quatrocentos reis que lhe devia António Pinto de Veigas e «asestente no 
lugar de Samoins». 

340- Nesta data recebeu 50.000 réis, pelo primeiro pagamento da obra do 
retábulo da matriz de Argoselo. Pela mesma obra, em 1754, receberia um 
«segundo e ultimo pagamento de igual valor. 
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Em Janeiro de 1753, legaliza-se a contratualização da obra da máquina 
retabular para a matriz de Argoselo. 

Em 1800, outros registos dão conta da actividade do entalhador de 
Veigas (João Duarte Pinto). Assim: «em principio da paga das cinco urnas 
mntas com ele quando assentou o retábulo de Sarzeda para as igrejas de 
Villa Nova, Milhão, Argozello, Quintanilha, e Carção». 
No mesmo ano anotar-se-ia ainda outro «pagamento ao entalhador de Veigas 

^ pelas urnas - 20.000». Todavia, na mesma ocasião também se deu notícia de 
pagamento de várias quantias «ao entalhador Justo que assentou a urna de 
Palácios que foi justa em 12.000 reis», depois de se referir que este este mestre 
«tez as cinco urnas para as igrejas». 

341- Era casado com Rosa Maria Teixeira, natural de Miranda, que, nesta data 
foi madrinha de baptismo de Rosa Maria, filha de Luís António Sobral e de 
Maria de Morais. 

342- Nascimento do filho João Alberto. 

343- Nascimento do filho José Baptista. 

344- Foi o construtor da matriz de Soutilha, como se afirma na inscrição do 
X frontispício: «ESTA OBRA FEZ JOÃ [sic] DO PIO NA ERA DE 1729 AÍNOS1 

SENDO JUIS [...] DE SA». l J 

345- O nome deste serralheiro consta de uma relação de pessoas que deviam 
pagar aos Jesuítas certas quantidades de trigo, os dízimos, sobre as rendas dos 
Cortiços. 

346- Era casado com Ana Pires. Em 1656, venderam, por 22.000 réis, ao 
cónego Marcos de Amaral, arcediago de Bragança, uma casa situada na Rua do 
Franco , a qual confrontava com a sua residência. 

347- Era casado com Benta de Morais, Nascimento da filha Mariana. 

348- Juntamente com o mestre canteiro João Alves Moledo, serviu como 
testemunha na escritura de procuração bastante pela qual Inácio Gonçalves, 
natural de Portela, freguesia de S. Pantaleão de Cornes, termo de Vila Nova de 
Cerveira, instituiu como seu procurador Manuel Gonçalves, natural de 
Campelo, freguesia de Santa Maria da Silva, termo de Valença. 

349- Arrematou a obra da igreja matriz de Carocedo, observando a seguinte 
condição: «não se disfarão as igrejas velhas sem primeiro se lavrar a cantaria 
que for preciza». 
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350- «Mais quatro mil reis que deu a Felippe Pires carpinteiro para a obra da 
capella de (Soutelo da) Pena Mourisca»; «Très mil reis que se mandarão dar a 
Felipe Pires dos Pereiros carpinteiro a conta da obra de Soutello». 

Em Fevereiro de 1636, por uma provisão, o Chantre deu 4000 réis «a 
Fellipe Pires do lugar de Pereiros a conta da obra na cappella de Sutello [sic] 
da Pena Mourisca». 

«Aos 26 de Outubro de 1636 se passou provisão para o reverendo 
Chantre dar três mil reis a conta do arco da cappella de Soutello». 

351- Obrigou-se a fazer a reparação de todo o emadeiramento da igreja 
paroquial de S. Miguel, em Soutelo de Pana Mourisca. 

352- Registo de um pagamento, efectuado pelo Chantre Belchior de Macedo da 
Silva a Filipe Pires, de «três mil reis acontada obra que fas na cappella de 
Soutelo da Pena Mourisca o qual a tem concertada de boa madeira em o tecto, 
e mais partes necessárias da cappella e bem segura; so lhes falta revocalla de 
cal». 

Relativamente à matriz de Soutelo Mourisco acrescenta-se a seguinte 
notícia: «Nesta capella de (*) em que estou o homem que a tomou para a 
concertar, que he Phellipe Pires dos Pereiros a tem concertada de boa madeira 
em o tecto, e mais partes necessárias da capella e bem segura so lhe falta 
revocalla de cal que por hora não he tempo para o fazer elle me pedio fizesse 
esta lembrança a (*) dando lhe abonação de toda esta verdade, o que faço 
como capellam de (*) e per dizer a verdade que nesta parte há = Soutello 21 
de Outubro de 1636 = o padre Domingos Luis». 

Em outro documento do mesmo ano, referia-se: «Nos o deão e Cabido 
desta See de Miranda (*) que o reverendo chantre Belchior de Macedo da 
Silva se hentregue a Felippe Pires dos Pereiros três mil reis a conta da obra 
que faz na cappella de Soutelo de Penna Mourisca nossa igreja e com paga 
delle ao pee desta nossa prassa lhe serão levados em conta nas que der e com 
aviso do nosso acipreste de Lampaças de estar acabada a dita capella se lhe 
mandara para que conste em Cabido e assinada polos assinadores e com o 
nosso sello aos vinte e cinquo de Outubro de mil e seiscentos e trinta e seis eu 
Manuel de Oliveira a fis em bes de nosso secretario o deão = Estevão de 
Miranda = Vicente Lopes de Moura». 

Na margem deste documento, o próprio mestre confirmava ter recebido 
aquela quantia: «recebi eu Felipe Pires da mão do chantre os três mil reis 
contenidos na provisão asima e por verdade asinei em 27 de Outubro de 636 
= Felipe Pires». 
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353- «A Francisco Pires alvanhil cinco dias diguo once dias a cento e corenta 
eis mil qumhento, e quarenta reis - 1.540»; «A Francisco Pires alvanhique 

andou na torre cunvertendo o telhado trezentos e cinquenta reis - 350». 

354- Obrigou-se a fazer o sacrário para a matriz de Sernadela-
«Eu Francisco Pires natural do lugar de Valbenfeito eu me obrigo a fazer 

hu sacrário no lugar da Sarnadella a contento do padre reitor do Colégio da 
* Companhia de Jesus de Bragança e a contento do reverendo padre confirmado 

do mesmo lugar da Sarnadella e não ficando a seu contento me obrigo X e r 
outro o cual farei em presso di senco mil e quinhentos reis mais me obrigo a 
azer o dito sacrário ate o fim de Outubro mais dia menos dia e declaro que o 

sacrário que ha de levar o dito Francisco Pires para meter dele todas as pessas 
nessesanas no novo oje 3 de Setembro de 1703 = João Pinto = Simão de 
Gouvea reitor = Francisco Pires». 

Ao fundo do documento anotou-se: «tem já la a conta da obra í*) fazem 
três patacas». Este valor devia corresponder a 1.680 réis. 

355- De parceria com António Fernandes, da povoação de Carrasedo, arrendou 
ao reverendo Francisco de Morais Madureira, Abade de Carrasedo, os dízimos 
de Refoios, sua anexa. 

* l56j ° C í n e S
J

0 M a T e l B e r n a r d o LoPes> visitando a igreja paroquial de Vale de 
Prados Grande, ordenou a encomenda de várias obras de paramentaria, as 
quais «de seda, e palas de lenços serão todas feitas pello offecial Jozeph Pires 
da cidade de Bragança». No mesmo acto, impôs aos fregueses a factura de 
«hum frontal de damasco branco com sanefas de damasco carmezim 
encarnado para o altar do Santo Christo, o qual sera goarnecido com galão de 
seda gemada de milhão e feito cá na terra, e seu franjão torcido da mesma seda 
o que tudo será feito pello offecial Jozeph Pires da cidade de Bragança». 

Na mesma ocasião, o mesmo eclesiástico visitava a igreja de S 
Martinho, em Vilar do Monte. Entre as obras que mandou executar, contavam-
se as seguintes: «duas cazullas, hua de damasco branco, e outra de damasco 
carmezim roxo [...] feitas pello offecial Jozeph Pires da cidade de Bragança». 

357- «Se passou provisão para o reverendo cónego Antonio d'Escovar nosso 
tabnqueiro pagar a Lazaro Pires 4.000 reis com que se lhe acabarão de pagar 
9.000 reis que se lhe derão por fazer a estante do choro». 

358- Referido no registo de uma «escretura de compra da caza, de Manoel 
Pires» efectuada pelo Cabido da Sé de Miranda do Douro. 

359- Contratou com o Cabido «fazer lhe humas grades de ferro para a capella 
de Sao Joseph sita na Se [...] com todos os necesarios». 
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360- Vendeu a Marcos do Amaral, cónego na Sé de Miranda e arcediago de 
Bragança, «huas cazas que eles tem nesta cidade (de Miranda) que estam na 
rua do Franquo». Era casado com Ana Pires. 

361- «Aos vinte e três dias do mes de Janeiro do anno de mil seiscentos e vinte 
e hu em Cabido pleno a som de campa tangida como he seu louvável custume 
se acedeu que as obras do seminário corressem por diante, e Diogo Preto fosse 
sobreintendente destas obras para o que lhe assinarão vinte e cinco mil reis de 
ordenado em cada hu anno». 

362- Intitulando-se, num «memorial » apresentado ao Bispo de Miranda D. 
Frei João de Valadares, «medidor das obras desta cidade de Lisboa», Manuel 
Quaresma arrematou, «do ofisio de pidreiro», a obra do seminário que se 
pretendia fazer em Miranda do Douro, após terem sido afixados editais em 
Lisboa, Zamora e Salamanca. Neste documento, dando nota de uma provisão 
pela qual o tesoureiro do seminário, o cónego Francisco Luís, devia dar a 
Manuel Quaresma 600.000 réis, afirma o arrematante não os ter recebido por 
não haver liquidez na tesouraria. Retirando-se para Lisboa, passou uma 
procuração a Manuel Colaço, mordomo do Bispo, para que fosse dando 
dinheiro às pessoas contratadas para fornecerem os materiais necessários ao 
arranque da obra. Tendo sido comprados alguns materiais, seriam 
posteriormente utilizados por ordem do Bispo D. Frei Francisco Pereira em 
obras do seminário velho. Por esta razão, não se fazia a obra e surgiam 
dúvidas quanto aos gastos efectuados, justificando-se, assim, a memória 
apresentada. Refira-se ainda a participação de Domingos da Fonseca nesta 
empreitada, já que o arrematante lhe «tinha dado prasaria ne lia». 

363- Foi notificado para, conjuntamente com os mestres pintores Domingos 
Fernandes Rebouta e António de Castro, lançar na arrematação do 
douramento do retábulo da capela-mor de Santo André em Castanheira, então 
no termo da vilade Penas Roias. O trabalho seria entregue à sociedade 
constituída por Domingos Reboura e António de Castro. 

364- Pagamentos por conta do retábulo da Sé de Miranda do Douro 

365- «Pedro filho de Alonso de Remessal pintor e sua molher Antónia da 
Veiga naceo aos vinte, e nove dias do mês de Junho de mil e seiscentos e 
trinta, e três annos foi baptizado pello reverendo Bento da Cunha Teixeira 
Abbade desta igreja (de S. João Baptista) oje oito dias de Julho da sobredita era 
recebeo os santos óleos forão seus padrinhos Jerónimo de Castro, e sua molher 
Isabel Sanches, e per verdade fiz e assinei dia mês e era ut supra. Sebastião 
Centeno». 
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366- Nesta data, o Bispo D. Jorge de Melo ordenou ao Tesoureiro do 
Seminário, o cónego João de Figueiredo Sarmento, que do dinheiro que tivesse 
recebido pagasse ao pintor 100.000 réis «prestados por conta da fabrica para 
aiuda dos gastos do retábulo da nossa See».Concretizando-se o pagamento, 
Alonso de Ramesal assinaria o recibo seguinte: «Recibi [...] dei senhor 
canonigo [sic] Juão de Figeredo Sarmiento cincuenta mil marabedis los cuales 
son para en cuenta de la dicha probision y de la pintura dei retabolo (1635, 
Julho, 20)». Em Agosto do mesmo ano, o pintor receberia das mãos do cónego 
Figueiredo Sarmento mais 25.000 maravedis. Em 20 de Janeiro do ano 
seguinte, ao receber nova parcela de 25.000 maravedis, completar-se-ia o 
pagamento dos 100.000 réis. 

367- Em 17 de Agosto de 1637 lavrou-se o instrumento de quitação respeitante 
ao douramento do retábulo do altar-mór da Sé de Miranda. Custou esta obra 
560.000 réis. Porém, «pela muita obra que o retabolo tinha» e ainda pela 
necessidade de se terminar a sua execução, onde avultavam «huns painéis que 
acrecião» pagaram-se ao pintor mais 70.000 réis. Uma das testemunhas que 
assinaram este documento era o pedreiro Francisco Fernandes. 

368- «se passou provisão pêra o reverendo mestre escola fabriqueiro [...] dar a 
Francisco raposo desta cidade 3.472 reis pello concerto dos telhados da See». 

369- Passou o Cabido da Sé de Miranda uma provisão ao vedor da fazenda, 
Melchior Leitão, para dar dez cruzados, de esmola para a obra de S. Sebastião, 
a António da Veiga ou a Mateus Raposo, pedreiro. Noutro registo, da «Vedoria 
do Cabido», confirma-se esta notícia: «deu mais em despesa quatro mil reis, 
que por hua provisam do Cabido deu a Antonio da Veiga veriador que foi o 
anno passado, para se continuar a obra de Sam Sebastião. 

370- Casado com Maria Fernandes. Baptizado do filho João. 

371- Foi notificado para, conjuntamente com os mestres pintores João de 
Quina e António de Castro, lançar na arrematação do douramento do retábulo 
da capela-mor de Santo André em Castanheira, então no termo da vila de 
Penas Roias. Depois de aguns sucessos, o trabalho seria entregue à sociedade 
constituída por Domingos Rebouta e António de Castro. 

372- O entalhador António dos Reis foi testemunha na inquirição para a 
concessão de oratório particular a D. Maria Margarida de Mello, moradora na 
povoação de Quintela de Lampaças, Bragança. Contudo, o depoimento do 
entalhador foi prestado em Bragança. 
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373- Nesta ocasião tinha trinta e quatro anos. Foi testemunha numa devassa. 

374- Juntamente com o canteiro Guedes, recebeu da mão do padre João 
Rodrigues, fabriqueio do santuário do Santo Cristo de Outeiro, 2.620 réis «por 
conta do lageado». Na mesma ocasião, o reverendo Rodrigues pagou-lhe a 
seguinte importância: «com o canteiro Ribeiro por minha mão do mesmo 
dinheiro dos bens do Alferes (de Santulhão) nove mil, e seiecentos reis». 

375- Em Algoso, juntamente com o seu irmão, Manuel Ribeiro, arrematou a 
obra da Fonte da Pereira por 43.000 réis. Esta fonte seria objecto de nova 
intervenção, em 1742, pelo mestre pedreiro Manuel Domingues. 

376- Arrematou «a obra da reformação dos canos da mesma cidade (de 
Miranda) na quantia de setecentos, e setenta mil reis». Sabendo-se que esta 
empreitada era de sociedade com um seu irmão, também Matias Mouro, de 
Malhadas, pretendeu fazer parte da sociedade. Ao não ser reconhecido como 
sócio, deu início a um processo litigioso, em que aparece como «simples fiador 
a facção da dita obra». 

377- Casado com Maria Pires. Baptizado da filha Maria. 

378- Casado com Catarina Pires. Baptizado da filha Isabel. 

379- Baptizado da filha Catarina. 

380- Casado com Catarina Pires. Baptizado da filha Joana. 

381- Em Algoso, com o seu irmão Francisco Ribeiro, arrematou a obra da 
Fonte da Pereira como consta do «Auto de arrematassam da Fonte da Pereira 
desta villa feita a Manoel Rebeiro e seu irmam Francisco Rebeiro do luguar de 
Travanqua deste termo 

anno do nassimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil setessentos e 
trinta e quatro anos aos nove dias do mês de Maio do dito anno nesta villa de 
Algoso e praça publica delia onde estavam prezentes o Doutor Joam Gonçalves 
Pereira juis de fora em esta villa e seu termo com alssada per Sua Magestade 
que Deos guarde e Bernardo Pinto e Manoel da Cruz e Lourenço Correia 
vareadores e Manoel Pires precurador do concelho todos offeciais da camera 
desta dita villa os quais todos juntos mandaram por em preguam a Fonte da 
Pereira [...] e andando todas as ditas obras em preguam com todas as 
comdiçois e declaraçois e declaraçois assima nos luguares públicos desta villa 
como também nella por serem nisto convenientes e neceçarias pêra estarem 
na villa e nam aver quem (*) lançace menos de quarenta e trez mil reis em que 
lançaram Manoel Rebeiro e seu irmam Francisco rebeiro ambos do luguar de 
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Travanca deste termo os quoais mandaram dar o ramo arrematar a dita obra na 
dita quantia». 

382- Era casado com Ana Vaz. Baptizado da filha Isabel. Em 30 de Março de 
1676, a sua mulher foi madrinha de baptizado de Joana, filha de Bartolomeu 
Pires e Maria Rodrigues. 

383- Intitulando-se um dos melhores marceneiros de Espanha, trabalhou na 
Sé de Miranda. Das suas mãos terá saído o primeiro retábulo da capela-mor da 
catedral. Entre as encomendas que teve em execução para a Sé contou-se um 
sacrário e uma custódia de madeira. 

384- Vd. António Machado. 

385- Foi testemunha no processo de instituição da capela de S. Brás que os 
reverendos Bento Pires e João de Varge, seu irmão, e a irmã Maria dos Santos 
pretenderam erigir na povoação de Rabal, Bragança. 

386- «Escreptura de quitação que deu Antonio Rodrigues canteiro do lugar de 
Vedoedo termo da cidade de Bragança 
Saibão quantos esta escreptura de quitação ou como em direito milhor lugar 
aja virem em como sendo no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus 
Cristo de mil e setecentos e dois annos aos des dias do mês de Novembro do 
dito anno em esta villa de Rebordaos e cazas da morada de mim escrivão ahi 
perante mim e das testemunhas ao diante nomeadas parecerão prezentes digo 
pareceu prezente em sua pessoa Antonio Rodrigues canteiro e veuvo morador 
em o lugar de Vedoedo termo da cidade de Bragança e pessoa de mim escrivão 
reconhecida de que dou fee e per elle foi dito que percoanto Francisco 
Antonio da Fonte morador no dito lugar de Vedoedo lhe devia oitenta mil reis 
de empréstimo em dinheiro que elle lhe tinha emprestado e percoanto elle 
dito Antonio Rodrigues tinha já reunido os ditos oitenta mil reis, em dinheiro 
de contado elle desde logo dá ao dito Francisco Antonio per quite e 
dezobrigado dos ditos oitenta mil reis percoanto os tem já reunidos como dito 
he e de hoje e pêra sempre lhe dá quitação deles sem mais nem qual lhos 
pedir de hoje em deante e a esta sua quitação em tempo algum não quer vir 
com embargos em juizo ou fora dele mas antes a todo o tempo se obrigua fazer 
boa esta escreptura e a todo cumprir e goardar desse obriguava sua pessoa e 
bens ávidos e per aver e assim o outrogou e mandou fazer a prezente 
escreptura que eu escrivão como pessoa publica estepulante e asseitante 
asseitei e estepulei en nome das partes de quem tocar possa sendo 
testemunhas prezentes Sebastião Gonçalves de Sortes que assignarão com o 
outrogante eu Francisco de Saa Peixoto de Faria escrivão do jodecial e notas 
que o escrevi = Antonio + Rodrigues = Sebastião + Gonçalves = (*)». 
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387- Recebeu do fabriqueiro do Santuário, padre João Rodrigues, «do mesmo 
dinheiro da execução do Alferes (de Santulhão) dezoito mil, e coatrocentos 
reis com cuja quantia se lhe acabou de pagar tudo o que se lhe devia das obras 
-18.400». 

Entre 3 de Maio de 1737 e 3 de Maio de 1738, o tesoureiro João 
Nogueiro, pagou «ao mestre Antonio Rodrigues 31.660; para os carretos da 
cantaria, mais medidas de vinho que importarão nul e cento e trinta e sete reis 
e meio, e de pão da padaria duzentos reis que tudo soma 1.337.1/2«; «com o 
mestre Antonio Rodrigues 26.000; com o mesmo mestre 6.000; com o mesmo 
mestre 7.600; com o mesmo mestre 28.800; com o mesmo mestre 15.840; com 
o mesmo mestre 12.000; com o mesmo mestre 6.400»; «com o mestre Antonio 
Rodrigues 11.370; «com o mesmo mestre 19.200; com o mesmo mestre 18.720; 
com o mesmo mestre 16.400; com o mesmo mestre 32.010»; «com o mestre 
Antonio Rodrigues 38.000»; «deu ao mestre Antonio Rodrigues 42.000». 

Entre 1738 e 1739, o tesoureiro da confraria do Santo Cristo, Pascoal 
António, pagou a António Rodrigues, «mestre da obra dos porticos a conta do 
que se lhe deu 28.400». Na obra dos pórticos ou alpendres «de baixo», 
trabalhou o official Francisco Garcia. A seguinte verba explicita o valor da 
arrematação: «ao mestre Antonio Rodrigues dezanove mil e duzentos, e com 
elles se lhe acabou de pagar os trezentos e noventa e cinco mil reis, em que 
tinha arramatado a obra dos porticos de cima, e acrecimo, que nelles fes, de 
que deu quitação 19.200». 

388- No frontispício da igreja matriz de Vale Benfeito, dedicada à Senhora da 
Assunção, como memória da sua construção, insereveu-se a data, 1742 e o 
nome do mestre que empreitou a obra: «ANTONIO ROIZ A FES». 

389- «Levou Antonio Jozeph Rodrigues de Oleiros da Brea duas moedas para 
madeira para as portas do Crasto (1796, Dezembro, 26)»; «Das portas 
principais da igreja de Crasto ao carpenteiro de Oleiros vinte sete mil e 
oitocentos, e como ja tinha recebido para esta obra duas moedas que ja se 
levarão em conta recebeu desoito mil e duzentos reis em que entra também as 
geiras de assentar as mesmas portas - 18.000 (1797, Novembro, 15)»; «Ao 
carpenteiro por concertar as portas travessas da mesma igreja [Castro de 
Avelãs] - 2.400 (1797, Novembro, 20)»; «Ao carpenteiro de Oleiros de huma 
geira de hir assentar huns ferros da porta de Crastio trezentos reis - 300 (1798, 
Fevereiro, 10)». 

390- Recebeu «por geiras que tinha dado no Pedrozo (Espanha) no corte de 
cantaria» para o santuário, 900 réis. Entre 1728 e 1729, recebeu «por geiras 
que tinha dado no Pedrozo no corte de cantaria 900» réis. 
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391- Trabalhou no santuário do Santo Cristo de Outeiro. Nesta data. o 
tesoureiro registou o pagamento ao «canteiro Francisco Rodrigues por conta 
do que se lhe devia da obra dos arcos coatro mil, e oitocentos reis - 4.800». No 
período entre 1717 e 1728, o fabriqueiro, Pascoal Afonso, pagou a Francisco 
Rodrigues «por fim de sua conta do que se lhe devia dos arcos coatro nul e 
trezentos e vinte reis - 4.320». No período entre 1728/1729, o tesoureiro, 
Ventura Pais, pagou-lhe 4.320 réis «por fim de sua conta do que lhe devia dos 
arcos». 

392- Tinha o prazo de «huas cazas junto ao muro do cabido». 

393- Arrematou ,em Miranda do Douro, a obra da residência paroquial de 
Penas Juntas por 49.800 réis. 

394- Foi padrinho de Maria, filha de Maria da Silva. 

395- Apadrinhou o baptismo de Isabel, filha de Miguel Gomes e de Isabel 
Gomes. 

396- Arrematou a construção de um edifício de habitação em Sortes. 

397- Arrematou, conjuntamente com os mestres canteiros João Lourenço de 
Matos e Manuel de Miranda, a obra da capela-mor de Urros por 197.000 réis. 
Nos apontamentos da obra, com a assinatura de João Lourenço de Matos, 
refere-se a necessidade de se construir um novo retábulo cujo feitio tinha 
como modelo o da capela-mor da igreja de Rabal, nas imediações de Bragança. 

398- Entre outros trabalhos, obrigou-se a «lagiar a igreja do lugar de Villa Nova 
das Patas de cantaria sendo esta (c)om sepulturas da porta travessa para 
baixo». 

399- Arrematou a «obra de madeiramento portas e coro e confessonarios [sic] e 
telhados do corpo da igreja» de vale de Telhas por 420.000 réis. Apresentou 
por seu fiador a Francisco José, de Abambres. Foi testemunha Manuel José 
Vila Seca. 

400- Arrematou, por 300.000 réis, a obra de madeiras da matriz de Contins. Os 
trabalhos de pedraria ficaram a cargo de Simão Rodrigues. 

401- Era casado com Inês Rodrigues de quem teve o filho Inácio. 

402- Baptizado da filha Maria. 
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403- Foi contratado por Manuel Quaresma para trabalhar na obra do 
seminário de Miranda do Douro. Recebeu do cónego Francisco Luís 
tesoureiro do seminário, a quantia de 24.000 réis «pêra comprar madeira pêra 
amdaimes e simpres e faser tavoado pêra elles». 

404- «Termo que se fes da arrematação das obras desta igreja (Nossa Senhora 
da Assunção de Tinhela) 

Aos vinte e hu dias do mês de Setembro de seiscentos e noventa e 
coatro annos mandou o juis da igreja deste lugar de Tenhela João Antonio 
com os mais homeis do acórdão Andre Gonçalves do Forno e Andre 
Gonçalves todos do dito lugar mandarão por a pregão as obras desta igreja de 
Tenhela a saber hu púlpito e hus escabellos e hua meza de gonzos jo 
procurador Pascoal solteiro as pos a pregão em três dias santos continos e 
lançou nestas obras Pedro Rodrigues o velho deste lugar de Tenhela, em des 
mil reis para o que lhe deu o ramo no ultimo dia santo o juis da igreja em 
prezença de todo o povo e mais homens do acórdão de que se asinou o juis 
da igreja e homens do acórdão comigo o padre Pedro Alvares Vergueiro 
vigário desta igreja, ou dia mês e era ut supra João + Luis = Andre + 
Gonçalves home do acórdão = Andre + Gonçalvez homem do acórdão = 
Domingos + Vas = João + Alves = Pascoal + Gonçalves = Pascoal + Afonço 
= Pedro + Rodrigues». 

405- Juntamente com o mestre pedreiro galego André Igrejas foi chamado para 
avaliar a obra do arco da capela-mor da igreja matriz de Quintanilha. Para esta 
empreitada, considerando-se o trabalho de alvenaria e o degrau da capela-mor, 
estabeleceu-se um preço de 30.000 réis. 

406- Era casado com Isabel Rodrigues. Nesta data nasceu o filho Jerónimo. 

407- Nascimento da filha Maria. 

408- Nacimento do filho Manuel. 

409- Nascimento da filha Maria. 

410- Nascimento do filho Francisco. 

411- Era casado com Maria Lopes. Nesta data nasceu o filho Jerónimo. 

412- Juntamente com carpinteiro Manuel José Rodrigues, lançou na obra da 
reedificação da matriz de Contins, obra arrematada 530.000 réis. 

* . 

-t 
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413- No livro de visitações referenciado, deparámos com uma folha solta onde 
se escreveu o seguinte: «Por este por mim asinado diguo eu Francisco da Roza 
morador no lugar de Lamas de Podence termo de Bragança que por esta me 
obrigo a dar pintada a Santa Marinha de Adrozo e gravada e asi mais me 
obriguo a fazer hua quaixa para gum calis tudo em preço de coatro mil reis e 
tudo a contento do Senhor Abade e do vezitador que vier e freguzes tudo ate 
dia de São João o primeiro que vier e por assim passar na verdade me obrigo 
por minha pessoa e bens ávidos e por aver os doze de Maio de mil seiecentos e 
outenta de dia mês era ute sperat 
a) Francisco Roza». 

Em 1684, em acto de visita à matriz, dedicada a Santa Marinha, algumas 
referências do Doutor Domingos Pires devem respeitar a este pintor: 
«constou me que os fregueses tinhão principiado as obras que lhe forão 
mandadas nas visitações passadas como he mandar pintar a imagem de 
Sancta Anna e ermida e que a imagem da Senhora com o seu retabelo estão 
em Lamas na mão do pintor e hum goarda pó e que também do outro tinha 
feito asinado que vi alivio aos freguezes das penas e ao pintor por me 
constar ser muito pobre alivio aos freguezes das penas em que encorrerão 
por me constar da muita deligencia que fizerão e ao pintor pela sua 
pobreza». 

414- Com Hernando de Nates, João de Alvarado, João de Villabocilha, mestres 
canteiros, e Bartolomeu de Oviedo, mestre carpinteiro, assinaram uma 
escritura como fiadores de Mateus Velez Barcena, mestre canteiro que 
arrematou as obras do abastecimento de água a Miranda do Douro. 

Com João de Villabocilha e João de Senderon, assinou como 
testemunha a escritura em que Mateus Velez Barcena trespassou a obra a João 
Ortiz. 

415- Pintura e douramento da igreja de Dine 

416- Entregou-se da execução do retábulo maior da paroquial de Nunes. 

417- Foi padrinho de baptizado de Francisco António, filho de Francisco José 
Delporte, flamengo, e de Mariana da Rocha, natural de Outeiro. 

418- Era casado com Maria da Veiga de Escobar. Nesta data nasceu o filho 
João Paulo. 

419- Nascimento da filha Maria. 

420- Nascimento do filho Tomás. 
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421- Arrematou o emadeiramento da capela-mor, tecto e porta da sacristia da 
igreja de Granja de São Pedro por 47.800 réis. Na execução deste trabalho, o 
mestre devia orientar-se pela igreja de S. Pedro da Silva. Também concorreu a 
esta obra o mestre Manuel Fernandes, de Palaçoulo. 

422- Visitando a matriz de Moimenta, Frei Pedro de Melo, puniu este prático 
pelo atraso na execução de uma obra: 
«consta me que João Rodrigues Santos carapinteiro [sic] está obrigado a fazer 
huas portas novas principaes da igreja há seis ou sete annos, as quaes já lhe 
estão pagas; e por ver o muito que se necessita desta obra [...] o hei por 
condennado em dois mil reis para a See». 

423- «Ao carpinteiro Sebastiam das geiras que fes em Santa Catherina no 
retablo». 

424- «Do prazo das cazas (em Miranda do Douro) do Sebastião carpinteiro». 

425- Obra da igreja de Cedaínhos. Obra da igreja da da Senhora da Encarnação 
em Mirandela. Em 28 de Maio de 1795 serviu como testemunha na escritura 
de obrigação e fiança que legitimava o mestre carpinteiro minhoto, Manuel 
Rodrigues, como arrematante da obra do madeiramento, portas, coro e 
confessionário da igreja de Vale de Telhas. 

426- Com João de Villabocilha e João de Rubaio, assinou, como testemunha, a 
escritura em que Mateus Velez Barcena trespassava a João Ortiz de Villalhave 
a empreitada do abastecimento de água a Miranda do Douro. 

427- A escritura não teve efeito. Tratava-se da obra da capela-mor de 
Castelãos. 

428- Juntamente com os canteiros minhotos Afonso Costa e José António da 
Silva, foi testemunha quando o canteiro Manuel Fernandes mandou lavrar 
uma procuração bastante. 

429- O tesoureiro da obra do santuário do Santo Cristo, Pascoal Afonso, pagou 
a este canteiro 1.080 réis. No período entre 1728 e 1729 recebeu 1.080 réis. 

430- Foi indicado pelo visitador para fazer o retábulo da igreja de S. Pedro de 
Montouto. A sua execução devia ser semelhante a outro existente na igreja 
paroquial de Santa Maria de Vinhais, também saído da mão de Feliciano da 
Silva. 
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431- Arrematou a obra do retábulo da capela-mor da matriz de Urros pela 
quantia de 197.000 réis. No documento de obrigação serviu como testemunha 
o mestre canteiro João Lourenço de Matos que, juntamente com o mestre 
canteiro Manuel de Miranda, tinha definido os «Apontamentos para a obra da 
capella mor da igreja do lugar de Urros». Nestas orientações determinava-se 
que a igreja «levar(i)a hum retablo de novo todo pelo feitio da capela mor de 
Rabal do termo de Bragança». 

432- Sem se excluir a hipótese da existência de laços familiares, era 
conterrâneo e possivelmente sócio do pintor e dourador Januário da Silva. 
Também morava na «cidade e seo Colégio». Nos começos de Novembro de 
1718, nas notas de José Correia de Albuquerque, contratou com o reverendo 
Constantino Barroso, reitor do Colégio, a pintura e douramento do retábulo da 
capela maior de Paço (Vinhais), «na mesma forma e maneira que esta o 
retabolo da cappella da igreja da villa dos Cortissos em presso e quoantia de 
oitenta e nove mil e oitocentos reis pondo tudo por sua conta assim ouro como 
o mais aparelho o quoal aparelho há de ser com retalho e não com colla forte e 
o jesso há de ser estrangeiro e não com barro como alguns o fazem a quoal 
obra sera feita por todo o mês de Junho do anno que há de vir de setecentos e 
dezanove e o presso assima declarado lhe terá dado finda a obra». 

No entanto, a obra contratada por Germano da Silva seria substituída 
por uma nova máquina e tribuna fabricada pelo entalhador João Francisco. De 
facto, noutro documento, tanto os oficiais da igreja como mordomo e os 
homens do acórdão da vila de Paço declaravam aceitar «o retabolo que fes o 
mestre João Francisco natural de Veigas e o recebemos como perfeito e 
acabado o coal retabolo mandou fazer para a nossa igreja o reverendo padre 
reitor do Colégio da Companhia de Bragança que como padroeiro que he da 
mesma igreja». 

433- Era conterrâneo do pintor e dourador Germano da Silva, se é que não 
eram familiares. Nos termos da «obrigação do pintor, que pintou, e dourou o 
retabolo da capella da igreja de S. Nicolao da villa dos Cortiços», firmada em 
10 de Novembro de 1718, no Colégio da Companhia de Bragança pelo tabelião 
José Correia de Albuquerque, o pintor, «assistente nesta cidade e seo Colégio», 
contratou com o reverendo Constantino Barreto, reitor do Colégio, o dourar e 
pintar o retábulo da capela-mor da igreja dos Cortiços por 89800 réis, «pondo 
tudo por sua conta assim ouro como o mais aparelho o quoal aparelho há de 
ser com retalho e não com colla forte de jesso há de ser estrangeiro e nõ com 
barro como alguns fazem». A obra devia concluir-se «por todo o mês de Junho 
do anno que há de vir de setecentos e dezasetedigo de dezanove». Nas 
cláusulas do contrato não se previa a apresentação de fiador por parte do 
artista. 
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434- Era casado com Maria Luísa. Apadrinharam o baptismo de Joana, filha de 
Manuel Pires e de Teresa Maria. 

435- Com João Gonçalves, executou alguns trabalhos na igreja de Castro de 
Avelãs. Vd.João Gonçalves. 

436- «Recebeu João Manuel da Silva carpenteiro do lugar de S. Pedro vinte 
cinco mil e duzentos reis para a obra do telhado e sacristia de Crasto que foi 
justada por cincoenta mil reis e asignou - 25.200». 

437- Arrematou a obra do madeiramento da capela-mor e sacristia da matriz 
de Paradinha Nova por 119.000 réis. 

438- Juntamente com os canteiros minhotos Afonso Costa e António José da 
Silva, foi testemunha quando o canteiro Manuel Fernandes mandou lavrar 
uma procuração bastante. 

439- Era casado com Sebastiana de Almeida. Nesta data registou-se o 
nascimento da filha Rosa. 

440- Nascimento do filho Sebastião. Foi padrinho José Cardoso Borges, 
sargento-mor e escrivão da Câmara de Bragança. 

441- Nascimento do filho Manuel. 

442- Nascimento da filha Inês. 

443- Nascimento do filho João. 

444- Foi crismado pelo Bispo D. João Franco de Oliveira na igreja de Santa 
Clara. 

445- Era casado com Maria Bernarda, natural de Bragança. Nesta data 
registou-se o nascimento da filha Rosa. 

446- Contratou a obra de um tanque e do pelourinho da vila de Vale Prados o 
Grande. 

447- Casado com Mariana Ferreira. Baptizado do filho Brás de que foi 
padrinho Manuel Simões de Sousa, Abade de Sendas, e madrinha Maria das 
Chagas, religiosa de Santa Clara. 
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448- Sem se indicar claramente a profissão de António Lopes de Sousa, uma 
provisão manda que o cónego Martim Pegado pagasse a este mestre, com 
dinheiro da fábrica da Sé de Miranda, 30.000 réis para «principiar a obra do 
Santuário que temos contratado com elle». Assim parece-nos que a obra 
contratada se refere ao Santuário das Relíquias. Embora praticando outra arte, 
o mesmo documento dá-nos notícia de trabalhos que decorriam ao mesmo 
tempo na sacristia da Sé, os quais eram efectuados pelo seu conterrâneo João 
Mendes. 

449- «Diz Antonio Lopes de Souza mestre de obras de arquitectura, que elle 
supplicante se obriga a fazer certas obras a esta Santa See as coais tem feito e 
satisfeito com sua obriguação [...] as coais obras se lhe esta devendo 20.000 
reis». Também uma provisão do Cabido ordenava ao cónego fabriqueiro, 
Adrião de Escobar, pagasse a António Lopes de Sousa escultor 28.000 reis a 
saber «vinte mil reis que se lhe estavão devendo da obra do retabollo das 
Relíquias com que se lhe acaba de satisfazer a escriptura em que nos 
consertamos, e oito mil reis, mais lhe mandamos dar de mais per fazer os 
meios corpos e braços fora do contrato, e outras obras que fez». 

450- Foi instituído como procurador, em Lisboa, de Josefa de Nunes e seus 
filhos, residentes em Mirandela. 

451- Era casado com Catarina Borges. Nesta data, nascia a filha Joana. 

452- Nascimento do filho Simão. 

453- Nascimento da filha Catarina. 

454- Na qualidade de procurador, representou o mestre canteiro galego 
Francisco Gomes. Como tal, deslocou-se a Miranda do Douro a fim de receber 
o valor de 50.000 réis que as autoridades da diocese deviam a Francisco 
Gomes por ter executado obras de pavimentação na matriz de Rebordãos. 

455- Obra do retábulo da matriz de Vilar do Monte. 

456- «Ao mestre Manoel Thome de Parada, pelo resto do ajuste dos caixões, e 
immadeiramento da sachristia de Quintanilha - 5.200»; «Ao mesmo mestre 
pelo acrescentamento dos caixões velhos cuja obra foi justa em sete mil reis e 
deve pagar o povo a metade - 3.500». 

457- Era natural de Valhadolid. Em 1612 arrematou a obra que iria garantir o 
regular abastecimento de água à cidade de Miranda do Douro, devendo 
construir as fontes e canos e «las hazer e fortalezer de canteria e piedra e 
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arcaduzes de barro para por ello venir y correr agua». A traça para esta 
empreitada seria delineada pelo próprio mestre canteiro e de fontes. Não 
conseguindo encontrar fiador em Miranda dirigiu-se a Zamora onde pediu a 
colaboração de Hernando de Nates, de João de Alvarado, de João de Rubaio, de 
João de Vilabocilha, mestres canteiros, e de Bartolomeu de Oviedo, mestre 
carpinteiro, todos presentes no cartório do notário, em Zamora. No documento 
em que se validaram as fianças, declarar-se-ia que seria o mestre Mateus Velez 
a fazer a obra, respeitando as condições do contrato, «dentro de ano y medio 
desde el dia que le dieren y pagaren los dichos três mill reaies de la primiera 
paga». 

Em 19 de Novembro, Mateus Velez assinava duas escrituras de 
obrigação: na primeira, obrigava-se a pagar 260 reais ao mestre canteiro João 
de Villabocilha. Tratava-se de dinheiro que este lhe tinha emprestado para 
trabalhar, presume-se, na obra de Miranda; na segunda, declarando dever 200 
reais ao mesmo, acrescentava serem devidos pela «parte dele en la obra de las 
fuentes de la ciudad de Miranda de Duero que el susidicho me pedio como 
persona que tenia parte en la dicha obra». Ainda no mesmo dia, Mateus Velez 
assinaria nova escritura em que se dava conta de estar «concertado com Juan 
Ortiz de Villallbe», mestre canteiro da cidade de Toro, o qual também 
declarava aceitar a «escritura de traspaso en todo e por todo como en ella se 
contiene y tomo a my cargo de hazer la mytad de la dicha obra de las fuentes e 
puente de la dicha ciudad de Myranda». 

458- Estava casado com Josefa Pimentel. Nascimento da filha Luisa. 

459- Na visitação efectuada à igreja da Senhora da Assunção de Pinhovelo, 
determinou-se: «o fabriqueiro [...] mandara por hum frontal de damasco 
branco com sanefas de veludo carmesim muito bem acabado, feito tanto pello 
tanto por mão de Fernão Vaz vestimenteiro da See de Miranda». 

460- «se passou provisão para que o reverendo chantre de e entregue do 
dinheiro que tem [...] dose mil e quatrocentos reis a saber des mil a Fernão 
Vaz casuleiro de Samora e seis cruzados ao relogeiro que consertou o relógio». 

461- «Se fez procuração aos mesmos (Alves Francisco e Marta) para 
procuração na causa com que veo Francisco Vaz canteiro desta cidade a não 
fazer os officios de alma de hu seo enteado cego». 

462- «Ao carpinteiro Francisco Vaz do lugar de Milhão em principio de 
pagamento do emmadeiramento da sachristia do mesmo lugar (de Vila Nova) 
que foi justo com as portas da mesma sacristia, e se obrigou a fazer logo que os 
freguezes levantarem as paredes da mesma ao correr do telhado da capella 
mor - 9.600»; «Ao carpinteiro de Milhão por conta do ajuste da mesma 
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sacristia - 5.280»; «Ao mestre carpinteiro de Milhão para completar a sua 
conta, e pelo acrescentamento que se fes a sacristia que emportou dois mil e 
quatrocentos - 3.120». 

463- Era casado com Ana Fernandes. Nesta data nasceu o filho Manuel. 

464- Nascimento da filha Maria. 

465- Nascimento do filho Tomé. 

466- Baptismo da filha Maria. 

467- Era casado com Maria de Calvelhe. Baptizado da filha Isabel. 

468- Em 1699, apresentou-se para arrematar a obra da ponte de Gralhós, sobre 
o Zebres. O lanço alcançava os 660000 réis e projectava uma ponte com um só 
arco. Todavia, seria António Dantas a receber o ramo, já que o seu projecto de 
ponte com dois arcos teve mais fortuna. 

469- Obra da igreja de Nogueira. 

470- Em Outubro de 1732, visitando a paroquial de Moimenta, o abade Tomás 
Gomes da Costa, mandou exarar o seguinte despacho: «consta me que o 
emtalhador [sic] de Veigas que lançou no retabolo do Santo Christo haverá 
dous annos ficando obrigado a faze lo com brevidade mando que se lhe mande 
parte que dentro de três mezes o dito emtalhador venha assentar o dito 
retabolo, e nam o fazendo assim o juis da igreja o obrigue a que pague o sinal 
que lhe deram em dobro e dará a obra a fazer per conta do dito mestre». Vd. 
João Francisco. 

Ainda relativamente à matriz de Moimenta, em 1734, o mesmo 
eclesiástico, apontava a seguinte orientação: «o mordomo de S. Pedro, S. 
Sebastião e das Almas satisfarão com a obra ajustada com o entalhador de 
Veigas dentro de seis mezes pena de pagar cada hum dos mordomos des 
tostoins e o entalhador dous mil reis». 

471- «Aos onze de Janeiro de 612 em Cabido pleno se assentou que o 
licenciado Manoel Damaral Daiam dee vinte cruzados alem de dez que iá tem 
dados a Tomás de Velasquez mestre do retabolo (da Sé de Miranda) do 
dinheiro que tem deputado pêra a dita obra e com seu assinado lhe será 
levado em conta». 

472- Em Novembro de 1736, na vila de Algoso, foi eleito «para juis dos 
carpinteiros» desta vila. 
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473- Foi contratado por Manuel Quaresma para, juntamente com Baltasar e 
Pedro Afonso Lobeiro, fornecer cal para a obra do seminário de Miranda do 
Douro. Como pagamento do material fornecido, os três receberam do cóneeo 
Francisco Luís a quantia de 84.000 réis. 

474- Casado com Maria Rodrigues. Nesta data nasceu o filho André. 
V 

475- Entre as obras capituladas na matriz de S. Pedro da Silva, contava-se a 
pintura do retábulo. O cura, Pascoal Rodrigues, daria conta da presença na 
povoação do pintor de Parada, do pintor de Miranda e ainda do pintor de Vila 
Cha. De todos, apenas retirou do anonimato o nome de José Pereira, de Parada, 
que arremataria a obra. 

476- Em 19 de Novembro de 1612, o mestre canteiro e de fontes, Mateus Velez 
Barcena, assinou duas escrituras de obrigação por dívidas que tinha com João 
de Villabocilha, mestre canteiro residente em Zamora. Na primeira 
confirmava-se ter emprestado 260 reais a Mateus Velez, certamente para a 
obra das fontes que este tinha arrematado em Miranda do Douro; no segundo 
documento, afirmava-se ser «parte en la dicha obra», pelo que Mateus Velez 
devia pagar a Villabocilha 200 reais. No entanto, não se esclarece se este 
prático chegou efectivamente a exercer o seu ofício no empreendimento de * 
Miranda. 

Numa escritura de fiança, lavrada em 18 de Novembro de 1612, 
Villabocilha, juntamente com os mestres canteiros Hernando de Nates, João dê 
Alvarado, João de Rubaio e o mestre carpinteiro, Bartolomeu de Oviedo, 
assinou como fiador de Mateus Barcena, dando-se, assim, todas as garantias 
para a concretização das obras de Miranda do Douro. 

Com João de Senderon e João de Rubaio, foi testemunha na escritura de 
trespasso da obra de Miranda. 

477- Mateus Velez Barcena foi o arrematante da empreitada para o 
abastecimento de água a Miranda do Douro. No entanto, concertar-se-ia com 
João Ortiz de Villalhabe para a realização da obra. Como sócio, encarregar-se- £ 
ia de metade dos trabalhos, razão pela qual devia receber a quantia 
correspondente: «a mitad de la dicha obra de las fuentes y canos de la ciudad 
de Miranda de Duero para que ygualmente juntamiente conmygo aya de hazer 
y haga nella tanto uno como outro [...] por la orden e traza que de my esta 
rematada y para que aya de recever y reciba la mytad dei presio e quantia de 
los dos mill e quinientos ducados». 
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Documento n° 1 
1629, Outubro, 6 
Contrato celebrado entre Duarte de Vasconcelos Coutinho, capitão da 
confraria de S. Tiago, e o mestre João Gonçalves para a realização da obra da 
capela de Santiago 

Y Fonte: A.D.B., Mitra, Cx. 38 

«Saibão quantos este estro mento de contrato e obriguação virem como 
no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e seiscentos e 
vinte nove annos aos seis dias do mes de Outubro do dito anno nesta villa de 
Mirandella nas casas de mim tabelliam em minhas pousadas perante mim 
tabelliam e testemunhas ao diante serão nomeadas parecerão presentes de hua 
parte Duarte de Vasconcellos Coutinho morador nesta villa capitão da 
confraria do Apostolo Santiaguo este presente anno, e da outra parte pareceo 
Joam Gonçalves canteiro ora estante nesta villa e por elles foi dito que tinhão 
contratado elle Duarte de Vasconcellos de dar ao dito Joam Gonçalves a obra 
da capella do bem aventurado Santiaguo ao dito Joam Gonçalves a qual fará 
pello rol e maneira que nelle vai declarado com seus apontamentos os quais 

Y quizerão se tresladasse aqui e são os seguintes: primeiramente terá o arquo 
principal aquilo que couber de alto com os pees direitos inteiriços coatro 
palmos de grosso e dous de cabeça, mais terá a capela treze palmos de vão em 
coadro, e terá no principio do arquo hu degrao, e loguo mais adiante ao altar 
terá três degraos e hum destes degraos dará volta athe o altar e ambas as 
partes, e assi mais esta obra terá trinta palmos de alto, e sendo necessários 
mais coatro palmos que são trinta e coatro se lhe porão desde baixo do 
aliscersse ate cima e serão as quinas e tresquinas de cantaria bem lavradas e 
hum aljaroz per cima coatro arquos e estes arquos serão muito bem lavrados 
com sua meia canna de cada banda diguo de cada parte e assi ais os degraos 
serão de pedra ou ladrilho ensopado em cal e assentados nella e desta maneira 
se obriguou o dito Joam Gonçalves mestre a fazer a dita obra pêra o que 

+. obriguou sua pessoa e bens moveis e raiz ávidos e per aver, pella qual obra 
disse o dito Duarte de Vasconcellos Coutinho se obriguava a lhe dar sincoenta 
e cinquo mil reis em dinheiro de contado pêra o que lhe dará loguo de entrada 
pêra quebrar a pedra seis mil reis e o mais lhe hira dando conforme a obra for 
correndo as ferias e alem disso se lhe dará ao mestre Joam Gonçalves todos os 
carretos necessários assi de cantaria como de alvenaria e carretos de cal e agoa 
e toda a madeira necessária tudo posto ao pee da obra e assi lhe abrirão os 
aliscesses e tudo o mais que for necessário pêra a dita obra lhe porão ao pee 
nella e desta maneira o outorgarão ambos e o dito Duarte de Vasconcellos se 
obriguou per sua pessoa e bens a cumprir o que he dito com os carretos e 
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dinheiro e mais cousas declaradas e assi o outorgarão hus e outros de que 
forão testemunhas que estavão presentes Jorge Rodrigues e Antonio Ferraz 
estudante ambos moradores nesta dita villa e todos assinarão eu Antonio de 
Crasto tabelliam o escrevi = Duarte de Vasconcellos Coutinho = Joam 
Gonçalves = Jorge Rodrigues = Antonio Ferraz Brandão, o qual estromento de 
contrato e obrigaçam eu Antonio de Crasto tabelliam do publiquo e judisial 
nesta villa de Mirandella e seu termo que ora sirvo por provimento do 
Coregedor desta comarqua de Mencorvo fiz teladar e sobescrevi e tudo vai 
bem na verdade do próprio livro de notas onde fiquam asinados os 
contrahentes e testemunhas do qual em tudo e por tudo me reportoe aqui per 
verdade me asinei de meu sinal publiquo e raso 

Antonio de Crasto». 

1629, Novembro, 14 
Informação do mestre da obra: 

«Satisfazendo hao despacho do Senhor Provisor, dado na petição que os 
cofrades do apostolo S. Tiago fizerão pela parte que me toca respondo heu 
Joam Gonçalves mestre da obra, e natural de Mencorvo, que heu tenho 
arrematada a dita capela hem sincoenta mil reis com, diguo hem sincoenta e 
cinco mil reis com a condição das achegas serem por conta dos cofrades, e 
mais freigeses como consta da escretura aonde estão declaradas as medidas, e 
feição da°capela e coanto hao abrir da parede da igreja me obrigo hem seis ate 
outo dias fazer o incorporamento percoanto se pode fazer a capela antes de 
abrir a porta na parede pêra que tendo acertado o arco bastão estes dias, e que 
ha obra valera feita ate outenta mil reis contando os caretos a que se obrigarão 
os cofrades do apostolo pêra que tenho ja quebrada ha maior parte da cantaria 
e a alvenaria toda e ávida a licença do Senhor Bispo hem mui breve tempo ha 
darei acabada, e pêra satisfação desta verdade se pode tomar informação com 
Domingos da Fonseca mestre da obra do seminário desa cidade por me 
conhecer muito bem e por não saber escrever mandei fazer esta resposta que 
hasinei oje 14 de Novembro de 1629 

Joam Gonçalves» 
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Documento n° 2 
1635, Dezembro, 9 
Madeiramento e outras obras na capela de S. Miguel em Soutelo da Pena 
Mourisca 
A.D.B., Cabido, Cx. 30, doe. s/n°, s/fl. 

Diguo eu Felipe Pires morador no luguar dos Pereiros termo da cidade de 
Braguança que eu me hobriguo por minha pessoa e bens ha comeertar [sic] e 
fazer ho emmadeiramento todo da capela da paroqueal de S. Miguel de 
Soutelo da Pena Mourisca que he do reverendo Cabido de Meranda e farei ha 
dita obra toda de novo e de olivel e de boa madeira de castanho e com todas as 
coatro soleiras novas e comeertarei [sic] as duas esquinas da dita capela da 
parte do arco e as calearei por demtro [sic] e fora e telharei a dita capela a 
revocarei e emsoparei em cal e tudo me hobriguo a comprir [sic] ate todo o 
mes de Abril primeiro que vem de seiscentos e trinta e seis e me hobriguo a 
dar a dita hobra bem feita e de receber e para o dito tempo e a comtemto do 
senhor vesitador so(b) pena de paguar as perdas e menos cabos que por eu não 
comprir se causarem na dita capela e toda a madeira da tal obra sera nova e 
para a dita hobra me darão os senhores do Cabido omze mil reis em que me 
comeertei com ho Licenciado Pascoal da Ponte Reitor de Salsas por ordem que 
para isto tinha dos ditos senhores e por comta dos ditos omze mil reis recebi 
loguo ao feitio deste dous mil reis diguo dous mil e quinhentos da mão do 
padre Manoel Luis cura de Soutelo e por verdade hasinei com ho dito Reitor 
em Salsas aos nove dias do mes de Dezembro de mil e seiscemtos e trinta e 
cimeo anos de que forão testemunhas Tome de Figueiredo de Salsas e eu 
Antonio de Camois que este fis a roguo das partes e asinamos todos era supra 
e ha obra asi da maneira que esta a velha ut supra 

a) Paschoal da Ponte 
a) Felipe + Pires 
a) Thome de Figueiredo 
a) Antonio de Camois». 
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Documento n° 3 
1688, Novembro, 3 
Carta régia relativa a uma intervenção na capela-mor e sacrário da igreja de 
Vale de Telhas 
Fonte: A.D.B., Cabido, Cx. 30, doe. s/n° 

y 

«Deão dignidades e mais cónegos do Cabido da Seé de Miranda 
Eu El Rei vos invio muito saudar. Por se me fazer prezente que o vezitador 
desse bispado obrigara ao rendeiro da comenda de Santo Ildefonso de Vai de 
Telhas da Ordem de Christo a pagar trinta mil reis para concerto da cappella 
mor, e sacrário daquella igreija pondo sequestro nos fruetos da dita comenda 
me pareceo dizer vos ordeneis ao vezitador levante o sequestro posto nella 
porque ao Tribunal da Meza da Conciencia pertence o prover semelhantes 
obras, e sobre a necessidade desta tem (*)lado ao Provedor dessa comarqua 
informar para com a sua resposta se differir como for justiça na forma que se 
observa em semelhantes requerimentos. Escritta em Lisboa a 3 de Novembro 
de 1688. Rei». 

Documento n° 4 
1697, Outubro, 14 
Obra de pedraria da igreja de Nogueira 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Rebordãos, Mç. 1, Lv 2, fis. 25v-26 

«Escriptura de quitação que derão Francisco Marthins e Domingos 
Carvalho a Martinho da Veiga mestre de cantaria -+-

Saibam quantos esta escriptura de quitação ou como em dereito milhor 
lugar aja virem como sendo no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo de mil e seiscentos e noventa e sete aos catorze dias do mes de Outubro 
do dito anno nesta villa de Rebordãos e cazas da morada de mim escrivão ahi 
perante mim (e) das testemunhas ao diante nomiadas parecerão prezentes 
Francisco Mateus e Domingos Carvalho lavradores e moradores em o lugar de 
Nugueira termo da cidade de Bragança e Martinho da Veiga mestre de cantaria 
asestente no dito lugar e per elles foi dito que elles aseitavam a obra da igreia 
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feita pello dito Martinho da Veiga per quanto na forma da escretura que se fes 
na nota de mim escrivão aos dezassete de Outubro de mil e seiscentos e 
noventa e seis lhe tinha dado o dito Martinho da Veiga comprimento e não 
tinham faltado ao comtrato [sic] delia em couza algua e pertanto (**) per 
dezobriguado da dita obrigação e per ella não sera mais em tempo algum 
obrigado a couza algua do dito comtrato visto dar satisfação a tudo a comtento 
do povo e dar a obra bem feita e acavada e logo pelo dito Martinho da Veiga foi 
dito que elle tinha recevido pella dita obra os cento e dezassete mil reis em 
que comcertarão e demais da dita comtia me derão quinze mil e quinhentos 
reis per mães alguns aqurecentos que se fizerão na obra que depois de feita a 
escreptura mandarão fazer de que tudo desse avia per dezobrigados aos ditos 
Francisco Mateus e Domingos Carvalho e mais povo do dito lugar per coanto 
se daria por bem pago e satisfeito de tudo o que na dita obra fizera elle e seus 
ofesiais e outrossim parecerão prezentes Bertolomeu Peres do dito lugar de 
Nugueira e Andre Antonio homem do Acordo do dito lugar e per elles foi dito 
que na obra declarada asima avião per dezobriguado ao dito Martinho da 
Veiga da obrigação que fes de fazer a igreia do dito lugar como dito he e a tudo 
comprerem huns e outros desserão obrigavão suas pessoas e bens ávidos e per 
aver e assim outrogarão mandarão fazer a prezente escriptura que eu escrivão 
como pessoa publica estepulante e aseitante estepulei e aseitei em nome das 
partes a quem tocar possa sendo testemunhas prezentes Manoel Peixoto de 
Saa desta villa e Sebastião Roiz do dito lugar eu Francisco de Saa Peixoto e 
Faria escrivão o escrevi 

a) Francisco + Mateus 
a) Domingos + Carvalho 
a) Bertolomeu + Peres 
a) Andre + Antonio 
a) Sebastião + Roiz 
a) Martinho da Veiga 
a) Manoel Peixoto de Saa e Abreu». 

* 

Documento n°5 
1698, Março, 7 
Madeiramento do corpo da igreja de Rebordãos 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Rebordãos, Mç. 1, Lv. 2, fis. 51v-53 
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«Escreptura de obrigaçam que fes Sebastiam da Costa carpinteiro 

Saibam quantos esta escreptura de obrigaçam ou como em dereito milhor 
lugar haia virem como sendo no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus 
Cristo de mil e seiscentos e noventa e oito aos sete dias do mes de Março do 
dito ano em esta villa de Rebordaos e cazas da morada de mim escrivão ahi 
perante mim e das testemunhas ao diante nomiadas parecerão prezentes 
Sebastião da Costa mestre carpinteiro e morador na cidade de Bragança e 
doutra parte Pedro Luiz juis ordenario da igreja e Francisco Pires juis da 
comfraria [sic] do Senhor e outrossim (*) Rois e Affonso Aires homens do 
Acordam e Gonçalo Ribeiro também do Acórdão e Sebastiam Esteves todos 
moradores nesta villa pessoas huns e outros per mim escrivão reconhecidas e 
pello dito Sebastiam da Costa foi dito que ele se obrigava a fazer o 
madeiramento do corpo da igreia desta villa na forma abaixo declarada toda a 
caibradura nova de caibro a caibro palmo e meio de seis dedos de altura e 
coatro de largura pêra olebeis ham de servir os que tem se servirem segura la 
de novo a duas (*) as soleiras a soleira grande per sima dos tirantes entre 
tirante e tirante sete palmos com seus cachorros grandes com coartellas 
abertas e emtaboladas com suas goarnições os tirantes resaltiados com a 
goarniçam armados os caibros em telheira muito fortes e a solleira rasgada que 
fequera per baixo três dedos de relleixo pêra sustentar os caibros com seus 
olebeis de orelha sem roubar o caibro e pregados os olebeis a dois pregos hum 
por baixo e outro da largura e feitos por bom mestre e com seu pano per baixo 
forrado de camiza e saia apainelado com seus rompantes largos e grandes per 
sima do pano forrado de escama de peixe a telheira pêra segurança do pano e 
tudo bem cravado os tirantes de (*) de meado bem cavelhados de altura palmo 
e meio de largura meio palmo a madeira que tem a igreia sera pêra o mestre e 
se aproveitara nella na obra nova a que servir e toda a cabrage que tiver o 
ponto da altura terados sinco pomtos com puca demenueçam e tudo dará feito 
e acavado por todo o mes de Setembro proximo vendouro com preço de 
sinquoenta e sinco mil reis que sera a contento do povo e dos melhores 
ofeciais e sendo cazo que por sua negligencia não tenha a obra feita no dito 
mes e lhe queiram levar penas por não estar a dita obra acavada pagara elle as 
penas que estam empostas na vezita passada e os ditos sinquenta e sinco mil 
reis se lhe iram pagando comforme o for merecendo so no premeiro 
pagamento se lhe daram doze mil reis os carregos da madeira dará o povo 
dentro de duas legoas e tudo se obrigua a fazer na forma declarada sem que 
possa alegar couza em contrario e se somete a jurisdiçam ecleziastica e 
sensura que lhe queiram por e para esto renunciara o juiso de seu foro e a 
tudo comprir e goardar disse que obrigava sua pessoa e bens e declaro que 
exceto o pano do meio tudo o mais ha de ser de senta setino e loguo pellos 
sobreditos juizes e homens do Acordam foi dito que elles aseitavam o (*) da 
dita obra na forma sobredita e de pagarem por si e pello povo os ditos 

154 



+ 

sinquenta e sinco mil reis na forma (*) cos carretos como dito he asima no que 
desseram obregavam suas pessoas e bens e loguo pello dito Gonçalo Ribeiro 
atras declarado foi dito que elle fiava e abonava esta obra na forma declarada e 
a elle dito fiador e abonador se lhe ia emtregando o dinheiro para da sua mão 
ir fazendo os pagamentos ao mestre o que huns e outros assim o mestre da 
obra como os mais ofeciais se obrigaram a comprir e guardar e a todas as mais 
clauzullas desta escreptura que me mandaram fazer que eu escrivão como 

■i pessoa publica estupullante e aseitante aseitei e estepullei em nome das partes 
a quem tocar possa sendo testemunhas prezentes Antonio Aires e Antonio 
Roiz ambos desta villa e todos assinaram eu Francisco de Saa Peixoto e Faria o 
escrevi 

a) Pedro + Luiz 
a) Sebastião + Esteves 
a) Sebastião da Costa 
a) Gonçalo Ribeiro 
a) Affonso Aires 
a) Antonio Aires». 

Documento n° 6 
1700, Setembro, 3 
Venda de terras para obtenção de dinheiro destinado a obras na igreja de 
Azinhoso 
Fonte: A.D.B., Cabido, Cx. 2, Lv. 5, fis. 112v-113v 

«Assento que se tomou sobre a petição que os moradores da villa do 
Azinhoso fizerão ao Cabbido sede vacante para poderem vender parte de huas 

+ latas (?) no sitio de S. Gonçalo ao Encelentissimo Marques de Távora 

Aos três dias do mês de Setembro de mil e setecentos em Cabbido pleno 
que se fes a som de campa tangida como he seu louvável costume asistindo 
nelle todos os reverendos cappitulares que estavão dentro dos muros desta 
cidade de que eu secretario dou fé se leu hua petição dos moradores da villa 
do Azinhoso, em que pedião licença para poderem vender parte de huas latas 
de terras com hum piqueno de monte de serra ao Encelentissimo Marques de 
Távora por confinarem com a sua Quinta da Nugueira e S. Gonçalo pêra com o 
dinheiro delias que são duzentos e vinte mil reis se reparar a igreja da ditta 
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villa do Azinhoso de todo o nescessario por estar em estado mezarando e os 
moradores pobressimos e emcapazes de por sua conta repararem a ditta igreja 
por se achar e ser notório que as dittas (*) e outras mais que fiquam em ser 
pertencem a ditta igreja e os senhores bispos cobrarem de pensão anual 
setenta alqueires de pam sem se poder saber por que titolo, e as dittas latas 
que se pertendem alianar serem de muito limitado rendimento por ficarem no 
pe de hua serra que com as agoas lhe tem levado a terra, e a maior parte ser 
serra, e emfortifera que em tempo algum pode dar fruito, e atendendo a que a 
Mitra fica mais segura na sua pensão pella escriptura que se obrigão a fazer 
em sua petição e constar que he evidente a utilidade da igreja, e não menos a 
nescessidade da igreja, e que desta sorte se remedeia, e não se lhe segue nem 
hum perjuizo, se asentou por voto de todos nemine descrepante se dese 
licença aos dittos moradores para poderem vender parte das dittas latas de 
terra que pedem em sua petição fazendo elles escreptura na forma que 
offerecem para segurança da pensão da Mitra, depois de feitos os actos 
deligencias pellas coais constarão ao Reverendo Cabbido ser util e nescessaria 
a ditta venda de que se fes este termo que todos assinarão eu Amaro Pires 
tezoureiro mor secretario que o escrevi assino por mim e pello reverendo 
chantre que por estar enfermo me cometeu o seu voto 
o deão = Doutor mestre scholia = (*) de Aragão = Lourenço Sarmento = 
Ignacio Supico de Carvalho = Antonio de Morais Antas = Antonio de Morais 
Sarmento = Francisco Luis Choa = Antonio Ferreira de Sa = Hieronimo Pretto 
e Lemos». 

Documento n° 7 
1700, Dezembro, 29 
Retábulos das igrejas de Vila Verde, Santa Cruz e Quintela (Vinhais), cabeça 
da paróquia. Sequestro dos frutos da comenda 
Fonte: A.D.B., Cabido, Cx. 24, Pt. 3, doe. s/n° 

«Deão dignidades, e mais cónegos do Cabido da Seé de Miranda 
Eu El Rei vos invio muito saudar. Por parte de Joseph de Lira Soares se 

me fes prezente, que arrendando na contadoria do mestrado da Ordem de 
Christo este presente anno a comenda de Santa Marinha de Quintela, termo da 
villa de Basto1, comarca dessa cidade, e querendo recolher os fruttos delia, 

1 O engano é evidente, já que a povoação de Quintela se sumetia à jurisdição da vila de 
Vinhais. 
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achara posto sequestro por ordem do visitador do bispado para se haver de 
dourar o retablo de São Miguel do lugar de Villa Verde, e se dar vinte mil reis 
para o retablo da igreja de Santa Cruz todos os annos thé se findar a obra, e 
cem mil reis este anno, e sincoenta em os seguintes para se fazer, e dourar o 
retabolo de Quintela annexas à ditta comenda e porque este modo de proceder 
he contra a concordata entre as ordens, e os ordinários, me pareceo dizer vos 
ordeneis ao vosso visitador levante o sequestro posto nos fruttos da ditta 
comenda porquanto pela Meza da Consciência, e Ordens, a que toca 
privattivamente, se tem mandado por em pregão as obras, de que a matriz , e 
suas annexas necessitão, para se mandarem fazer. Escritta em Lisboa aos 29 de 
Dezembro de 1700. Rei». 

Documento n° 8 
1701, Maio, 30 
Sequestro nos rendimentos da comenda para se executar a obra da sacristia da 
igreja de Freixeda 

-T Fonte: A.D.B., Cabido, Cx. 24, Pt. 3, doe. s/n° 

«Deão, dignidades, e mais cónegos do cabido da Seé da cidade de 
Miranda: Eu El Rei vos invio muito saudar. Por parte do conde d'Alvor 
comendador da comenda de Sant'Andre de Freixedas da Ordem de Cristo se 
me fes prezente, que os visitadores desse bispado deixarão posto sequestro nos 
fruttos da ditta comenda para effeito de se cobrir o telhado da sanchristia da 
igreja da mesma comenda, e porque este modo de proceder he contra a forma 
da concordata entre os ordinários, e as ordens, me pareceo dixer vos ordeneis 
aos vossos visitadores facão levantar o sequestro posto nos fruttos da ditta 
comenda porquanto pella Mesa da Consciência a que toca, se manda 

t adveriguar a quem pertence a despeza da obra. Escritta em Lisboa aos 30 de 
Maio de 1701. Rei». 
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Documento n° 9 

Obrigaçt^Francisco Pereira, mestre carpinteiro, pela obra dos tabumos da 
iereia de Villarinho de Agrochão 
Fonte: A.D.B.. Nuc. Not., Mirandela, Mç. 3, Lv. 10, fis. 108-109 

«Escretura de obrigação qne fas Francisco Pereira do lugar de Villarinho 
de Agrochão do termo da villa de Nozellos 

Saibão coantos este publico instromento de escretura de obrigação ou 
como em direito milhor lugar aja virem como no anno do nacimento da em de 
mil e setecentos e quinze annos aos vinte e seis dias do mes de Setembro 
Te ta d ta era neste lugar de Villarinho de Agrochão que he termo da villa de 
Nozellos na rua pubblica do dito lugar ahi perante mim escrivão e das 
testemunhas ao diante nomeadas e no fim desta asinadas que todas forao 
presepes pareseu presente em sua propria pesoa Francisco Pereira morador 
neste dito lugar pesoa de mim escrivão reconhecida que dou fee ser o próprio 
porque se nomeia e por elle asim de presente foi dito que elle tinha contratado 
com os ofesiais da igreja deste dito lugar de sobradar de madeira a igreja deste 
dito lusar forando a de tabumos com suas (*) de ferro junto a fieira tudo de 
m a d 2 d castanho ficando a obra bonna e de receber sendo vista por 
o f e n d o mesmo ofisio de carpinteiro, e tendo algu erro desfazello por sua 
conta omo^ãobem por as jinellas do coro de almofadas com suas misagras 
?udo por presso de trinta e oito mil reis em que se tinha contratado, e logo 
paresePrâo Baltesar Teixeira Castro juis da dita igreja e seus consehanos Andre 
Gomes e Antonio de Saa todos moradores neste dito lugar pessoas de mim 
escrivão reconhesidas de que dou fee, e por elles todos e cada hu de per si foi 
d to que elles se obrigavãotodos a pagar o dito Francisco Pereira os ditos trinta 
e oito mil reis fazendo a dita igreja de sobrado com seos tabumos tudo de 
madeira de castanho e as jinellas do coro tudo na forma atras referida pondo a 
I r a capas de receber, ficando os carretos do madeiramento por conta dos 
moradores como não passasse do lugar de Edrosa para cima entrando em cada 
Sburnouas sepulturas e a tudo comprir e goardar asim e da maneira que fica 
dito disserão huns e outros quer satisfação de tudo obngavao suas pessoas e 
bens moveis e rais prezentes e feturos e em testemunho e fee de verdade asim 
outro'arâo e mandarão escrever nesta nota de mim tabelião que como pessoa 
nubhca estipulante e aceitante estipulei e aseitei em nome das partes 
Í s n es e absentes a quem toca e tocar posa sendo a tudo testemunhas 
Présentes Pedro Ferreira Manoel Pires moradores neste dito lugar que todos 
asinarão ao depois de lida Diogo Pereira de Sampaio escrivão a escrevi 
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Francisco Pereira 
Andre Gomes 
Antonio de Saa 
Manoel Pereira 
Teixeira Castro juis 
Pedro Ferreira». 

Documento n° 10 
1718, Abril, 10 
Obra do forro da capela-mor do Santo Cristo dos Milagres 
A.D.B., Nue. Not., Mirandela, Mç. 4, Lv. 14, fis. 106v-108v 

«Escreptura de obrigassam que fizeram Bento Ferreira e Antonio Duarte 
da obra da capela mor do Santo Cristo dos Milagres 

Saibam coantos este publico estromento de escreptura de obrigassam e 
arematasam da obra da capella mor do Santo Cristo dos Milagres da 
Mezerecordea da villa de Mirandella ou como em direito melhor lugar aja e 
dezer se possa virem em como no ano do nassemento de Nosso Senhor Jezus 
Cristo de mil setessentos e dezoito anos aos des dias do mes de Abril do dito 
ano em esta villa de Mirandella e cazas da morada do Doutor Belchior Luis 
Pinto Cardozo governador de Monte Alegre onde eu escrivão vim ahi parante 
mim escrivão e das testemunhas o diante nomiadas e no fim assinadas 
paresseram de prezentes em suas pessoas Bento Ferreira natural de Antre 
Douro e Minho e Antonio Duarte morador na quinta de Veigas do termo da 
sidade de Braganssa pessoas que eu tabalião conhesso e reconhesso de que 
dou fe serem os mesmos por cujos nomes se nomeião e por elles foi dito que 
elles tomavão por rematassam a obra do forro da capella mor do Santo Cristo 
dos Milagres da Mezerecordea desta villa de Mirandella na forma dos 
apontamentos que ficam na mão de Paulo de Saa Morais capitam mor desta 
villa e tezoureiro da mesma comfraria [sic] em presso de duzentos mil reis e 
teres pagamentos egais [sic] a saber hum no prensipio e outro no meio da obra 
e outro no fim depois de assentar e logo paresseram de prezentes em suas 
pessoas Dom Aleixandre de Massedo Soutomor e Crato porvedor da Santa 
Caza da Mezerecordea e Baltazar de Morais Saa juis da comfraria do Santo 
Cristo dos Milagres e morador na mesma villa de Mirandella pessoas 
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conhecidas e reconhecidas de mim tabalião de que dou fe serem os mesmos 
por cujos nomes se nomeião e por elles foi dito que lhes davão por remate a 
dita obra assima dita nos apontamentos aos ditos mestres aqui nomiados pello 
dito presso de dozentos mil reis com comdissam [sic] de lhe darem mais os 
madeiramentos para as estadas da obra e outrossim se obrigaram a dar lhe 
cazas em cuanto se assentasse a obra que sejam capazes de seu offissio e 
outrossim lhe daram toda a obra de pedrereiro [sic] ou canteiro sendo 
nessessario e outrossim se obregaram por os caretos por sua comtafsic] em y 
esta villa que iraram de cuatro legoas a dentro em coanto a renda das cazas 
sera por conta da comfraria; a coal obra na forma dos apontamentos se 
obregaram os ditos mestres de a por corrente de madeira de castanho limpa 
como a do retabollo deste natal que vem (*) ano muo limpa e capas de 
aseitarem a erm(an)dade sem demenoissam algua nem desfaldro que a tudo se 
obregão por suas pessoas e beis prezentes e feturos e assim huns como os 
outros apresentam por seu feador a Belchor Luis Pinto Cardozo governador 
da Prassa de Monte Alegre e morador em esta villa pessoa conhessida e 
reconhessida de mim escrivão do que dou fe que disse ficava por feador assim 
dos ditos mestres como dos sitos mordomos e que se desse compremeto a tudo 
na forma sobredita dos apontamentos que ficam na mão do sobredito 
tezoureiro Paulo de Sa Morais a coal se obrigão por sua pessoa e beis presentes 
e de rais e ávidos e por aver assim huns como os outros assim outrogarão e 
mandarão fazer esta nesta nota de mim tabalião que como pessoa publica > 
estepulante e asseitante estepulei e asseitei em nome das partes auzentes a 
quem de direito tocar possa de que foram testemunhas prezentes o padre 
Francisco Machado de Sousa e o padre Bento Cardozo de Saa e Lazaro Luis e 
Belchior Pinto Cardozo o mosso declaro os mestres se dezobrigão do juiso (de) 
seu foro e so parante estos (*) o juiso desta villa se obrigavão a ser prezos por 
calquer ofessial o calquer o outro calquer ofessial de justissa onde (*) acharem 
neste reino de Portugal sem porem duvida algua o dito (*) e obregassam da 
dita obra sobredito escrivão o escrevi asseno eu Mamede da Silva escrivão 
depois de lida e declarada 
Paulo de Saa Morais 
Luis Lazaro Pinto Cardozo 
Belchior Pintto Tfe 
Bento Cardozo 
Bento Ferreira 
Anton io Duarte». 

160 
* 



Documento n 11 
1723, Maio, 23 
Venda de terras como forma de angariação de meios finaceiros destinados a 
obra da igreja de Quadra 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Vinhais, Mç. 64, Lv. 489, s/fl. 

«Escretura de venda que feseram o juis da igreja e homens do acordam 
do lugar da Coadra e mais povo 

Saibam quantos este publico instromento de venda virem como no ano 
do nacemento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil setecentos e vinte três 
anos aos trenta dias do mes de Maio da sobredita era em o lugar da Coadra que 
he termo da villa de Vinhais e casas da morada de Domingos Rio ahi perante 
mil e setecentos dego perante mim tabaliam e das testemunhas ao diante 
nomeadas e no fim desta asinadas pareceram presentes em suas (pessoas) 
Domingos Fernandes da Fonte juis da igreja e Lazaro Roiz homem do acordam 
Amaro Gonçalves homem do acordam e Domingos Fernandes e Pascoal (Alves) 
e Pedro Fernandes o moço e Domingos Fernandes Castelhano do mesmo todos 
do lugar da Coadra e pessoas de mim tabaleam reconhecidas de que dou fe e 
por elles foi dito que elles vendiam pêra a obra da igreja e custo delia as terras 
que aqui se fas mençam as coais terras sam as seguintes que as vendem assim 
o juis e homens do acordam pêra os ditos custos e nam terem donde satisfaser 
pêra a dita obra a saber vendiam a Antonio Forte solteiro e Andre Forte e sua 
mulher Maria Fernandes moradores em o lugar da Coadra a saber lhe vendiam 
as ditas terras huma que esta aonde chamam o Morgião de semeadura (leva) 
huns três alqueires de pam pouco mais ou menos que parte com Domingos 
Gonçalves e Francisco Roiz o Gemelgo mais outra que esta aonde chamão os 
Pulos que parte com Gaspar da Fonte e Pascoal Alves de semeadura leva hum 
alqueire de pam mais outra terra os Lenhares que parte com o mesmo 
comprador Antonio Forte e com Lazaro Roiz de semeadura leva hum alqueire 
de pam mais outra em a Rapada que parte com Lazaro Roiz e Gaspar da Fonte 
as coais estão em o lemite da Coadra e pellos vendedores foi dito que as 
vendiam aos compradores em preço e confia de onze mil menos cencoenta 
reis em que foram arematadas em o mesmo adro da igreia e pelos vendedores 
foi dito que elles tinham recebido a dita confia dos onze mil menos cencoenta 
reis das mãos dos compradores em dinheiro de comtado [sic] moeda corente 
em este reino sem nada lhe ficar a dever de que eu tabaliam dou fe vello 
comtar e receber ao feitio desta e percoanto estavão bem pagos e satisfeitos do 
dito preço e confia tiram todo o poder domínio que nellas t inham e tudo 
cediam e trespassavam nas mãos dos compradores pêra que de hoje em diante 
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(*) e faça, delas como de cousa sua propria que (*) e lhas vendem com o poder 
que tem e logo pareceo presente Domingos Fortes e sua mulher Madalena Rio 
do mesmo lugar pessoa de mim tabaliam reconhecida de que dou fe e por elles 
foi dito que elles desistiam da sua direita parte que nas terras tinham e as 
cediam em as mãos dos compradores e nem por elles nem seus erdeiros lhe 
erão mais pedida sua parte que nellas tem na forma que os mães tem em 
testemunho de verdade assim o outorgaram huns e outros e mandaram ser 
feito este instromento que assinaram em esta nota de mim tabaliam como y 
pessoa publiqua aseitante e estepulante aseitei e estepulei sendo testemunhas 
que presentes estavam Antonio Gonçalves dos Casares e João Bernardes de 
Landedo que asinaram depois desta lhes ser lida por mim tabaliam da coal se 
nam pagou tersa que nesta terra se nam paga de compras nem vendas por 
andar lançada em cabeçam de siza de que eu dou fe e pella dita Madanella 
[sic] Roiz e Maria Fernandes não saberem asenar deram licença a João de 
Sequeira asenasse por ellas que asenou eu Antonio Ferreira Sarmento tabaliam 
o escrevi 

a) João de Sequeira 
a) Manoel + Alves 
a) Domingos + Fernandes juis da igreia 
a) Pedro + Lopes 
a) Manoel + Roiz * 
a] Lazaro + juis do acórdão 
a) Pedro Fernandes 
a) João + Bernardes 
a) Domingos Fortes comprador 
a) Antonio + Fortes comprador 
a) Antonio + Gonçalves». 

Documento n° 12 
1725, Janeiro, 31 
Fiança que deu Manuel Gomes de Abreu, rendeiro da comenda de Santa Mana 
de Mascarenhas, para a obra da capela-mor do Santo Cristo de Abambres. 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Mirandela, Mç. 5, Lv. 17, fis. 17-18 

«Escreptura de fiansa que deu Manoel Gomes de Avereo rendeiro da 
comenda de Santa Maria de Mascarenhas a capella do Senhor de Abambres 
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Saibam coantos este publico estromento de escreptura de fiansa ou como 
em direito melhor lugar aja e dezer se possa virem em como no ano do 
nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e setesentos vente e sinco 
anos aos trinta e hum dias do mes de Janeiro do dito ano em esta villa de 
Merandella e cazas da morada de mim escrivão ahi parante mim escrivão 
paresseo de prezente em sua pessoa Manoel Gomes de Avereo da sidade de 
Braganssa e rendeiro da comenda de Santa Maria de Mascarenhas pessoa 
conhecida e reconhessida de mim tabalião de que dou fe ser a mesma por cujo 
nome se nomea e por elle foi dito que sendo rendeiro da comenda de Santa 
Maria de Mascarenhas deste termo e deste bispado de Miranda que a elle se 
lhe fes sucresto em os frutos da freigezia do lugar de Abambres aneixa da 
mesma comenda em rezam de quererem que se fassa a capella mor do Santo 
Cristo do mesmo lugar a que he obrigado a faze la o comendador o coal 
sucresto se lhe fes por capitolos de vezeta que deixaram os doutores 
vezitadores e Sua Enlustrissima em a ocazião que veio a vezitar o bispado e 
pelo (*) suplicante Sua Enlustrissima mandou por despacho que dando 
fiansas se lhe levantassa o sucresto o coal esta em poder do vigareo da mesma 
freigezia ao coal me reporto e outrossim disse que elle se obrigava a pagar o 
dinheiro da dita comenda que pode emportar o feitio da dita obra e forro delia 
tudo pretenssente ao dito comenoador [sic] o coal dinheiro disse não entrgou 
(*) do dito comendador ou da Meza da Conssienssia ou de Sua Enlustrissima 
mandando aperontar a obra e fazella com aquella sastisfassam por mestres 
capazes de se lhe dar a dita obra andando primeiro em pregam publico para se 
aver de rematar a pessoa que (*) de todo se obrigava sua pessoa e beis 
prezentes e feturos a entrega do dito dinheiro na forma sobredita (*) disse 
dava seu fiador o dito dinheiro na forma sobredita Antonio Gomes desta villa 
de Merandella pessoa conhessida e reconhessida de mim tabalião do que dou 
fe ser o mesmo nomeado e por elle foi dito que elle se obrigava as condissois 
desta escreptura e sastesfassam delia como próprio rendeiro ao que disse 
obrigava sua pessoa e todos seus beis prezentes e feturos em espessial as suas 
caza°s de morada (*) e o lagar do azeite sito na mesma villa que vale mais 
desentos mil reis (*) com o fiador e prensepal pagador se sogeitavão as 
sensuras do juizo eclezeastico da sedade de Miranda estando por elles sem no 
poder embargar de modo algum e em testemunho de verdade assinarão (*) 
mandarão fazer nesta nota de mim tabalião fazer esta nesta nota de mim 
tabalião [sic] que como pessoa publica estepulante e asseitante o estepulei e 
asseitei em nome das partes prezentes e aubzentes a quem de direito tocar 
possa de que foram testemunhas prezentes Domingos Dias e João da Rocha do 
lugar de Valongo que todos assenão depois de lida e declarada com o nome de 
Silva que o escrevi 

Manoel Gomes de Abreu 
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Domingos Dias 
João + da Rocha». 

V 
Documento n° 13 
1725, Março, 25 
António Gomes Pinto e sua mulher, Domingas Fernandes, como fiadores de 
Manuel Gomes de Abreu nas obras da capela do Santíssimo Sacramento, em 
Abambres. 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Mirandela, Mç. 5, Lv. 17, fis. 20-21 

«Escreptura de obrigassam que fes Antonio Gomes Pinto e sua molher da 
capella do Senhor de Abambres 

Saibam coantos este publico estromento de escreptura de fiansa e 
obregassam ou como em dereito mais lugar aja e dezer se possa virem em 
como no ano do nassemento de Nosso Senhor Jezus Cristo de mil setessentos e y 
vinte e sinco anos aos seis dias do mes de Março do dito ano em esta villa de 
Merandella e cazas da morada de Antonio Gomes Pinto onde eu escrivão vim 
ahi parante mim tabalião e das testemunhas aqui nomiadas e no fim assinadas 
paresseram prezentes em suas pessoas Antonio Gomes Pinto da mesma villa e 
sua molher Domingas Fernandes moradores em esta villa pessoas conhessidas 
e reconhessidas de mim tabalião do que dou fe serem as mesmas por cujos 
nomes se nomeão e por elles ambos juntos e cada hum de por si em solledo 
sem serem constrangidas de pessoa algua desseram que elles digo desseram 
que Manoel Gomes de Abreo da sidade de Bragança e rendeiro da comenda de 
Santa Maria de Mascarenhas deste termo desta villa de Merandella o coal se 
tinha obrigado por escreptura a reparar e fazer a capella do Santíssimo 
Sacramento que esta sita em o meio do lugar de Abambres deste termo na T 
forma que foi pededo em vezita e mandado fazer a coal obrigassam disseram 
tomavão em si e se obrigavão a fazella e reparalla na forma que estava 
mandado: no cazo que o dito Manoel Gomes de Abreo não possa no tempo 
que lhe foi detreminado por despachos ou sentenssas ou capitolos de vezitas a 
tudo disseram se obregavão de compor na forma délies como seus fiadores e 
prenssepais pagadores e a que tudo se obrigavão suas pessoas e beis prezentes 
e feturos e renossiavão os juizos de seus foros que axassem e o deante podem 
ter e se sogeitavão a toda a jurdessam ecelezeastica e senssuras da sedade de 
Miranda e so neste juizo querem responder em faltando as condessois desta 
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escreptura em testemunho e fe de verdade assim o outrogarão e mandaram 
fazer esta nesta nota de mim tabalião que como pessoa publica estepulante e 
asseitante o estepulei e asseitei em nome das partes a quem o favor delia tocar 
possa de que foram testemunhas prezentes Luis Rebeiro de Sampaio (*) fiador 
e (*) de que foram testemunhas prezentes João Francisco de Oliveira e o padre 
Manoel Rebeiro todos moradores em esta villa de Merandella que todos 
assenaram depois de lida e declarada eu Manoel da Silva o escrevi 

João Francisco de Oliveira 
O padre Manoel Ribeiro de Sampaio 
Luis Ribeiro de Sampaio». 

Documento n° 14 
1733, Maio, 2 
Abertura de uma porta na capela-mor da igreja de Alfaião, obrigando-se os 
moradores a repararem qualquer dano na parede da mesma capela 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Faílde, Mç. 2, Lv. 7, fis. 45v-46 

«Escretura de obriga que fazem os moradores de Alfaião para se abrir 
huma porta na capela mor para a saocristia da dita igreja e dano que possa 
soseder na parede da dita capella 

Saibão quoantos este publico instrumenta de obriga ou como em dereito 
melhor lugar se possa virem como no anno do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil setecentos e trinta e três aos dous dias do mes de Maio do 
dito anno nesta villa de Failde nas casas de Amaro Luis morador na mesma 
villa e ahi perante mim escrivão e das testemunhas ao diante nomiadas e no 
fim desta assinadas parecerão presentes em suas pessoas Antonio Luçam juis 
da igreja e Pedro Moitas juis do povo do lugar de Alfaião e morador no dito 
lugar pessoas de mim escrivão reconhecidas e por elles ambos e cada hum de 
per si em nome do povo foi dito que elles em nome do povo como cabeças 
delle por suas pessoas e dos mais moradores do dito lugar em vertude de hum 
termo com os moradores do dito lugar de Alfaião em seu nome se obrigavão a 
todas as percas e danos que suceder na parede da capella mor coando se abrir 
a porta para a saocristia e se obrigavão caindo ou arruinando se a fazer a dita 
capella e as paredes per conta délies moradores polia corrente na forma em 
que esta e a tudo cuprir e goardar obrigavão todos seus bens na forma do dito 
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termo a fazer esta escretura boa a todo o tempo e coando se abrir a porta da ita 
saocristia e sendo aberta sem se arruinar não nos obrigamos a dita parede ou 
trato e em testemunho de verdade assim o outorgarão e mandarão fazer esta 
escretura nesta nota de mim escrivão que como pessoa publiqua estepulante e 
asseitante o estepullei e asseitei em nome das partes prezentes e auzentes a 
que tocar possa sendo a tudo testemunhas presentes Antonio Afonso desta 
Amaro Alves e João Martins desta villa que todos assinarão sendo lhe primeiro 
lida eu João Baptista Pereira escrivão o escrevi 

João + Martins 
Amaro Alves 
Antonio 
Pedro + Moitas juis do povo 
Lução iuis da igreja». 

Documento n° 15 
1735, Abril, 29 * 
Fiança para a obra da sacristia da igreja da igreja de Talhinhas, pelo mestre 
carpinteiro Manuel Nogueira 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Sanceris, Mç. 1, Lv. 3, fis. 26-26v 

«Escritura de fiança e obrigaçam que fazem Juze Dias e sua mulher 
Queterinna Martins do lugar de Talhinhas a Manoelle Nogueira mester 
querpinteiro asistente em o lugar de Mesquerenhas deste bispado 

Saibam quantos este instrumento de escritura de obrigaçam e fiança 
virem em como no anno do nacimento de Nosso Senhor Jezus Cristo de mil 
setesentos e trinta e sinquo annos nesta villa de Sanceriz em as cazas de mim T 

tabalião apareseu persente em sua propria pesoa Manoelle Nogueira mester 
querpinteiro natural e morador em o lugar de Mesquerenhas do bispado de 
Miranda pesoa reconhesida de mim tabalião e de que dou fe ser o próprio e 
per elle foi dito perante mim tabalião e testemunhas que persentes estavão e 
no fim desta asenadas e per elle foi dito que elle se obriguava per sua pesoa e 
benis a fazer a obra que tem ajustada no lugar de Talhinhas e bem feito, termo 
en a sidade de Miranda e se obrigua a fasella e dalla por bem feita e logo 
apareseu persente Juze Dias em sua propria pesoa pesoa reconhesida e 
morador em o luguar de Talhinhas do termo da sidade de Bragança como 
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percurador de sua mulher Queterinna Martins feita percuraçam nesta nota e 
per elle foi dito perante mim tabalião e das testemunhas que persentes estavão 
que elle abonava ao dito mester manoelle Nogueira en a obra que elle tinha 
ajustado en o lugar de Talinhas [sic] que vem ser en a sanquerestia da dita 
egreija en terinta e oito mil reis en que se tinha ajustado e que niso o abonava 
en sua pesoa e benis a tudo cuprir en testemunho de verdade mandaram fazer 
esta escritura de obrigaçam (e) abonação en esta nota de mim trabalião que se 
obriguaram a cumprir e manter sobre a obrigaçam de suas pessoas e de todos 
os seus benis eu tabalião o escriturei como pessoa publica estipulante e 
aseitante que o estipulei e aseitei en nome das partes a quem toquar posa 
asinaram os constetuintes Juze Dias e Manoele Nogueira com as testemunhas 
persentes Istevão Bernabe Borges e Manoelle de Morais da Gama ambos desta 
villa eu João da Gama Pegado tabalião que o escrevi e li as partes e 
testemunhas antes de se asinarem e todos se asinaram eu sobredito tabalião 
que o escrevi 

+ Manoel de Morais da Gama 
Barnabe Borges 
Manoel Nugueira 
Joze Dias». 

Documento n° 16 
1742, Maio, 26 
Construção da residência paroquial de Penas Juntas 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Mirandela, Mç. 8, Lv. 28, fis. 55v-56v 

«Escretura de obrigassam e fiança que fizeram Grigorio Rodrigues e sua 
molher Maria Dias e seus fiadores Francisco Fernandes e sua molher Lianor 
Pereira todos moradores em a vila de Ervedoza de huas cazas de regidencia do 
lugar de Penas Juntas 

Saibam coantos este publiquo instromento de escretura de obriga e 
fiança ou como em dereito mais lugar haja e valer possa virem como no ano 
do nacimento de Nosso Senhor Jasus Cristo da era de mil e setecentos e 
corenta e dois anos aos vinte e seis dias do mes de maio do dito ano em esta 
villa de Ervedoza adonde eu tabaliam vim e ahi perante mim e das 
testemunhas ao diante nomiadas e no fim desta assinadas que a tudo forão 
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prezentes pareceram de prezente em suas proprias pessoas Grigorio Rodrigues 
natural do reino de Galiza e ora moradores em esta villa e sua molher Maria 
Dias moradores em esta dita villa e por eles foi dito que ele lançara por 
arremataçam na cidade de Miranda em huas cazas de regidencia no lugar de 
Penas Juntas as coais arrematara para as fazer de alvenaria e cantaria na forma 
dos apontamentos e termo que fez no Juizo Eclegeastequo da dita cidade de 
Miranda a coal obra arrematara por preço de corenta e nove mil e oitocentos 
reis pagos em três pagamentos hu no principio da obra e outro no meio e outro 
no fim da dita obra a coal obra se obriga a fazer em termo de dois mezes que 
coreram des o primeiro pagamento em diante a coal obra dese que se obrigava 
a fazer na forma dos apontamentos e termo que fes no dito Juizo 
Eclegeastequo dentro do dito tempo capas de receber e disseram que para tudo 
comprir obrigavam suas pessoas e todos os seus beis moveis e rais prezentes e 
feturos e logo pareseram de prezente em suas pessoas Francisco Fernandes e 
sua molher Lianor Pereira lavradores e moradores em esta villa de Ervedoza 
pessoas chains e abonadas e conhecidas e reconhecidas de mim tabalião de 
que dou fe serem as próprias porque se nomeiam e por eles anbos [sic] e cada 
hu délies de per si in solidum foi dito que eles fiavam e abonavam e ficavam 
por fiadores e principais pagadores do dito Grigorio Rodrigues e sua molher a 
satisfaçam da dita obra das ditas cazas da dita regidencia sitas no ugar de 
Penas Juntas e a dalla capas e de receber dentro dos ditos dois mezes na forma 
dos apontamentos e termo que fizera o dito Grigorio Rodrigues e no cazo que 
ele a não fizesse capas dentro do dito tempo não avendo falta nos ditos 
pagamentos que faltando não se obrigavam a dar com a dita obra pronta denro 
dos dois mezes e isto sendo por retardaçam dos ditos pagamentos para o que 
obrigavam suas pessoas e todos os seus beis moveis e de rais prezentes e 
feturos a satisfaçam da dita obra capas e de receber no cazo que o dito 
Grigorio Rodrigues a não faça na forma sobredita por hus e outros foi dito que 
eles renuciavam o juis [sic] de seu foro e a lei de Valliano e se sogeitavam ao 
Juizo Eclegeastiquo da cidade de Miranda adonde (*) a dita obra e também ao 
Juizo Geral da mesma cidade em coalquer que o Doutor Provizor ou Prometer 
das Justiças os quizer obrigar e a todas as sensuras do mesmo Juizo em outro 
não queriam ser ouvidos nem nos Juizos secular eclegeastiquo desta cidade 
sem primeiro depozetarem os ditos corenta e nove mil e oitocentos reis em 
que foi arrematada a dita obra não as fazendo capas e de receber na sobredita 
forma dos apontamentos e termo em fe e testemunho de verdade assim o 
outorgaram e aceitaram e mandaram escrever nesta nota de mim tabalião que 
como pessoa publica estepulante e aceitante por me ser destrebuida a 
estepulei e aceitei em nome das partes prezentes e auzentes a quem toqua e 
toquar possa sendo a tudo testemunhas prezentes Joam Afonso e Matias 
Gonçalles e o reerendo padre Juão Rodrigues que assinou a rogo da dita 
fiadora e da dita Maria Dias pello rogar assinassem por elas a vista das 
testemunhas de que eu tabaliam dou fe todos lavradores e moradores em esta 
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villa de Ervedoza que todos aqui assinaram com o dito fiador e com o dito 
Grigorio Rodrigues depois desta lhe ser lida e declarada por mim Silvestre de 
Castro tabalião na villa de Nuzellos 

Assino a rogo da dita Lianor Pereira fiadora da dita obra eda dita Maria 
Dias 

João Rodrigues 
Francisco + Fernandes fiador». 

Documento n° 17 
1745, Abril, 26 
Obras da capela-mor da matriz de Mós 
Fonte: A.D.B., Mitra, Cx. 58, doe. n° 20 

«Capella de Mos de Rebordaos (obra de pedraria) 

Aos vinte seis dias do mes de Abril de mil e setecentos e quarenta e 
cinco annos em esta cedade de Meranda e cazas do Aljube delia ahi estando 
mandou o Muito Reverendo Doutor Francisco Xavier Aranha Cónego Doutoral 
da Se desta cedade Provizor deste bispado pelo Excellentissimo e 
Reverendissimo Senhor Bispo delia mandou ao porteiro Caetano Gonçalves 
por a pregão na praça a obra da capella mor da igreja de Mos de Rebordaos 
pertencente a pedraria e por ter lançado na ditta obra Jozephe da Costa e 
Izidro Martins do lugar de Santa Comba de Roças em duzentos nul reis e por 
não haver que fezesse a ditta obra por menos lhe mandou entregar o ramo, em 
a qual obra se fará hum arco cruzeiro de cantaria bem lavrada com sua vaza e 
capitel apillarados de largura, no desvão terá quatorze palmos e na altura vinte 
cinco, terá quatro cunhaes de cantaria bem lavrada, e apillarados com sua 
vaza e capitel, e cornija por cima de papo de rolla com as pedras metidas 
humas pellas outras, e as paredes terão de grossura três palmos muito bem 
dereitos e argamassadas de cal, e area sem barro, rebocadas por dentro e por 
fora e branchiadas, terão os espegois do meio trinta e cinco palmos de alto, 
terá comprimento e largura o que se achar nacapella velha, terá huma porta 
para a sanchristia no lado da Epistola com nove palmos de alto, e quatro e 
meio de largo com sua face de cantaria lavrada para a parte da capella, terá 
duas frestas em cada lado da capella sua, estas terão de lus cinco palmos de 
alto e dous de largo, terá duas cruzes em cada espegão sua, cada hum de cinco 
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palmos de alto feitos a romana, terá quatro piramodas em cada cunhal sus 
com cinco palmos de alto, e dous palmos de grosso com sua meia cana e bucel 
por cima com dons fille tes, hum por cima, outro por baixo e no pescoço terá 
meio palmo de grosso com seu jungilho [sic] por cima, e a cabeça outavada, 
terá o pavemento lagiado com hum degrao no arco, com seu filete por baixo, e 
por cima redondo, e a altura será comforme [sic] a reparteção dos do altar, terá 
hum altar de pedra com des palmos e meio de alto, largura e pillares para 
assento do banco do retablo sera pela medida que der o mestre que assentar o 
retablo terá três degraos tornejando para as bandas com dous palmos e meio 
todos na altura repartidos todos no que der com palmo e meio de passo, 
excepto o de cima que terá cinco palmos que serve de taburno, será tudo feito 
com toda a prefeição que pedir a arte na forma dos apontamentos supra que 
sera vista por pessoa que bem o entenda e não estando na sobreditta forma e 
capas se mandara fazer por sua conta a que elles rematantes se obrigarão e 
como também a dar fiador ao denheiro do premeiro pagamento a qual quantia 
sobreditta se lhe pagara no prencepio da obra, e no fim delia e para constar fis 
este termo que assignarão e forão testemunhas Manoel Corrêa e Manoel 
Rodrigues Aljubeiro desta cedade que todos assenarão com o Muito Reverendo 
Doutor Menestro e eu o padre Agostinho de Araújo Teixeira escrivão da 
Camera Ecleseastica que o escrevi 

a) Jozeph + da Rocha 
a) Pedro + Martins 
a) Manoel Corrêa Coutinho 
a) Caetano Gonçal(vjes». 

Documento n° 18 
1745, Abril, 26 
Obra de carpintaria da capela-mor de Mós 
Fonte: A.D.B:, Mitra, Cx. 58, doe. n° 20 

«Aos vinte seis dias do mes de Abril de mil e setecentos e quarenta e 
cinco annos em esta cedade de Meranda e cazas do Aljube delia ahi o Muito 
Reverendo Doutor Francisco Xavier Aranha Cónego Doutoral da Se desta 
cedade Provizor e Vegario geral deste bispado pelo Excellentissimo e 
Reverendíssimo Senhor Bispo delia etc. mandou por a pregão pello porteiro 
Caetano Gonçalves a obra da capella mor da igreja de Mos de Rebordãos 
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pertencente a carpintaria, e por ter lançado na ditta obra Joze Nugueira do 
mesmo lugar em cencoenta mil reis, e por não haver quem por menos a fizesse 
lhe mandou entregar o ramo que terá no cimo de cada parede das bandas 
huma soleira com dous tirantes nas pontas, em cada parte seu ficarão 
embebidos dentro da parede, mais huma (*) aonde arematão os caibros no 
cimo de espigão, sera caebriada com caebros quadrados com destancia de 
palmo quadrados e entre hum e outro, sera forrada por cima dos caebros de 
escama de peixe, sera por baixo dos caebros apainellada com cinco painéis na 
boita, e no comprimento o que der em boa ordem com seus rumpantes muito 
bem feitos, e huma porta para a sachrestia liza muito bem feita tudo isto sera 
madeira de castanho e a porta com sua fechadura e a mais ferragem necessária 
e isto tudo bem feito capas e de receber ao que se obrigou de que dou fe, e se 
lhe pagara a ditta quantia em dous pagamentos a saber metade no prencepio 
da obra, e a outra metade no fim, a qual será vista por pessoa que bem entenda 
delia e não estando feita na forma dos apontamentos supra será feita por conta 
délie rematante a que tudo obrigou e forão testemunhas Jozeph Corrêa e 
Manoel Rodrigues Aljubeiro desta cedade que todos assenarão com o Muito 
Reverendo Doutor Menestro e Porteiro eu o padre Agostinho de Araújo 
Teixeira escrivão da Camera Eclezeasteca que o escrevi, e declaro que fará o 
telhado bem rebocado de cal e area pondo toda a telha nova que faltar e se 
aproveitara da madeira que for capas o sobreditto escrevão o escrevi 

a) Jozeph Nugueira 
a) Manoel Corrêa Coutinho 
a) Caetano Gonçal(v)es». 

Fiança dos canteiros 

«Dis Sidro Martins e Jozeph da Costa ambos do lugar de S(anta) Comba 
de Rossa mestres canteiros que elles supplicantes arrematarão a obra da 
cappella mor da igreja da cappella mor de Mos de Rebordaons, pertencente a 
pedraria, em presso de duzentos mil reis obrigandosse a fazer a ditta obra na 
forma dos apontamentos declarados no termo de arrematação, e porque 
necessitão para dar principio a ditta obra do dinheiro do primeiro pagamento, 
e para se lhe entregar este e se fazer a ditta obra com segurança e na forma dos 
dittos apontamentos offerecem para fiador a Jozeph Machado do lugar de 
Fernande que he rico e abonado, e se acha nesta cidade para fazer a ditta 
fiança 
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conhecido o fiador 

Aranha 

Pede a Vossa Mercê Senhor Doutor Provizor e Vigário geral seja servido 
asseitar lhe o dito fiador, e mandar que fasse termo de fiança visto se achar 
nesta cidade e receberião mercê». 

«Termo de fiança que faz Jozeph Machado do lugar de Fernande 

Aos vinte sete dias do mes de Abril de mil e setecentos e quarenta e 
cinco annos em esta cidade de Miranda e cazas da Camera delia ahi pareceo 
prezente em sua pessoa Jozeph Machado do lugar de Fernande e por elle foi 
ditto que elle fiava e ficava por abonador dos supplicantes e por elles se 
obrigava a dar conta de todo o dinheiro que lhe for entregue para os 
pagamentos da obra que rematarão da capella mor da igreja de Mos de 
Rebordaos no cazo que elles não facão a ditta obra na forma que se declarou 
no termo de rematação para o que tudo disse se obrigava por sua pessoa e 
bens moveis e de rais havidos e por haver e para constar fiz este termo que 
assinou o fiador e forão testemunhas Berthelomeu Rodrigues e Neves e 
Francisco Lopes da cidade de Bragança que assignarão eu o padre Agostinho 
de Araújo Teixeira escrivão da Camera Eccleziastica que o escrevi 

Jozeph Machado 
Francisco Lopes 
Bartholomeu Roiz Neves de Souza». 

Fiança de José Nogueira 
«Diz José Nugueira o velho do lugar de Mós de Rebordaos que elle 

rematou o madeiramento da capella mor do mesmo lugar de Mós em 
cincoenta mil reis cuja quantia se lhe ha de pagar em dois pagamentos e para 
que se lhe entregue o primeiro offrece para fiador a Jozé Nugueira o moço do 
mesmo lugar de Mós o qual he abonado, e conhecido, e se acha nesta cidade 
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Aranha 

Pede a Vossa Mercê Muito Reverendo Senhor Doutor Provizor e Vigário 
geral seja servido admittir lhe o dito fiador e feito o termo de fiança se lhe 
entregue o dito pagamento». 

«Termo de fiança que fez Joze Nogueira 

Aos vinte seis dias do mes de Abril de mil e setecentos e quarenta e 
cinco annos em esta cidade de Miranda e casas da Camera delia ahi pareceo 
presente em sua pessoa Jozeph Nogueira o moço do lugar de Mos de 
Rebordaos e por elle foi ditto que elle ficava por fiador do supplicante na 
quantia de cincoenta mil reis em que rematou a obra do madeiramento da 
capella mor da igreja do ditto lugar, e se obrigava a dar conta da ditta quantia 
não se fasendo a ditta obra na forma dos apontamentos incertos no termo de 
rematação de que de tudo dou fe e forão testemunhas José Pimentel e Antonio 
Araújo Teixeira desta cidade que assinarão com o fiador eu Agostinho de 
Araújo Teixeira escrivão da Camará Ecleseatica que o escrevi 

De Joze + Nogueira 
Joze Pimentel Varjão 
Atonio de Araújo Teixeira». 

Certificado e correcção à quantia inicialmente ajustada: 

«Muito Reverendo Senhor Doutor Provizor (e) Vigário geral 

Certifico eu o padre Manoel Dias cura autoritate ordinária da igreja de 
S. Pedro do luguar de Mos de Rebordaos em como os mestres pedreiros e 
carpinteiros que lançarão na capela mor desta igreja tem dado comprimento 
inteiramente a ela pelos apontamentos que lhe forão dados e com alguns 
acrecentamentos de utelidade a mesma obra e dispêndio dos ofeciais asim dos 
pedreiros como dos carpinteiros que estes acrecentarão ao madeiramento alem 
do risco comieira banco em roda ecartelas aonde se firma o principio do 
painelamento para maior segurança pelo que se lhe pode acrecentar o que for 
justo no seu paguamento e os mestres canteiros tãobem perdem muito na sua 

173 
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obra Vossemecê despora o que for servido mandando ver a dita obra sendo 
necessário e para que conste lhe passei a prezente que asignei oie 30 de 
Setembro de 1746 em Mos 

de Vossa Mercê mínimo súbdito 
o padre Manoel Dias». 

> 
«Junte se aos autos; e se lhes passe portaria para o seu resto; assim aos 

pedreiros, como carpinteiros; e visto terem acabada a sua obra; como consta 
desta certidão. Miranda e Outubro 2 de 1746 

Aranha 

satisfez o reverendo Manoel da Cruz aos canteiros cem mil reis, e aos 
carpinteiros vinte cinco mil reis por portarias que se passarão 

Araújo». 

* 

Documento n° 19 
1749, Março, 17 
Francisco Gomes executante da obra da matriz de Mós (Rebordãos) e do 
pavimento da paroquial de Rebordãos 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Rebordãos, Mç. 6, Lv. 28, fis. 48-48v 

«Procuração bastante com libre e geral ademenistração e poder de 
sobestabolecer que faz Francisquo Gomes do logar de Santa Marinha das 
Fragas arcebispado de Santiaguo reino de Galiza que faz a Pedro Tato mestres ^r 
canteiros da freguezia de Santa maria de Trohois reino de Galiza 

Saibão coantos este publiquo istromento de procuração bastante com 
libre e geral ademenistrasão e poder virem como sendo no anno do nacimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil setesentos e quorenta e nove os desasete 
dias do ms de março do dito anno neste lugar de Mos e cazas da morada de 
João Aires ahi perante mim tabalião e das testemunhas ao diante nomiadas e 
no fim desta asinadas pareceu prezente em sua propria pesoa Francisquo 
Gomes mestre canteiro do logar de Santa Marinha das Fraguas reino de Galiza 
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arcebispado de Santiaguo pesoa conhecida pela propria e mestre canteiro que 
tem feito a igreja matriz de Sam Pedro deste lugar de Mos termo da villa de 
Rebordaos pesoa reconhecida pelo próprio per fe de mim tabalião o aqui 
nomiado de que dou fe e per hele foi dito que hele tinha arematado o lagiado 
da capela da villa de Rebordaos com os degraos do altar a romana e perque 
esta ja finda a obra na forma da escreptura de sua arematasão e per hele estar 
empedido para hir a cidade de Miranda requerer e arecadar simquoenta mil 
reis em que arematou a dita obra pêra o que faz e costetue seu bastante 
procurador pêra cobrar a referida coantia e dela pasar quitasão geral e recivo 
dela como se hele a tudo prezente estivese a quem pertencer pasar 
conhecimento em forma como se hele prezente estivese a Pedro Tato mestre 
canteiro do logar de Santa Maria de (*) reino de Galiza que he o que esta leva 
pêra o que lhe concede todos os seos poderes em direito necesarios e pêra o 
que mandou fazer esta procurasão nesta nota de mim tabalião e heu como 
pesoa pubeliqua estipolante e aseitante estipulei e aseitei em nome das partes 
a quem tocar por prezentes e aubzentes sendo a tudo testemunhas que 
prezentes estavão ao feitio desta João Gonçalves fereiro e paulos Rodrigos 
ambos deste lugar de Mos que asenarão depois desta lhes ser lida per mim 
tabalião Andre Soares de Madureira que o escrevi 
Francisco Gomes 
João + Gonçalves testemunha 
Paulos + Rodrigos testemunha». 

Documento n° 20 
1749, Novembro, 22 
Obra de madeiramento da capela maior da matris de Faílde 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Rebordaos, Mç. 6, Lv. 28, fis. 129-130 

«Escreptura de arrematação fiança e abonação que fazem Jozeph 
Nugueira o moço e seo pai Jozeph Nugueira o velho da capela mor da villa de 
Failde 

Saibão quoantos este publico instrumento de escreptura de arrematação 
fiança e abonação ou como em direito milhor lugar haja virem como sendo no 
anno de nassimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e settesentos e 
quorenta e nove annos aos vinte dois do mês de Nobembro do dito anno nesta 
villa de Rebordaos e cazas da morada de mim tabalião ahi perante mim e das 
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testemunhas o deante nomeadas e no fim desta assegnadas apparecerao 
presentes em suas pessoas Juzeph Nugueira o velho digo Nugueira o moço do 
lugar de Mos [...]2 mestre carpenteiro e per elle foi dito que perquanto sendo a 
cappella mor da igreja matris de Santo Ildefonso da villa de Failde se arruinou 
rezão perque o meretissimo deam provisor e vegario geral deste bispado o 
mandou por a pregão na praça publica da cidade de Miranda cabeça deste 
bispado e perque andando a pregão os dias e termos da lei tanto o predicto 
tecto como o amadeiramento e telhado da mesma capella não ouvera quem 
per menos as cooposesse e fezesse e tomasse as predictas obras do que elle 
otorgante que lançou com cincoenta e cinco mil reis em que arrematou as 
predictas obras que nesta quantia as mandara arrematar o Doutor Domingos 
Lopes ou o procurador da Mitra deste bispado na sua presencia per não haver 
quem as mais rebaixasse e per menos fezesse do que o otorgante lhe mandarão 
entregar o ramo e pêra mais segurança da facçaao das predictas obrigava sua 
pessoa e todos os seos bens presentes e futuros havidos e per haver a dar 
cumprimento as predictas obbras [sic] findallas e acaballas na forma dos 
apontamentos que milhor constarão e se acharão em poder do reverendo 
Manoel Soares da predicta cidade de Miranda e que outrossim depois de 
findas e acabadas serião vistas e revistas sendo nescessario per officiais peritos 
a quem o predicto procurador da Mitra for servido mandar e que faltando 
alguma cousa ao contheudo nesta na forma dos apontamentos se obrigava a 
dar e obbrar tudo a sua custa e que a predicta quantia sera em dois 
pagamentos metade no principio das obras e metade no fim delias e que pêra 
mais segurança desta desistia do juizo do seo foro e se sugeitava ao juizo 
ecclesiastico pêra por elle ser obrigado a dar cumprimento as dietas obbras e a 
esta escreptura e renuncia disse que não queria vir com embargos em tempo 
algum e que vendo com elles lhe naão seraão recebidos e logo perante mim 
taballião e testemunhas outrossim ababco assignadas appareceo presente em 
sua pessoa Jozeph Nugueira o velho do dicto lugar de Mos pessoa reconhecida 
de mim taballião de que dou fe ão de que dou fe elle foi dicto que elle [...] 
satisfazer [...] sua pessoa todos sos seus bens prezentes e futuros e dar fiador e 
prencepal abonador das dietas obras e a dar [...] a ellas tudo na forma dos 
predictos apontamentos para cujo effeito renunciava o juizo do seo foro e se 
sugeitava a jurisdiçaão eclesiástica pêra per ella ser obbrigado e que a esta 
escriptura disse que naão podia vir com digo queria vir com embargos e que 
vindo com elles lhe não seraão recebidos sem primeiro dar cumpremento as 
dietas obras e a tudo cumprir e guardar o obbrigavaão hum e outro suas 
pessoas e todos os seos bens presentes e fueturos e em testemunho e fee de 
verdade o otorgaraão e mandaão fazer a presente nesta notta de mim taballião 
que como pessoa publica estipollante e aceitante o estipollei e aceittei em 
nome das partes presentes e absentes sendo a tudo testemunhas presentes 
João Esteves do dicto lugar de Mos e João de Moraes Rebeiro desta mesma 

2 O sinal corresponde a linha e meia ilegível pela acção da água. 
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villa que todos assignaraão depões desta lhes ser lida per mim de que dou fee 
eu Pedro Antaão Alexandrino tabelleão que o escrevi 
Jozeph + Nugueira 
João + de Morais 
Juaão + Esteves 
Pedro Antaão Alexandrino». 

Documento n° 21 
1759, Maio, 29 
Manuel Pires obriga-se a fazer uma grades de ferro para a capela de S. José na 
Sé de Miranda 
Fonte: Nuc. Not., Bragança, Lv. 11, Mç. 3, fl. 57v-58 

«Escriptura de obrigação que faz Manoel Pires ferreiro do lugar de 
Grandaes ao Illustrissimo Cabido de Miranda 

Saibão quantos este publico instrumento de escriptura de obrigação 
virem como no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 
settecentos cincoenta e nove annos aos vinte nove dias do mes de Maio do 
mesmo anno nesta cidade de Bragança, e casas da minha morada ahi parante 
mim tabellião e das testemunhas abaixo nomeadas e assignadas appareceu 
presente em sua pessoa Manoel Pires Ferreira natural do lugar de Grandaes, e 
assistente nesta cidade pessoa de mim tabelião reconhecida pela propria de 
que dou fe e por elle foi ditto que elle tinha justado e contratado com o 
Illustrissimo Cabido de Miranda fazer lhe humas grades de ferro para a capella 
de São Joseph sita na Se da mesma cidade de Miranda com todos os 
necessários na forma que tinhão ajustado com suas portas e fechadura e os 
varões com a grossura necessária e quatro maçanetas em cada varão e no 
segundo andar por cima das mesmas portas há de fazer outros tantos varões 
mais pequenos com três maçanetas duas nas portas e huma no meio 
correspondentes aos de baixo e a cimalha aberta pela planta que para isso lhe 
deo o mesmo Illustrissmo Cabido o qual lhe ha de pagar pela ditta cimalha 
doze mil reis e pelo mais ferro das grades a quatro vinténs por cada arrátel 
posto na obra a qual se obrigava a fazer no termo de quatro meses e a cumprir 
tudo o acima declarado de forma que fique a satisfação do ditto Illustrissimo 
Cabido disse se obrigava por sua pessoa e bens e logo appareceo presente em 
sua pessoa Bartholomeu Pires do lugar de Vai de Lamas e disse que elle fiava e 
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abonava ao sobredito Manoel Pires na quantia de cincoenta mil reis que lhe 
havia de entregar o mesmo Illustrissmo Cabido para a ditta obra e se obrigava 
por sua pessoa e bens a satisfazer a ditta quantia no caso que o sobreditto não 
fizesse a mesma obra com as circunstancias acima expressadas e o sobreditto 
Manoel Pires he pessoa de mim tabellião reconhecida pela informação que 
tomei de que dou fe e em testemunho de verdade assim o outorgarão pedirão e 
aceitarão e eu tabellião por me ser distribuída a estipulei e aceitei em nome 
das partes a quem por auzentes tocar possa sendo a tudo testemunhas 
presentes Caetano Manoel Pires artilheiro da guarnição desta praça e Manoel 
Alvarez do lugar de Vai de Lamas e assistente nesta cidade que todos aqui 
assignarão depois desta lhe ser lida por mim Francisco Xavier de Moraes 
tabellião a escrevi 
Manoel Pires 
Bartholomeu + Pires fiador 
Caetano Manoel Pires 
Manoel + Alvarez testemunha». 

Documento n° 22 
1764, Março, 18 
Condução de materiais para a obra da igreja de Santa Combinha 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Vale de Prados, Mç. 3, Lv. 11, fis. 94v-95v 

«Escritura de contrato que fazem o juis e homens do acordam do lugar de 
Santa Combinha com Antonio Pires e Gonçallo Alves do mesmo lugar termo 
de Bragança 

Saibam quantos este publico instrumento de escritura de contrato ou 
como em direito milhor lugar haia virem em como sendo no ano do 
nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo da hera de mil e setecentos e 
sessenta e quatro anos aos dezoito dias do mes de Março do dito ano nesta 
villa de Vale de Prados e sitio donde chamam o Rebeiro dentro do termo da 
dita villa ahi parante mim tabaliam e das testemunhas ao deante nomiadas e 
assenadas pareceram prezentes em suas proprias pessoas o juis do lugar de 
Santa Combinha Marcos Luis e os seus homens do acordam Neculao Pires e 
Antonio Gonçalves moradores no lugar de Santa Combinha termo da cidade 
de Bragança pessoas de mim bem conhecidas de que dou minha fe serem elles 
os próprios pelos quais foi dito parante mim e das mesmas testemunhas 
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abaixo asignadas que elles per si e em nome do seu povo tinham feito 
procuraçam a Antonio Pires e Gonçallo Alves do mesmo lugar para que elles 
possam arecadar de Jeronemo Lemos e de sua irmam Maria de Lemos todas as 
geiras que o dito digo que os moradores do lugar de Santa Combinha tinham 
gastado com suas pessoas e bois na conduçam da pedra cantaria e baro e de 
tudo o mais que se conduzio ara afatura da capella da igreja do dito lugar com 
a condeçam que elles ditos Antonio Pires e Gonçallo Alves ande seguir todas e 
quoaisquer demandas que se ofrecerem para a predita cobrança sem que o 
povo diga couza algua para seguimento das demandas que ofrecerem para o 
dito efeito e saindo sentença o fenal a favor do povo sera metade de que se 
cobrar para os ditos Antonio Pires e Gonçallo Alves em agradecemento do seu 
travalho e do que gastarem no seguemento das cauzas e a outra ametade para 
a igreja a sahir da sentença fenal contra o povo ficaram com o seu travalho 
frustrado sem que possam haver do povo couza algua do que tiverem gastado 
e logo pareceram prezentes elle dito Antonio Pires e Gonçallo Alves 
moradores no mesmo lugar de Santa Combinha termo de Bragança pessoas de 
mim bem conhecidas de que dou fe serem os próprios e por elles ambos juntos 
e cada hum délies de per si in solidum foi dito na minha prezença e das 
testemunhas abaixo asignadas que elles se obrigavam a seguir todas as cauzas 
que se ofrecerem para a predita cobrança e que elles aceitavam esta escritura 
de contrato com todas as condiçoins nella escritas e declaradas em fe de que 
assim se obrigaram huns e outros de que de tudo foram testemunhas 
prezentes Joam Martins Frei e Balthazar Afonso do lugar de Santa Combinha 
que todos aqui assegnaram depois de lida e declarada por mim em forma que 
bem a podiam entender eu Manoel Borges tabaliam que o escrevi 

Marcos + Luis 
Nicolao Pires 
Antonio + Gonçalves 
Gonçallo + Alves 
Antonio + Pires 
Joam + Martins Frei 
Manoel Borges». 
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Documento n° 23 
1760. Dezembro, 16 
Questão entre os moradores de Cabanelas e os de Abambres por causa da 
fábrica da igreja de Cabanelas e a necessidade de se construir a igreja desta 
povoação. 
A.D.B.. Nuc. Not, Mirandela, Mç. 12, Lv. 45, fis. 21v-22v 

«Escreptura de obriguassam que fazem os moradores do lugar de 
Cabanellas ao sargento mor Matheus de Morais Sarmento Nogueira morador 
em Velarinho da Castenheira de trezentos mil reis pello seu travalho e despeza 
que fas a sua custa de terar a fabrequa que os moradores do luguar de 
Abambres trazem uzurpada a esta igreja 

Saibam coantos este publiquo instromento de escreptura de obriguassam 
ou como em dereito milhor luguar haia e dizer se possa verem que sendo no 
anno do nassemento de Nosso senhor Jezus Christo de mil e setecentos e 
sessenta aos dezasseis dias do mes de Dezembro do dito anno assema e neste 
luguar de Cabanellas que he do termo da villa de Merandella e cazas da 
morada de Matheus de Morais Sarmento Nogueira sargento mor de Velarinho 
da Castenheira aonde eu tabaliam fui vendo ahi na minha prezença e das 
testemunhas ao diante nomedas e no fim desta nota assegnadas pareceram de 
prezentes em suas proprias pessoas os moradores do luguar digo em suas 
proprias pessoas o capetam Antonio Fernandes Pedro da Costa Antonio 
Fernandes Antonio Gomes digo o capetam Antonio Rodrigues Francisco Joze 
Pedro da Costa Andre Gonçalves Cahetano Rodrigues Leonardo Gonçalves 
Joam Rodrigues Joze Gomes e todos os mais moradores abaixo assignados com 
a mesma obriguação dos assema nomeados e pessoas de mim tabaliam bem 
conhecidas e reconhecidas de que dou fe serem as proprias que por seus 
nomes se nomeam e por elles todos juntos e cada hum de per si in solidum foi 
dito que elles se obriguavam por suas pessoas e beins a dar ao dito seu 
procurador o sargento mor Matheus de Morais Sarmento Nogueira da villa de 
Velarinho da Castanheira trezentos mil reis pello seu travalho e despeza que 
ha de fazer com a demanda a coal sera a sua custa delle sito seu procurador 
que nam poderá pedir a elles outorgantes couza algua para a dita demanda e 
so os trezentos mil reis tanto que lhe aprezentar sentença ou ordem por donde 
elles ditos moradores fequem de posse da dita fabrequa e outrossim seram 
obriguados os ditos moradores a dalles os trezentos mil reis juntos se lhe terar 
os rendementos atrazados ou o compito que se julgar ser nessessario para 
fazer a dita igreja e todos os mais paramentos e no cazo que se não julguem os 
rendementos lhe daram sempre os ditos trezentos mil reis em cada anno vente 
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mil reis athe completar os ditos trezentos mil reis e a esta obregassam se 
obreguaram os assema nomeados a por lhe os ditos trezentos mil reis na sua 
mão na forma declarada e aprezentando lhe a dita sentença ou ordem em que 
entrem da posse da dita fabrequa nam seram ouvidos em juizo nem fora delle 
sem depozetarem o propreo que sam trezentos mil reis terandosse os 
rendimentos e não se lhe julgando os vente e tudo assema huns e outros 
asseitaram nesta escreptura com as clauzullas nella empostas e de como assim 
huns e outros assim o desseram e outorgaram mandaram fazer esta nesta nota 
de mim tabaliam que como pessoa publiqua estepulante e asseitante o 
estepulei e asseitei em nome das partes prezentes e auzentes a quem o favor 
desta toca e tocar possa e eu asseitei por me ser destrebuheda e desseram 
outrossim que se a esta escreptura faltasse alguma clauzulla ou clauzullas em 
dereito necessárias todos aqui as ouveram por expressas e declaradas como se 
declaram e que a tudo cumprir e obriguavam huns e outros suas pessoas e 
todos os seus bens ávidos e por aver de que de tudo foram testemunhas 
prezentes ao fazer desta o padre Leonardo parocho da igreja de Cabanellas e 
Paullo Rodrigues e Cahetano Rodrigues todos do luguar de Cabanellas que 
todos aqui asegnaram com os outorgantes e o dito Matheus de Morais ao 
depois desta lhe ser lida e declarada por mim Antonio Joam tabaliam que a 
escrevi 

Pedro da Costa 
Matheus de Morais Sarmento Nugueira 
Antonio de Morais 
Antonio Rodrigues 
Andre Gonçalves 
Manoel Gonçalves 
caetano Rodrigues 
Joze Rodrigues 
Lionardo Gonçalves (?) 
Francisco Joze Nugueira 
Paulo Rodrigues 
Antonio + Fernandes 
Joze Gomes 
Izedorio + Lopes 
Manoel Teixeira 
Bartholomeu + Gonçalves 
Manoel + da Costa 
Antonio + Pereira 
Joze + Gonçalves 
Manoel + Gonçalves soldado 
Antonio João». 
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Documento n 24 
1765, Agosto, 19 
Questão entre os moradores de Cabanelas e os de Abambres por causa da 
fábrica da igreja. Obra da capela-mor da igreja de Cabanelas. 
Fonte: Nuc. Not., Mirandela, Mç. 12, Lv. 46, fl. 77 

«Escreptura de conb-ato que fas o juis da igreja e concelearios e mais 
moradores do luguar de Cabanellas com Matheus de Morais Sarmento 
Nugueira do mesmo luguar 

Saibam quantos este publico instrumento de escreptura de contrato ou 
como em direito milhor luguar haja e dizer se possa virem como sendo em o 
anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e setessentos e 
sessenta cinco annos aos dezanove dias do mes de Agosto do dito anno acima 
em este luguar de cabanellas que he do termo da villa de Mirandella e cazas 
da morada de Matheus de Morais Sarmento deste luguar ahonde eu tabaliam 
fui vindo e sendi ahi perante mim tabalião e das testemunhas ao diante 
nomiadas e no fim desta nota assegnadas pareceram prezentes em suas 
pessoas o juis da igreja e Antonio Fernandes, e os consselearios Caetano 
Rodrigues, e andre Gomes Rodrigues, e a maior parte dos moradores deste dito 
luguar o capitam Antonio Rodrigues, Antonio de Morais, e Francisco Joze 
Maduro, Paullo Rodrigues, Izedorio Lopes, Antonio Gomes, Ignacio Joze, 
Antonio Pereira, Lourenço Gomes, todos deste luguar de Cabanellas pessoas 
bem conhecidas e reconhecidas de mim tabaliam de que dou fe serem os 
próprios que seus nomes se nomeam e por elles foi dito que elles tinham justo 
com Matheus de Morais Sarmento Nugueira deste dito luguar de lhe dar 
metade dos cahidos ou rendimentos da fabriqua que pertendem tirar do luguar 
de Abambres como também metade do dinheiro que derem para a façam da 
igreja obriguandosse o dito Matheus de Morais Nugueira Sarmento a tirar a 
dita fabriqua a sua custa, e que elles se obriguavam a entreguar lhe a dita 
metade a todo o tempo que elle o mostrar julguado por sentença final nam 
entrando neste contrato em algum dinheiro que vier da fabriqua de Abambres 
para a façam da capela mor que este sera somente em abono délies 
outroguantes com a condiçam que o sobredito roguara todas as custas no cazo 
que nam vença a que tudo obriguavam suas pessoas e bens moveis e de raiz, e 
pretende o sobredito Matheus de Morais Sarmento Nugueira, também pessoa 
conhecida e reconhecida de mim tabalião de que dou fe e por elle foi dito que 
elle aceitava o dito contrato e se obriguava a paguar todas as custas, e logo 
pareceo Antonio Xavier e Sabastiam Rodrigues e Joam Rodrigues também 
deste luguar e pessoas bem conhecidas e reconhecidas de mim tabalião e por 
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elles foi dito que elles faziam o dito contrato com o sobredito Matheus de 
Morais Sarmento Nugueira na forma acima estepulada, que como assim hus e 
outros o disseram e outrogaram mandaram fazer esta nesta nota de mim 
tabalião que como pessoa publiqua estepulante e aceitante o estepulei e 
aceitei em nome das partes prezentes e auzentes a quem toca e tocar possa 
sendo a tudo testemunhas prezentes Joam de Deos assistente neste luguar e 
Rodrigo Antonio de Morais Sarmento deste dito luguar que todos assignaram 

■i com o sobredito lida esta por mim Manoel Rodrigues de Carvalho tabalião que 
o escrevi 

Antonio Xavier Gomes Doutel 
Matheus de Morais Sarmento Nugueira 
Antonio + Fernandes juis da igreja 
Antonio Rodrigues 
Caetano Rodrigues 
Antonio de Morais 
Francisco Joze 
Inácio Joze 
F&ulo Rodrigues 
Izedoro + Lopes 
Antonio +(*) 

f- Antonio Gomes 
Sebastião Rodrigues 
Lourenço Gomes 
Joze Rodrigues 
João de Deos 
Manoel Rodrigues Carvalho». 
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Documento n° 25 
1765, Setembro, 21 
Obra da capela-mor da igreja de Cabanelas. 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Mirandela, Mç. 12, Lv. 46, fis. 91-92v 

«Escreptura de fiança da obra da capella mor da igreja deste lugar de 
Cabanellas que da Antonio Afonso solteiro de Vai Telhas que a rematou 

Saibão quoantos este publico instrumente de escreptura de fiança ou 
como em direito milhor luguar haja virem que sendo no anno do nassimento 
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e sessenta e sinco (*) vinte e 
hu dias do mes de Setembro do sobredito ano assima neste luguar de 
Cabanellas que he termo da villa de Merandella e cazas de Matheus de Morais 
deste luguar ahonde eu tabalião vim ahi parante mim e das testemunhas ao 
diante nomiadas e no fim assenadas aparesseu de prezente em sua propria 
pessoa Antonio Afonso do luguar de Vai Telhas deste termo reconhecido pello 
próprio de mim tabalião de que dou fe e por elle foi dito que elle tinha 
arrematado no juizo da provedoria desta comarqua a obra da capella mor da 
igreja deste luguar tanto de pedra como de madeira por presso de duzentos e 
senquenta e nove mil reis na forma dos apontamentos (*) da igreja que não 
entra na dita arrematação para cujo ifeito dava per seu fiador e prencepal 
paguador e para a sastesfação da dita obra a Joze Gomes deste luguar que 
sendo prezente em sua propria pessoa que eu reconheço pella propria de que 
dou fe per elle foi dito que elle a tomava e fiava e fiqua por seu fiador e 
prencepal paguador do dito Antonio Afonso solteiro de Vai Telhas da dita obra 
e satesfação delia para o que obriguava sua pessoa e beins prezentes e feturos 
e havia por seu abonador Matheus3 de Morais deste luguar que sendo prezente 
em sua propria pessoa que he reconhecida de mim tabalião de que dou fe e 
por elle foi dito que elle abonava e fiava tanto o arrematante como o fiador a 
Joze Gomes deste luguar para o que obriguava sua pessoa e beins prezentes e 
feturos e declara que todos são pessoas chãs e edonias assim o desserão e 
outroguarão e mandarão fazer esta nesta nota deguo edoneas de que dou fe e 
declararão que o produto da dita arrematação em que foi arrematada sera em 
três paguamentos o premeiro no prencepio da obra e o hultimo no fim e se 
obriguava a fazer a dita obra na forma dos apontamentos que não (*) da igreja 
e a pola pronta debaixo da obrigação de suas pessoas e beins prezentes e 
feturos e que se nesta encontrar e faltasse algua clauzulla ou clauzullas hao 
contrato nessessarias aqui as havião por expressas e declaradas como se (*) 

A palavra Matheus sobrepõe-se a outra onde parece ler-se Sebastiam. De qualquer forma, a 
correcção foi ressalvada na parte final da escritura. 
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expressa e declara da menssão assima desserão e outroguarão e digo menssão 
e declaro que o dito abonador renuncia ao juizo de seu foro e se obriguou as 
leis (*) abonador e renunciava as leis (*) que tinha a seu favor e se sogeitava as 
leis canoniquas assim o desserão e outroguarão e mandarão fazer esta nesta 
nota de mim tabalião que como pessoa publiqua estepulante e asseitante o 
estepullei e asseitei em nome das partes prezentes e auzentes a quem toca e 
toquar possa que lha tomei por auzencia de meu companheiro Manoel 
Rodrigues de Carvalho por lhe ser destrebuheda por belhete da 
destrebuhessão que a ella mais reporta de que foram testemunhas prezentes 
Manoel de Morais e Joze Antonio deste luguar que todos aqui assenarão que 
lida por mim João Baptista Pinto escrivam que o escrevi e declaro que o borão 
nas folhas atras he Matheus de Morais deste luguar que he o abonador como 
também declararão que os paguamentos serião três o premeiro no prencepio 
da obra e o segundo no meio e o tresseiro no fim da obra sobredito João 
Baptista Pinto o escrevi declarei e assinei 

Antonio + Afonso arrematante 
Joze Gomes 
Matheus de Morais Sarmento 
Joze Antonio 
Manoel de Morais Sarmento 
João Baptista Pinto». 

Documento n° 26 
1765, Setembro, 23 
Retábulo e outras obras na capela-mor de Milhão 
A.D.B., Nuc. Not, Bragança, Mç. 15, Lv. 59, fis. 88-89 

«Escriptura de divida e obrigação que fazem o juis do povo e da igreja e 
parte do povo do lugar de Milhão ao reverendo Simão dos Santos Graces 
Coelho fabriqueiro 

Saibão quantos este publico instromento de escriptura e obrigação e 
contrato ou como em direito milhor lugar haja virem que sendo no anno do 
nasimento de Nosso Senhor Jezus Cristo de mil setecentos e sesenta e sinco 
annos aos vinte e três dias do mes de Septembre do dito anno nesta cidade de 
Bragança e cazas da minha morada ahi parante mim e das testemunhas ao 
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diante nomiadas e no fim desta asignadas apareceo prezente em sua pessoa 
digo parecerão prezentes em suas pessoas o juis do lugar de Milhão Felipe 
Rodrigues e o juis da igreja Lourenço Cavaleiro e os homens do acórdão Pedro 
Pires e João Fernandes das Quintas todos do lugar de Milhão e de mim 
reconhecidas de que dou fe e por elles foi dito que elles por si todos juntos e 
cada hum de per si e em nome do povo foi dito que elles tomavão da mão do 
reverendo cónego e fabriqueiro do Ilustríssimo Cabido Simão dos Santos 
Graces Coelho, a saber tomavão sincoenta mil reis a saber logo vinte e sinco, e 
a seu tempo outros vinte e sinco com declaração que elles outorgantes em 
nome do povo e per si e suas pessoas e bens havidos e por haver se obrigão a 
tomar sobre si a obra do retabollo novo que esta mandado fazer no capitólio de 
vezita para a capella maior da igreja parrochial do dito lugar pertencente a 
fabrica do Ilustríssimo Cabido tanto pello que respeita a factura delia como 
aquello que respeita ao seu douramento porque com outra cauza se obrigão a 
mandar fazer juntamente com a tribuna que tem justa e querem mandar fazer 
na dita capella mor sempre que elle dito Ilustríssimo Cabido ou seu 
fabriqueiro das igrejas actual e seus susesores a dar lhe mais do que o retabolo 
velho que se achava na dita capella e a sobredita quantia de sincoenta mil reis 
vinte e sinco ao asignar desta escriptura e outros vinte e sinco no tempo em 
que se achar dourada a dita tribuna e retabollo o qual se obrigão a dar bem 
feito de boa talha e dourado a satisfação do reverendo fabriqueiro que for das 
igrejas delle dito Ilustríssimo Cabido e outrosim se obrigão a mandar fazer e 
dar feita a mesma capella mor não só a fresta que está tãobem mandada fazer 
nos capitólios de vezita mas tãobem vidraça e rede para ella e concertar os 
degraos do mesmo altar e fazerem por sua conta toda a obra de pedreiro e 
carpenteiro que for necessária para ficar a mesma capella perfeita e tudo a 
contentamento do reverendo fabriqueiro sem que seja obrigado em tempo 
algum o actual ou seus susesores a dar para as ditas obras mais do que a 
quantia referida e na forma que fica dito declararão e se obrigão da mesma 
sorte quanto a factura do retablo e dallo feito dentro em hum anno e quanto ao 
douramento dentro em seis se antes não forem obrigados a isso pellos 
vezitadores e as mais obras da fresta e se obrigão a dallas feitas athe ao fim de 
Outuro proximo feturo e juntamente se obrigão a serem repponçaveis por 
todas as ditas obras nas vezitas sem que da parte da reverendíssima farica e 
seus fabriqueiros haja mais obrigação do que dar a quantia mencionada na 
forma dita e retablo velho e no cazo de se não fazerem as ditas obras se 
obrigão a pagar os vinte e sinco mil reis que recebem a cuja satisfação de tudo 
na forma dita disserão que se obrigavãopor si e em nome do povo todo por 
suas pessoas e bens, e logo prezente o reverendo Simão dos Santos Graces 
Coeho fabriqueiro do Ilustríssimo Cabido de num reconhecido de que dou fee 
e por elle foi dito que elle com as condições supra entregava a quantia de vinte 
e sinco mil reis aos sobreditos e se obrigava a dar outros vinte e sinco mil reis 
quando a escriptura declara e que a tudo cumprirem e guardarem deserão 
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huns e outros que obrigavão suas pessoas e bens e asim o deserão e outorgarão 
e mandarão fazer aprezente nesta nota de mim tabalião que estipolei e aseitei 
em nome das partes a que tocar possa de que por me ser destrebuida de que 
forão testemunhas prezentes manoel Bernardo da Silva, e João Pinto desta 
cidade que asignarão ao depois de lida esta por mim Luis Alves do Couto 
Sãopaio a escrevi 

Felipe Rodrigues 
Pedro + Pires 
João + Lourenço 
Lourenço + Cavaleiro 
Simão dos Santos Graces Coelho Conigo fabriqueiro das igrejas 
Manoel Bernardo da Silva 
João Pinto». 

Documento n° 27 
1766, Fevereiro, 23 
Obra da igreja matriz de S. João, em Paço de Vinhais 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Vinhais, Mç. 65, Lv. 493, fis. 13-14 

«Escretura de contrato que fazem o lesenseado João de Morais reverendo 
Reitor da villa de Paso e ofesiais da igreia da mesma João Rodrigues de Sam 
João juis Matias Alves e Antonio Fernandes do Canto conselearios e Joze Luis 
Gonsalves e Francisco Gonsalves e João Gonsalves mestres canteiros da 
freguezinha [sic] de Santa Marinha de Gontinhais termo da provinsia do 
Minho 

Saibam quantos este publico instrumento de escretura de contrato ou 
como em direito mais lugar haia e dezer se posa virem em como sendo no ano 
do nasimento de Nosso Senhor Jezus Cristo de mil setesentos e sesenta e seis 
anos aos vinte e três dias do es de Febreiro do dito ano nesta villa de Vinhais e 
cazas das moradas de mim tabaliam ahi apareseram presentes em suas 
proprias pessoas o lesenseado João de Morais Reitor da villa de Paso e ofesiais 
da igreia da mesma João Rodrigues da Sam João juis Mathias Alves e Antonio 
Fernandes do Canto conselearios e Joze Luis Gonsalves e Francisco Gonsalves 
e João Gonsalves mestres canteiros da freguezia de Santa Marinha de 
Gontinhais termo da provinsia do Minho pessoas que dou fe reconheço e por 
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elles foi dito em minha presença e das testemunhas de que tamvem dou fe foi 
dito pello dito reverendo Reitor e ofesiais da igreia foi dito que elles tinham 
comtratado [sic] e justo a favrica da obra da igreia matris de Sam Joham da 
mesma villa e que consta no risco planta e pontamentos os coais se 
assignaram pellos ditos mestres e reverendo Reitor e ofesiais da igreia na 
coantia e presso de trezentos e trinta e sinco mil reis como vem a ser duzentos 
e sincoenta mil reis pello corpo da igreia e meio arco da capella mor e 
sancerestia por conta do do [sic] povo e oitenta e sinco nul reis pella capella > 
mor e meio arco da mesma por conta da fabreca da mesma igreia cuio emporte 
e coantia se obregavam a satisfazer aos ditos mestres em três pagamentos o 
primeiro prensipiada que seia a obra o segundo posta em meio e o ultimo 
finda e completa que esta seia e outrosim cortada que seia a cantaria para a 
dita obra se obrigavam da coantia do ajuste assima dar aos ditos mestres vinte 
e coatro mil reis e outrosim se obrigaram a dar aos ditos mestres caza e lenha 
como tamvem toda a madeira nesesaria para as estadas azembres e mastro 
aparelhado e o cano por conta dos ditos ofesiais fecando estes tam somente 
alem da fatura da dita obra com obregaçam de cortar a cantaria nesesaria de 
desser e por em a obra a cantaria que tem a capela de Sam João da dita villa 
em cuio sitio e território se hade fundar a referida igreia matris e alguma 
cantaria que se haia de tirar tamvem da igreia de vaixo com a condissam de os 
ditos mestres canteiros darem a dita obra feita na forma asima dita no tempo 
prefexo de dois anos que tiram prensipio no mes de Março deste prezente ano ~$ 
e findavam os ditos dois anos no mes de Março de mil e setesentos e setenta e 
oito anos e outrosim pelos ditos mestres canteiros foi dito que eles aseitavam 
esta escretura e se obrigavam a fazerem a sobredita obra com as condisois e 
clauzulas declaradas na mesma escretura e pello reverendo Reitor e ofesiais 
da igreia foi dito que paando por sua culpa a obra no dito tempo por falta de 
materiais ou denheiro para a mesma obra pagaram aos ofesiais sem mil reis e 
que havendo falta nos ditos mestres em continuar e completar a dita obra no 
sobredito tempo pagaram a mesma coantia para a obra da mesma igreia e a 
cumprirem as ditas consedois deseram se obrigavão por suas pesoas e beins 
prezenytes e feturos e em testemunho e fe de verdade asim o outrogaram e 
mandaram fazer esta nesta nota de mim tabaliam que me por me ser 
destrebuida digo do tabaliam Antonio Pinto Coelho a quem pertensia que eu ^ 
lha aseitei notei e estepolei como pesoa publica em nome das partes a que 
tocar possa sendo testemunhas prezentes Luis Martins solteiro da villa de 
Passo que asinaram com os sobreditos e todos asinaram ao dipois desta lhe ser 
lida por mim Joze da Veiga Cabral tabaliam que por abezencia do escrivam da 
villa de Passo a que pertensia o escrevi 
O Reitor João de Moraes 
João Roiz de Sam João 
Mathias Alves 
Antonio Fernandes 
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Joseph Luis Gonsalvez 
Francisco Gonsalvez 
João Gomsalvez Lomba 
Luis Martinz 
Francisco + Diegues». 

Documento n° 28 
1767, Março, 29 
Obra do madeiramento da capela-mor da igreja de Quintanilha. 
Fonte: A.D.B., Cabido, Cx. 30, doe. s/n°, s/fl. 

«Digo Manoel Afonso mestre carpinteiro da villa de Outeiro que por este 
me obrigo com minha pessoa e bens a amadeirar a capella mor da igreja de 
Quentanilha, que sera de madeira de castanho toda nova e capas de receber, e 
será de duas agoas com sua trabessa por cima e pernaria por baixo com hus 
uliveis e por dentro a figura de três agoas e todo o amadeiramento formado em 
hua grade de madeira com quatro quadrados e terá seu tabolamento forrada a 
escama de peixe por cima dos caibros com alquetrave no tabolamento e 
corneja e juntamente a porta para a sancrestia com suas almofadas baixas 
também de madeira de castanho e sua fechadura corrente com sua chave cuja 
obra me obrego a fazer por preço de vinte mil reis reservado [sic] para mim a 
madeira velha, de que se não uzara para a dita obra de cuja quantia se me dera 
doze mil reis para comprar, e serrar madeira, e o mais no fim da obra cuja obra 
ajustei com o padre Domingos Pires Velho cura de Milhão como procurador do 
reverendo senhor Doutor Simão dos Santos Graces Coelho fabriqueiro das 
igrejas do Illustrissimo Senhor Cabbido e para constar mandei fazer este que 
assignei sendo testemunhas Antonio de Morais e o reverendo Licenciado Joze 
Bras deste lugar de Milhão nelle, e Março 29 de 1767 
Manoel Afonso 
Antonio de Morais 
Joze Bras». 

(A letra diferente): «Falta declarar neste escripto que a madeira ha de ser 
seca e não cortada agora, porque a que agora se cortar, não pode estar em 
termos de servir, e se emadeirar a igreja logo que a obra de pedreiro der lugar a 
isso, e não convém madeiramento de madeira verde, ou pouco seca, tendo esta 
clauzula estou pello que ajustarem os reverendos padres curas, parecendo lhe 
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a elles conveniente o ajuste e nestes termos darei o primeiro pagamento e ao 
reverendo senhor padre cura Domingos Pires direi a rezão porque nao mando 
agora pelo portador os 12.000 o que faria se não fosse; não obstante querer no 
escripto esta clausula»; 

(A letra diferente): «Recebi os doze mil reis do primeiro pagamento da 
mão do reverendo Domingos Pires Velho cura de Milhão por mando do 
reverendo Doutor fabriqueiro e para constar mandei fazer este que assinei 
sendo testemunhas Antonio Rodrigues solteiro e Lourenço Cavaleiro do lugar 
de Milhão nelle e Abril 26 de 1767 
Manoel Afonso 
Lourenço + Cavaleiro 
Antonio + Rodrigues». 

Documento n° 29 
1767, Junho, 18 , , . . . < - A 
Fiança de João Gonçalves, de Coelhoso, para a obra da igreja de Carocedo, 
arrematada pelo mestre canteiro Domingos Pires, da vila de Salvaterra, na 

Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Faílde, Mç. 3, Lv. 14, fis. 45v-47 

«Escriptura de fiança que fas João Gonçalves do lugar de Coelhozo a 
Domingos Peres mestre canteiro do reino da Galizia sobre a obra da igreja 
deste couto de Carocedo 

Saibão quantos este publico instromento de escriptura de fiança e 
abonação ou como em direito melhor lugar haja e dezer se possa virem que 
sendo no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Chnsto de mil 
setecentos e sessenta e seis digo e sete annos aos dezoito dias do mes de Julho 
digo Junho do dito anno neste couto de Carocedo e cazas da morada do 
reverendo padre Francisco confrimado deste dito couto aonde eu tabelião vim 
ahi perante mim e das testemunhas ao diante nomiadas e no fim desta 
assinadas apparecerão prezentes em suas próprias pessoas os offeciais da 
igreja e do povo deste dito couto e João Gonçalves do lugar de Coelhozo do 
termo da cidade de Bragança pessoas reconhecidas de mim tabelhao de que 
dou fe que são a saber os ditos offeciais da igreja e do Povo e Manoel 
Fernandes e Domingos Martins e Miguel Gonçalves e alguns abaixo assenados 
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e por elles todos juntos foi dito que elles tinhão ajustado a obra da igreja 
matris deste dito couto para a fazer na forma dos apontamentos com o mestre 
canteiro Domingos Peres da villa de Salvaterra reino da Galizia o coal se 
obrigava a fazer na forma dos apontamentos o risco sem faltar a nem hua das 
figuras declaraçoens e mais cercunstancias que mostra o dito risco e 
declararão os appontamentos pena de que avendo algua falta se lhe regeitar 
toda a obra e perder tudo coanto nella tever ganhado e restetuir o compito que 
a conta delia tiver recebido cuja obra se obriguava a dalla feita para o fim do 
mes de Agosto do anno de mil setecentos e sessenta e oito com a condição que 
excedendo ao doto tempo sobre meio anno mais ou menos pagara ou perdera 
cem mil reis do ajuste que são trezentos e cincoenta mil reis que elles ditos 
offeciais se obrigavão a dar e pagar ao dito mestre feita a dita obra pagarão lhe 
porem o denheiro em pagamentos precizos para o lançar e gastar na dita obra 
conforme julgar o fiador e ofeciais da igreja, e não se disfarão as igrejas velhas 
sem primeiro se lavrar a cantaria que for preciza ou pussivel isto dando o 
povo todos os metriaes necessários e madeiras para estadas e caza e lenha e os 
metriaes ao pé da obra ficando o mestre com a obrigação de desfazer as igrejas 
velhas quando for precizo e para segurança da execução da dita obra que fica 
délie e ultimo remate na forma que acima fica declarado pareceo prezente em 
sua pessoa o dito João Gonçalves do lugar de Coelhozo e por elle foi dito se 
obrigava por sua pessoa e bens e abonava ao dito mestre athe a ultima 
prefeição da obra a satisfazer por seus bens toda a falta que ouver na dita obra 
ou fazela por sua conta cazo que o mestre a desempare ou faltar ao tempo 
detreminado salvo mal ou morte e de como assim se obrigavão huns eoutros 
mandarão fazer esta escriptura nesta notta de mim tabelião que eu como 
pessoa publica estipulante e aceitante lha aceitei e estipulei em nome das 
partes a que tocar possa de que forão testemunhas prezentes ao feitio desta 
Miguel Fernandes moço e Joze Affonso deste dito couto que todos assinarão 
depois desta lhe ser lida de que dou fe eu João Gonçalves da Cruz tabelhao 
neste dito couto e villa de Failde que por me ser distrebuida a escrevi 

o fiador João Gonçalves 
Domingos Peres mestre 
Manoel + Gonçalves juis da igreja e do povo 
Miguel Gonçalves 
Manoel Roiz 
Miguel + Fernandes 
Joze Affonso 
Manoel + Bas». 
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Documento n° 30 
1775, Setembro, 1 
Empréstimo concedido pela fábrica da capela mor de Edrosa 
Fonte: A.D.B, Nuc. Not., Vale de Prados, Mç. 4, Lv. 18, fis. 14-14v 

«Escretura de juro que fas Francisco Fernandes e sua mulher Ana Afonso 
do Rebeiro do lugar de Espadanedo a fabrica da capella mor do lugar de 
Edroza por mam de seu fabrequeiro Francisco Fernandes do mesmo 

Saibam quantos este publico instromento de escretura de juro ou como 
em direito melhor lugar aia virem como sendo no ano do nascimento de Nosso 
Senhor Jezus Christo de mil setecentos e setenta e cinco em o primeiro dia do 
mes de Setembro do dito ano nesta villa de Vai de Prados e cazas do meu 
escritório ahi parante mim tabaliam e das testemunhas ao deante nomiadas e 
assignadas pareceram prezentes em suas proprias pessoas Francisco Fernandes 
e sua mulher Anna Afonso do Rebeiro moradores no lugar de Espadanedo 
termo da cidade de Bragança pessoas de mim bem conhecidas de que dou 
minha fe serem elles os próprios aqui declarados pelos quoais foi dito parante 
mim e das mesmas testemunhas abaixo asegnadas que elles tomavam tinham 
tomado e recebido em denheiro de contado corente deste reino da mam do 
fabrequeiro Francisco Fernandes da capella mor do lugar de Edroza a saber lhe 
tinham tomado nove mil e seiscentos a razam de juro de cimquo por cento na 
forma da lei do reino pelo tempo de hum ano completo findo e acabado e 
pellos mais que ao diante sucessivamente se forem seguindo que terá seu 
prencepio do dia do feitio desta em deante a quoal quoantia deseram os 
outrogantes que ja tinham recebido das mãos do fabrequeiro da perdita fabrica 
Francisco Fernandes da quoal quoantia deseram os outorgantes que se davam 
por bem pagos e satisfeitos a dita fabrica e fabrequeiro delia por quites livres e 
desobrigados deste dia para todo o sempre a quoal quoantia com os juros delia 
vencidos deseram os outorgantes que se obregavam a pagar a dita fabrica e 
fabrequeiro delia todas as vezes que pedida lhe for sem quebra nem 
deminuiçam de rial algum e que ao dito pagamento nam querem por duvida 
nem embargos alguns para o que diseram os outorgantes que tiravam de si e 
de suas pessoas todas as suas laberdades e pervilegios que em seu favor posam 
fazer a geral renunciaçam delias nem valham ferias de pam nem vinho e para 
todo assim cumprir disseram os outorgantes que se obrigavam por suas 
pessoas e todos seus bens moveis e raiz prezentes e feturos e em particular e 
especialmente as peças de raiz seguintes a saber hum lameiro que esta adonde 
chamam a Quisxaia lemite de Espadanedo parte com Joze Gonçalves e com 
herdeiros do doutor Penello Pinto do lugar de Espadanedo o quoal lameiro 
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disseram os outorgantes que hera seu próprio e que nam seria vendido trocado 
ou aliado sem lecença do fabrequeiro da dita fabrica em fe de que assim o 
outorgaram de que de tudo foram testemunhas prezentes Joze Maria Nunes 
que asignaram a rogo da re outorgante eu padre Manoel Borges e Demingos 
Borges todos deste lugar que todos asignaram depois de lida por mim de que 
dou fe eu Manoel Borges tabaliam que o escrevi 

Francisco Fernandes 
Asignaram a rogo da outorgante Joze Maria Nunes 
o padre Manoel Borges do Prado 
Domingos Borges 
Manoel Borges». 

Documento n° 31 
1780, Dezembro, 10 
Obra de cantaria e carpintaria da igreja de Melhe, anexa de Rebordãos. 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not , Rebordãos, Mç. 8, Lv. 43, fis. 62-63 

«Escritura de contrato e obrigaçam que fazem Manuel Nugueiro do lugar 
de Mos e Francisco Martins Grandais da cidade de Bragança 

Saibão quantos este publico instromento de escriptura de contrato e 
obrigaçam ou como em dereito melhor luguar haia virem em como sendo no 
anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e oitenta 
e des dias do mes de Dezembro do dito anno em esta villa de Rebordãos e 
cazas de morada do reverendo Lucas Rodrigues Freire abade desta vila ahi 
perante mim e das testemunhas ao diante nomeadas e assinadas pareserão 
prezentes em suas pessoas Manuel Nugueiro do luguar de Mos termo desta 
villa mestre carpinteiro e Francisco Martins Grandais mestre pedreiro e 
morador na cidade de Bragança pessoas conhecidas de mim escrivão (*) e por 
elles foi dito que elles tinhão ajustado toda a obra da capella mor annexa ha 
abbadia desta villa a saber o mestre pedreiro Francisco Martins Grandais a 
obra pertencente a seu oficio de albanaria e cantaria na forma dos 
apontamentos feitos pelo reverendo abbade actual Lucas Rodrigues Freire e 
por elle dito mestre e assinados por ambos em preço de noventa mil reis pagos 
em três pagamentos iguaes o premeiro no prencepio da obra, e o segundo no 
meio da obra, e o ultimo no fim delia e pello mesmo Manuel Nugueiro mestre 
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carpenteiro foi dito que elle se obrigava a fazer a obra da dita capela 
pertencente a obra de carpenteiro na forma dos apontamentos feitos por ellee 
o reverendo abbade e com a declaração e assinados por ambos em preço de 
trinta e dois mil reis pagos em três pagamentos metade no prencipio da obra, e 
a outra metade em dois pagamentos, metade no meio da obra e a outra metade 
no fim da mesma cujas quoantias elle mesmo reverendo abbade se obrigou a 
pagar por conta da fabriqua digo se obrigou elle mesmo reverendo abbade a 
fazer assentar por conta da fabriqua nesta (*) o liquido de cento e trinta e ^ 
quatro mil e tantos reis cuja quantia he sufeciente para as despezas da dita 
obra e lhe fica ainda denheiro pêra as despezas ordinárias da mesma igreja, e a 
tudo cumprir e guardar decerão huns e outros obrigavão suas pessoas e bens 
prezentes e feturos, e em fe e testemunho de verdade assim o outorgrão, e 
mandarão ser feita a prezente escritura nesta nota de mim escrivão que como 
pessoa publica estipulante e asseitante em nome das partes a que tocar sendo 
testemunhas que presentes estavão (*) Domingos Gomes, e Antonio Annes 
desta villa e todos assinarão com os ditos mestres e pello dito reverendo 
abbade por mim escrivão de que dou fe e eu Matheus Pinto escrivão o escrevi 
declara que a obra he da capella do luguar de Melhe a coal se obriga o mestre 
carpenteiro a ter feita a dita obra athe o fim do mes de Setembro do anno de 
mil setecentos e oitenta e hum e o mestre pedreiro se obrigou a dar feita a dita 
obra the o fim do mes de março do mesmo anno de mil setecentos e oitenta e 
hum e assinarão todos e eu o sobredito escrivão o escrevi ^ 

Abbade Lucas Rodrigues 
Francisco + Martins Grandais 
Manuel + Nugueiro 
Domingos Gomes 
Antonio + Annes 
Matheus Pinto». 
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Documento n° 32 
1785, Julho, 3 
Obra de madeiramento no tecto da capela mor de Grijó de Parada por Manuel 
Nogueira, carpinteiro 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Rebordãos, Mç. 9, Lv. 46, ils. 57-57v 

«Escretura de fiança que fes Manoel Nugueira veuvo do lugar de Mos de 
Rebordaons 

Saibão quantos este publico instrumente de escretura de fiança ou como 
em dereito melhor luguar haia virem em como sendo no anno do nascimento 
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e oitenta e cinco annos aos 
três dias do mes de Julho do dito anno em esta villa de Rebordaons e cazas da 
morada de mim escrivão ahi parante mim escrivão e das testemunhas ao 
diante nomeadas e assignadas pareceu prezente em sua propria pessoa Manoel 
Nugueira viuvo do lugar de Mos termo desta villa de Rebordaons pessoa de 
mim escrivão reconhecida de que dou fe digo pareceu Antonio Gonçalves digo 
pareceu o dito Manoel Nugueira e por elle foi dito que elle se obrigava a fazer 
o teto da capela mor do lugar de Grijo de Parada freguesia de Santa Maria 
Madalena do lugar de Para(da) e que se obrigava a fazer o tosco da capella mor 
do dito luguar de Grijo na forma dos apontamentos baixa lo o apainellado do 
teto da capella e os dois lados e a trebuna e que se obriga depois de os 
padroeiros terem concluido a sua obra em termo de três mezes assenta la em 
seu luguar pella quantia de oitenta mil reis em que arrematou a dita obra e 
que se obrigava a dalla finda e acabada dentro dos ditos três mezes por sua 
pessoa e bens prezentes e feturos logo pareceu Antonio Gonçalves veuvo desta 
villa de Rebordons pessoa de mim escrivão reconhecida por ser homem 
abonado de que dou fe e por elle foi dito que elle de sua propria vontade e sem 
constrangimento de pessoa alguma fiaba e abonaba ao dito Manoel Nugueira 
do luguar de Mos para efeito de fazer a obra da capella mor do luguar de Grijo 
de carpenteiro na forma nesta declarado e que no cazo que o dito Manoel 
Nugueira não de feita a dita obra no tempo declarado se obrigava por sua 
pessoa e bens prezentes e feturos a dita satisfação e a tudo cumprir e goardar 
disserão hum e outro se obrigavão suas pessoas e bens prezentes e feturos em 
fe e testemunho de verdade assim outrogarão e mandrão ser feita a prezente 
escretura nesta nota de mim tavalião que como pessoa publica a extepulei e 
aceitei em nome das partes a que tocar e sendo testemunhas prezentes ao 
feitio desta Antonio Pires e Francisco Borges veuvo desta villa de Rebordaons 
que assina com os ditos obrigantes depois desta lhe ser lida por mim escrivão 
de que dou fe e eu Silvestre Manoel Pires escrivão a escrevi 
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Manoel + Nugueira 
Antonio + Gonçalvez fiador 
Francisco + Borges 
Antonio Pires 
Silvestre Manoel Pires». 

Documento n° 33 
1787, Outubro, 6 
Obra de acrescento da capela mor da igreja de Castelãos4 

Fonte: A.D.B., Nuc. Not , Vale de Prados, Mç. 5, Lv. 21, fis. 19-20 

«Escretura de obrigação e fiança que fazem João Pinto de Sequeira e Joze 
Pires este da quenta de Azebeiro e aquelle de Castellãos 

Saibam quoantos este publico instromento de escretura de obrigaçam e 
fiança ou como em direito melhor lugar haia virem como sendo no ano do 
nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e oitenta e sete 
anos aos seis dias do mes de Outubro do dito ano nesta villa de Vai de Prados 
e cazas do meu escretorio ahi parante mim tabaliam e das testemunhas ao 
diante nomeiadas e asignadas pareceram prezentes em suas proprias pessoas 
Joam Pinto de Sequeira morador no lugar de Castellãos e Joze Pires moradores 
digo morador na quenta de Azebeiro tudo termo da cidade de Bragança ambos 
pessoas de mim bem conhecidas de que dou minha fe serem elles os próprios 
aqui declarados e logo pello dito Joam Pinto de Sequeira foi dito parante num 
e das mesmas testemunhas queixo digo abaixo asignadas que elle tinha 
arrematado a obra do acrecimo da capella mor da igreja do lugar de Castelãos 
por preço5 mil reis a quoal por este prezente instromento se obrigava por sua 
pessoa e bens a fazella ou mandalla fazer bem e perfeitamente capas de 
receber na forma dos apontamentos e que dava por seu feador a Joze Pires da 
quenta de Azebeiro o quoal logo por estar prezente dise na minha prezença e 
testemunhas abaixo asignadas que elle fiava e abonava ao dito Joam Pires de 
Sequeira na quoantia acima declarada e outrosim dise que quoando o dito 
arrematante João Pinto de Sequeira não desse comprimento a fatura da perdita 

Esta escritura não teve efeito. Porém, o seu interesse documental é manifesto. 
5 Segue-se um espaço em branco para posteriormente se anotar o respectivo quantitativo. 
Contudo, como a escritura não teve efeito, não se chegou a efectuar esta indicação. 
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obra elle se obrigava como feador a fazella ou mandalla fazer boa e perfeita 
capas de receber a cuja satisfaçam obrigava sua pessoa e bens moveis e (de) 
raiz prezentes e feturos e a nam por embargos alguns que o relevassem da 
obrigaçam de por pronta a obra acima declarada em que de que asim o 
outorgaram hum e outro e mandaram fazer o prezente instromento na nota de 
mim tabaliam que como pesoa publica estipulante e aceitante estipulei e 
aceitei em nome das partes prezentes e abzentes a que tocar possa sendo a 
tudo testemunhas prezentes 

Esta nao teve efeito pellas partes a nam vir asegnar 
Borges». 

Documento n° 34 
1788, Janeiro, 29 
Arrematação da obra da capela-mor da igreja de Castelãos 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Vale de Prados, Mç. 5, Lv. 21, fis. 43-43v 

«Escritura de obrigaçam e feança que fazem Joze Gonçalves Otimo do 
lugar do Felgar termo da Torre de Moncorvo e Francisco Joze Fernandes de 
Castellaos 

Saibão quoantos este publico instromento de escritura de obrigaçam e 
feança ou como em direito melhor lugar haja virem como sendo no ano do 
nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e setecentos e oitenta e oito 
anos aos vinte nove dias do mes de Janeiro do dito ano nesta villa de Vai de 
Prados e cazas do meu escretorio ahi parante mim tabaliam e das testemunhas 
ao deante nomeiadas e asignadas pareceram prezentes em suas proprias 
pesoas Joze Gonçalves Otimo do lugar do Felgar termo da villa da Torre de 
Moncorvo e Francisco Joze Fernandes morador no lugar de Castellaos termo da 
cidade de Bragança pesoas de mim bem conhecidas de que dou minha fe 
serem elles os próprios aqui declarados e logo pelo dito Joze Gonçalves Otimo 
foi dito parante mim e das mesmas testemunhas abaixo asignadas que elle 
tinha arematado a obra da capela mor da igreja de Castellaos na forma dos 
apontamentos por preço de cento e setenta mil reis a quoal por este prezente 
prezente [sic] instromento se obriga por sua pesoa e bens a fazella bem e 
perfeitamente capas de receber na forma dos apontamentos e que dava por seu 
feador a Francisco Joze Fernandes do lugar de Castelãos e logo por estar 
prezente dise na minha prezença e testemunhas abaixo asegnadas que elle 
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feava e abonavaao dito Joze Gonçalves Otimo na quantia acima declarada e 
outrosim dise que quoando o dito arematante nam dese comprimento a fatura 
da dita obra elle se obrigava como feador e prenceoal pagador a fazella ou 
mandalla fazer boa e perfeita capas de receber a cuja satisfaçam dise obrigava 
sua pesoa e todos os seus bens moveis e rais prezentes e feturos e a nam por 
embargos alguns que o relevasem da obrigaçam de por pronta a obra acima 
declarada em fe de que asim o outorgaram hum e outro e mandaram fazer o 
prezente instrumenta na nota de mim tabaliam que como pesoa publica 
estepulante e aceitante estepulei e aceitei em nome das partes prezentes e 
auzentes a que tocar possa sendo a tudo testemunhas prezentes Manoel Luis e 
Joze Antonio Pinto ambos desta villa que todos asegnaram depois de lida por 
mim de que dou fe eu Manoel Martins Borges tabaliam que o escrevi 

Joze Gonçalves Otimo 
Francisco + Joze Fernandes 
Manoel Luiz 
Manoel Martins Borges». 

Documento n° 35 
1788, Julho, 28 
Arrematação da obra da capela-mor e sacristia da paroquial de Paradinha 
Nova, respeitante ao ofício de carpinteiro, depois de executados os trabalhos 
de pedraria 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Bragança, Mç. 37, Lv. 173, fis. 17v-18 

«Escríptura de arrendamento digo de arrematação que faz João Manoel da 
Silva assistente no lugar de Sam Pedro Seracinos da obra de madeira da 
capella mor de Paradinha Nova e sancristia 

Saibam quantos este publico instromento de escríptura de arrematação e 
obrigação ou como em direito milhor lugar haja virem que sendo no anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e setessentos e oitenta e oito 
annos aos vinte e sete dias do mês de Julho do mesmo anno nesta cidade de 
Bragança e cazas de minha morada onde perante mim tabalião e das 
testemunhas ao diante nomiadas e assignadas paresseu prezente em sua 
pessoa João Manoel da Silva assistente em o lugar de Sam Pedro Seracinos que 
reconheço e de que dou fe e por elle foi dito que elle havia arrematado em 
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praça publica e perante o Doutor Procurador desta comarca a obra que 
pertence de madeira da capella mor e sancristia da igreja do lugar da 
Paradinha Nova em preço de quantia de sento e dezanove mil reis pagos em 
três pagamentos igoais o primeiro no principio da obra o segundo no meio e o 
ultimo no fim delia a qual obra se obriga a fazer e polia pronta na forma do 
risco e termo de arrematação no termo de seis mezes e depois de feita a obra 
de pedreiro não lhe faltando aos pagamentos no tempo determinado que 
faltando também nam sera obrigado a acaballa no tempo declarado a cuja 
satisfação for a obra conforme o risco delia se obriga por sua pessoa e bens 
prezentes e feturos e logo paresseu Francisco Xavier deste lugar de Sam Pedro 
quanteiro que reconheço de que dou fe e dise que elle feava e abonava'(*) feita 
a obra e como fiador se obrigava a todo o prejuezo que oubesse e falta na dita 
obra por sua pessoa e bens e de como assim o disserão me rogarão lhe fizesse a 
prezente nesta notha que foi desterbuida pello vilhete seguinte = escriptura 
de arrematação que faz digo da obra de madeira da capella mor de Paradinha 
Nova e sancristia que faz João Manoel da Silva assestente no lugar de Sam 
Pedro de Seracinos termo desta cidade de Bragança em vinte e sete de Julho de 
mil setessentos e oitenta e oito = e não continha mais a dita notha que aqui 
copiei bem que como pessoa publica estepulante e aceitante estepulei e aceitei 
em nome de quem pertencer possa sendo testemunhas prezentes Francisco 
Antonio de Varge e Francisco Affonso ambos desta cidade que aqui assignei o 
depois de lida por mim de que dou fe Antonio Manoel Ferreira de Varge 
João Manoel da Silva 
Francisco Antonio de Varge 
Francisco Xavier Fernandes 
Antonio Manoel Ferreira de Varge». 

Documento n° 36 
1790, Maio, 28 
Obra da capela mor de Paredes pelo mestre canteiro António Fernandes, da 
quinta de Cabeça Boa 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not. Faílde, Mç. 4, Lv. 25, fis. 61v-62 

«Escreptura de obrigação e fiança que fezerão Antonio Joze Fernandes da 
quinta de cabeça Boa e Francisco Joze Pires e sua mulher do lugar de Paredes 
todos do termo de Bragança 
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Saibão quantos este publico instrumenta de escriptura de obrigação e 
fiança ou como em dereito melhor lugar haia virem que sendo no anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e noventa annos 
aos vinte e oito dias do mes de Maio do mesmo anno neste sitio do lameiro (?) 
de Sebastião Pereira lemite do couto de Carocedo aonde eu taballião vim ahi 
parante mim e das testemunhas ao diante nomeadas e assignadas apareceu 
prezente em sua pessoa Antonio Fernandes mestre canteiro morador na quinta 
de Cabeça Boa termo da cidade de Bragança pessoas reconhecidas de mim 
taballião de que dou fe e disse na minha prezença e das testemunhas que elle 
tinha arrematado a obra da capella maior do lugar de Paredes por preço de 
duzentos e setenta mil reis e que por esta quantia se obrigava a fazer a dita 
obra na forma dos seus apontamentos cujo pagamento lhe sera pago em três 
pagamentos igoais a saber hum em o prencipio da obra outro em o meio e 
outro em o fim e que apresenta por seu fiador a Francisco Pires do lugar de 
Paredes ter digo a Francisco Joze Pires e sua mulher Maria Pires do lugar de 
Paredes e logo ahi perante mim e das testemunhas aparecerão os ditos fiadores 
Francisco Joze Pires e sua mulher Maria Pires os quais reconheço de que dou 
fe e desserão que elles de sua espontania vontade fiavão e abonavão ao dito 
Antonio Joze Fernandes e ficavão por seus fiadores abonadores e principais 
pagadores no cazo que o dito Antonio Joze Fernandes não satisfaça a dita obra 
nomiada feita ao tempo devido e se obrigavão elles ditos fiadores a mandalla 
fazer a sua propria custa não a dando o dito Antonio Joze ferandes na forma 
dos apontamentos como dito fica e atudo cumprir e goardar obrigavão huns e 
outros suas pessoas e bens prezentes e feturos em fe de que assim o desserão e 
outrogrão me pedirão fezesse a prezente nesta nota que eu tabellião como 
pessoa publica estepulante e aceitante estepullei e aceitei em nome dos 
sobreditos sendo a tudo testemunhas prezentes Antonio Marques e Joze 
Rodrigues ambos do dito lugar de Paredes e pella fiadora ser mulher e não 
saber 1er me rogou Maria Joze Pires do mesmo lugar o assignasse por ella o 
que fis e sendo aqui todos aqui o assignarão com o fiador depois de esta lhe 
ser por mim lida e declarada de que dou fe eu Caetano Fernandes escrevão da 
villa de Frailde e couto de Carocedo que o escrevi 

Antonio Joze Fernandez 
Francisco Joze Pires 
Assino pela fiadora Maria Pires + a seu rogo 
Manoel Joze Marques 
Joze + Rodrigues 
Antonio Marques 
Caetano Fernandes». 
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Documento n° 37 
1791. Outubro, 24 
Causa que a população de Santa Combinha tinha com o abade do mesmo 
lugar sobre fábrica da capela mor da igreja 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Vale de Prados, Mç. 5, Lv. 23, fis. 93-94 

«Procuração que fazem o juis da igreja e seus acordos e o juis do povo e 
seus acordos todos do lugar de Santa Combinha termo de Bragança 

Saibão coantos este publico instrumente de procuração bastante ou como 
em direito melhor lugar haija virem que sendo no ano do nascimento de Nosso 
Senhor Jezus Cristo de mil setecentos e noventa e hum anos aos vinte coatro 
dias do mes de Outubro do dito ano nesta villa de Vai de Prados e meu 
escritório ahi parante mim tabalião e das testemunhas o diante nomiadas e 
asignadas parecerão prezentes em suas proprias pessoas o juis da igreja do 
lugar de Santa Combinha e seus homes do acordo juis da igreja Manoel Pires e 
acordos Thome de Sa e Francisco Ignacio e juis do povo Bento Joze e seus 
acordos os mesmos todos do lugar de Santa Combinha termo de Bragança 
pessoas de mim tabalião bem conhecidas de que dou minha fe serem elles os 
próprios aqui declarados pellos coais foi dito na minha prezença e das 
mesmas testemunhas que elles fazião e constethuião por seu certo e em tudo 
bastante procurador com livre e geral ademenestração com poder de poder 
sobestabelecer os poderes desta em hum e mais procuradores revogallos 
parecendolhe fecando esta sempre em sua força e vegor comvem [sic] a saber a 
Paulo Antonio Baciona solecitador na cidade de Braga para que elle dito seu 
procurador ou os por elles sobestabelecidos possão requerer e alegar toda a 
sua justiça em todas as suas cauzas e demandas principalmente em hua cauza 
de apelação que elles com o mais povo trazião com o reverendo abbade do 
mesmo lugar de Santa Combinha Agostinho Preto sobre a facão da capela mor 
do mesmo lugar e em todas as maiscauzas que trazem com o dito reverendo 
abbade e nelas ofrecer libelos contrários replicas e treplicas jurar de catrorio e 
todo o licito juramento decizorio e supletoriomente fazello e dar fiador (*) as 
partes comtrarias parecendolhe se lhe parecer recuzar de sospeito coalquer 
ofecial de justiça ou menistro delia e nelles tornar a consentir parecendolhe 
porá em coaisquer cazos se ouver apelar agraciar embargar das sentenças que 
contra elles forem dadas e receber os dados a seu favor e fazellos dar a sua 
devida exzucução e todos os mais autos requerimentos e deligencias que 
neceçario for posto que sejão emmolarios (*) ou em cazos em que de direito se 
requeira mandado especial ou a sua prezença pessoal porque para tudo 
disserão lhe davão e concedião todos os seus compridos (poderes) em direito 
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neceçarios e todo o feito requerido e alegado pelo dito seu procurador ou 
pellos seus por elle sobestabelecidos disse o dava por bem feito e valiozo sobre 
a obrigação de suas pessoas e bens que obriga e se rezerva para si toda a nova 
citação em fe de que assim o outogarão me mandarãofazer o prezente 
instromento na nota de mim tabalião como pessoa publica estupulante e 
aceitante que estupulei e aceitei em nome de quem tocar possa sendo a tudo 
testemunhas prezentes Joze Luis e Manoel Luis solteiros desta villa que todos 
asignarão depois de lhe ser lida por mim de que dou minha fe eu Antonio Joze 
Coelho tabalião que o escrevi 

Juis do povo Bento + Joze 
Juis da igreja Manoel + Pires 
Thome + de Sa 
Fracisco + Ignacio 
estes acordos 
Joze Luis 
Manoel + Luis». 

Documento n° 38 
1791, Novembro, 26 
Obra do lajeamento da igreja de Vila Nova das Patas, pelo mestre canteiro Luís 
Rodrigues. 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Mirandela, Mç. 20, Lv. 88, fis. 17v-19v 

«Escreptura de obregação que faz Luiz Rodrigues canteiro desta vila em 
que da por seu fiador a Lourenço Vieira de Mello ao lagiamento que falta na 
igreja de Vila Nova 

Saibão quantos este publico instromento de escreptura de obregaçam 
[sic] firme e valioza de hoje para todo o sempre como em dereito melhor lugar 
haja e dizer se possa verem em como sendo no anno do nassemento de Nosso 
Senhor Jezus Christo de mil setecentos e noventa e hum annos aos vente seis 
dias do mes de Novembro do sobredito anno assima em esta villa de 
Merandela em o escriptorio de mim tabalião Antonio Joze de Novaes ahi 
perante num tabalião e das testemunhas ao diante nomeadas e no fim desta 
nota assegnadas paresseu prezente em sua propria pessoa Luiz Rodrigues 
mestre canteiro e morador nesta villa que he pessoa de mim tabalião bem 
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conhecida e reconhecida pela propria de que dou minha fe e por elle foi dito 
na minha prezença e das testemunhas que elle se obrigava por sua pessoa e 
beins moveis e de rais prezentes e feturos a lagiar a igreja do lugar de Villa 
Nova das Patas de cantaria sendo esta (c)om sepulturas da porta travessa para 
baixo como também a por dous fechos que faltão em duas sepulturas na 
capella mor sendo a cantaria cortada e lavrada por conta delle dito Luiz 
Rodrigues e assentada tudo por preço e coantia de quorenta e senco mil reis 
lèvres para elle outorgante e pagos em três pagamentos egoais o premeiro no 
prencipio da obra e o outro no meio e outro no fim da obra a cuja sastesfação 
desse obrigava sua pessoa e beins e para maior segurança dava por seo fiador 
ao compelemento da dita obra a Lourenço Vieira de Mello botecario desta vila 
que sendo prezente em sua propria pessoa que he conhecida e reconhecida de 
mim tabalião pella propria de que dou minha fe por elle foi dito na minha 
prezença e das testemunhas que elle se obrigava por sua pessoa e beins ao 
compelemento da dita obra e sendo prezente em sua propria pessoa o juiz da 
igreja do dito lugar de Villa Nova Fleciano Gonçalves e Francisco Alves Pereira 
Francisco Joze Coelho e Antonio Joze Rodrigues e Francisco Joze Gomes todos 
do mesmo lugar de Villa Nova que são pessoas de mim tabalião bem 
conhecidas e reconhecidas pellas próprias de que dou fe e por elles todos 
juntos e cada hum de per si in solidum foi dito na minha prezença e das 
testemunhas que elles se obrigavão por suas pessoas e beins a sastesfação dos 
ditos quorenta e senco mil reis na forma assima declarada com a obrigação de 
lhe condezerem toda a cantaria a seu acento do Coadraçal para a dita igreja e 
de como assim o desserão outorgarão mandarão fazer esta nesta nota de mim 
tabalião a coal lhe fes por me ser destrebuheda por belhete da destrebuheção 
do coal o seu theor he o seguinte = Escreptura que querem fazer os moradores 
de Villa Nova da obra do lagiamento da igreja para mor obrigação a sastesfação 
delia dando o canteiro fiador hoje vente e seis de Novembro de mil setecentos 
e noventa e hum = desthrebuheda a Costa Pinto Rebeiro = e não se continha 
mais em o dito velhete da destrebuheção que aqui copiei bem e na verdade do 
próprio a que me rep+orto que como pessoa publica extepulante e aceitante 
este extepulei e aceitei em nome das partes prezentes e auzentes a quem toca e 
tocar possa por dereito de que forão testemunhas prezentes Manoel Marques 
do Rozario e Melchior Pinto de Moraes desta villa que todos aqui assegnarão 
depois desta lhe ser lida e declarada por mim Antonio Joze de Novaes tabalião 
que a escrevi e assignei 

Luis Rodrigues 
Pheliciano Gonçalves 
Francisco Alves Pereira 
Francisco Joze Coelho 
Antonio Joze Rodrigues 
Francisco Joze Gonçalves 
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Lourenço Vieira de Mello 
Manoel Marques do Rozario 
Melchior Pinto de Moraes 
Antonio Joze de Novaes». 

Documento n° n° 39 
1792, Junho, 25 
Madeiramento da capela-mor de Cedaínhos pelo mestre carpinteiro José 
Manuel Vila Seca. 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Mirandela, Mç. 20, Lv. 87, fis. 82v-83v 

«Escreptura de obrigaçam e feança ao compelemento da obra de 
madeiramento da capella mor da igreja do lugar de Sedainhos que fas Manoel 
Joze Villa Seca em que da por seu feador e prencepal pagador ao Lourenço 
Vieira de Mello desta villa 

Saibão quantos este publico instromento de escreptura de obregaçam de 
feança ou como em direito melhor lugar haia e dezer se possa ferme e valioza 
de hoje para todo o sempre verem em como sendo no anno do nassemento de 
Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e noventa e dous annos aos 
vente e sinco dias do mes de Junho do sobredito anno sendo nesta villa de 
Mirandella e no escreptorio de mim tabalião Antonio Joze de Novaes ahi 
parante mim tabalião e das testemunhas ao diante nomeadasd e no fim desta 
nota assegnadas aparesseo prezente em sua propria pessoa Manoel Joze Villa 
Seca mestre carpenteiro e morador nesta villa que he pessoa de mim tabalião 
bem conhecida e reconhecida de mim tabalião pella proprea de que dou 
minha fe e por elle foi dito na minha prezença e das testemunhas que elle 
tinha arrematado a obra da capella mor da igreja do lugar de Sedainhos do 
termo desta villa por preço e coantia de setenta mil reis que bem a ser o 
madeiramento na forma dos apontamentos cuja obra pella prezente 
instromento de escreptura se obrega por sua pessoa e todos os seos bens 
moveis e de rais prezentes e futuros havidos e por haver a fazer na forma da 
arremataçam e com todas as clauzullas e sercunstancias declaradas nos 
mesmos declaradas e para maior segurança e compelemento da dita obra de 
madeiramento desse dava por seo feador abonador e prencepal pagador a 
Lourenço Vieira de Mello botecario e morador nesta villa o coal sendo 
prezente em sua propria pessoa que he de mim tabalião bem conhecida e 
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reconhecida pello próprio de que dou minha fe que he solteiro e maior de 
vente e sinco annos e por elles foi dito na minha prezença e das testemunhas 
ao diante nomiadas e assegnadas que elle fecava por feador abonador e 
prencepal pagador do outorgante Manoel Joze Villa Seca desta villa ao 
compelemento da obra de madeira da capella mor do lugar de Sedainhos na 
forma em que o dito outorgante a arrematou e dos apontamentos da mesma ao 
que se obregava por sua pessoa e bens moveis e de rais prezentes e futuros 
havidos e por haver e de como assim huns e outros o desserão e outorgarão 
mandarão fazer esta nesta nota de mim tabalião a coal lhe fes e por me ser 
destrebuhida por velhete da destrebuhição da coal o seo theor e forma de 
verbo ade verbum he o seguinte = escreptura de feança que da Manoel Joze 
Villa Seca a obra de madeira da capella mor da igreja de Sedainhos pella 
coantia de setenta mil reis que arrematou Mirandella vente e coatro de Junho 
de mil setecentos e noventa e dous destrebuhida a Novaes Teixeira = e não se 
continha mais em o dito velhete de destribuhição que aqui copiei bem e na 
verdade do próprio a que me reporto que como pessoa publica extepulante e 
aceitante esta extepulei e aceitei em nome das partes prezentes e auzentes a 
quem toca e tocar possa de que forão testemunhas prezentes João Antonio 
mestre alfaate e Sebastião Joze de Morais ambos desta villa que todos aqui 
assegnarão depois de ser lida e declarada por mim Antonio Joze de Novaes 
tabalião que o escrevi e assgnei 

Manoel Joze Villa Cequa 
Lourenço Vieira de Mello 
João Antonio 
Sebastião Joze 
Antonio Joze de Novaes». 

Documento n° 40 
1792, Setembro, 2 
Procuração respeitante à construção da capela mor da igreja de S. Miguel, em 
Vila Verde 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Vinhais, Mç. 81, Lv. 58, s/fl. 

«Procuração bastante que fazem Joze Luis Pires juis da igreja Manoel 
Martins e Agostinho Gonçalves comsilliarios [sic] e Antonio Pires Salgado juis 
do povo, e Francisco Gonçalves e Francisco Lopes acórdãos por si e em nome 
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dos mais moradores deste lugar de Villa Verde e o padre Mathias de Moraes 
confirmado da igreja do mesmo lugar 

Saibão quantos este instrumento de procuração bastante com livre e 
geral ademenistração e o poder de substalecer e revogar ficando este sempre 
em sua força e vigor ou como em direito milhor lugar haia e dizer se possa 
virem em como sendo no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo 
de mil setecentos e noventa e dous annos aos dous dias do mes de Septembre 
do dito anno em este lugar de Villa Verde que he termo da villa de Paço e 
cazas da morada de Joze Luis Pires deste mesmo lugar donde eu tabalião vim 
chamado ahi parante mim e das testemunhas ao diante nomiadas e no fim 
desta asignadas parecerão prezentes em suas próprias pessoas, o dito Joze Luis 
Pires actual juis da igreja Manoel Martins e Agostinho Gonçalves actuais 
comsilliarios da mesma, e o reverendo padre Mathias de Morais actual 
comfirmado [sic] da mesma igreja dominada de São Miguel e comenda de 
Santa Marinha do lugar de Quintella, e Antonio Pires Salgado actual juis do 
povo e Francisco Gonçalves e Fracisco Lopes actuais homens do acórdão do 
mesmo povo deste dito lugar de Villa Verde, todos de mim tabalião bem 
conhecidos pellos próprios aqui nomiados de que dou fe e por elles foi dito 
digo e por elles todos juntos e cada hum de per si en solidum foi dito na 
prezença de mim tabalião e das mesmas testemunhas que elles para 
seguimento de hum requerimento que trazem parante Sua Magestade sobre se 
mandar fazer a capella mor da igreja deste mesmo lugar de Villa Verde pella 
não haver nella fazião ordenavão e constetuião por seu bastante procurador 
com livre e geral ademenistração e o poder de substabalecer e revogar ficando 
esta sempre em sua força e vigor a Joze Rodrigues deste mesmo lugar de Villa 
Verde asistente na cidade de Lisboa para que elle e os por elle substabalecidos 
cada hum de per si in solidum possão requerer alegar e defender todo seu 
direito e justiça em qualquer tribunal adonde pertença o dito requerimento 
ofrecendo e asignando quaisquer papeis juntar documentos vir com quaisquer 
replicas treplicas cotas e quaisquer artigos dar provas e délies se lançar jurar 
de calunia desizoria e suplitoriamente apellar, aggravar embargar dar de 
suspeitos quaisquer menistros e offeciais de justiça e tornar de novo a nelles 
consentir parecendo lhe, e fazer tudo o mais que seu direito cumprir e que no 
cazo que nesta falte algua condeção ou condiçois dar necessárias para o bom 
exzito [sic] do dito requerimento por esta aqui as hão por expressas e 
declaradas como se de cada hua delias se fizesse expressa e declarada menção, 
e que tudo o feito requerido alegado e defendido pello dito seu procurador o 
havião por bom firme e valido de baixo da obrrigação dos rendimentos da 
mesma igreja e povo, e que tam somente para si rezervavão toda a nova 
citação que e só sempre querem seja feita em suas próprias pessoas por si e 
como cabeças do mesmo povo por fazer a prezente por si e em nome dos mais 
moradores dele como cabeção do mesmo e em testemunho e fe de verdade 
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asim outorgarão e mandarão fazer a prezente nesta nota de mim tabalião que 
como pessoa publica extepulante e aceitente lha aceitei e extepulei e nottei em 
nome das partes prezentes e abezentes a que toca e tocar possa sendo 
testemunhas prezentes Francisco Antonio Pires solteiro, e Antonio Fernandes 
também solteiro deste termo lugar de Villa Verde que asignarão com os 
constetuentes depois desta lhe ser lida de que dou fe por mim Sebastião de 
Morais Sarmento tabalião que o escrevi e asignei 

o confirmado o padre Mathias de Moraes 
Joze Luis + Pires juis da igreja 
Manoel + Morais comcelleario 
Agostinho + Gonçalves comcelleario 
Antonio + Pires Salgado juis do povo 
Francisco + Gonçalves acórdão 
Francisco + Lopes acórdão 
Francisco Antonio 
Antonio + Fernandez 
Sebastiam de Moraes Sarmento». 

r 

Documento n° 41 
1793, Maio, 17 
Obra de madeiramento e pedraria da igreja de Nossa Senhora da Encarnação, 
em Mirandela. 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Mirandela, Mç. 20, Lv. 90, fis. llv-12 

«Escreptura de obrigação e feança ao complemento da obra de 
madeiramento e pedraria da capella mor da igreja desta villa que fas Manoel 
Joze Vila Seca desta villa em que da por seo feador e prencepal pagador a 
Lourenço Vieira de Mello 

Saibão quantos este publico instromento de escreptura de obrigaçam e 
feança verem em como em dereito milhor lugar haja e dezer se possa verem 
em como sendo no anno do nassemento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil 
setecentos e noventa e três annos aos dezassete dias do mes de Maio do 
sobredito anno assima em esta villa de Merandella e no escriptorio de mim 
tabalião Antonio Joze de Novaes ahi perante mim e das testemunhas ao diante 
nomeadas e assignadas aparesseo prezente em sua propria pessoa Manoel Joze 
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Villa Seca mestre carpenteiro e morador nesta villa que he pessoa de mim 
tabalião bem conhecida e reconhecida pello próprio de que dou minha fe e 
por elle foi dito na minha prezença e das testemunhas que elle tinha 
arrematado a obra da capella mor da igreja de Nossa Senhora da Encarnação 
desta villa por preço e coantia de cento e dezanove mil reis que bem a ser do 
madeiramento e pedraria na forma dos apontamentos, cuja obra pello prezente 
instromento de escreptura se obriga por sua pessoa e todos os seos beins 
moveis e de rais prezentes e futuros havidos e por haver a fazer na forma dos 
mesmos apontamentos e termo de arrematação e com todas as clauzullas e 
sercunstancias nos mesmos declarados sastesfazendo se lhe a dita coantia em 
três pagamentos iguaes a saber hum no prencepio da obra, e outro no meio da 
mesma obra, e o outro no fim, e para maior segurança o complemento da dita 
obra desse elle outorgante que dava por seu feador e prencepal pagador a 
Lourenço Vieira de Mello botecario e morador nesta villa o coal sendo 
prezente em sua propria pessoa que he de mim tabalião bem conhecida e 
reconhecida pella propria de que dou minha fe por elle foi dito na minha 
prezença e das testemunhas que elle ficava por feador abonador e prencepal 
pagador do outorgante Manoel Joze Villa Seca ao complemento da mesma obra 
de madeiramento e pedraria da dita capella mor desta villa na forma que o 
dito outorgante a arrematou e dos apontamentos da mesma, ao que se obrigava 
por sua pessoa e beins moveis e de rais prezentes e futuros havidos e por 
haver, e de como assim desserão e outorgarão mandarão fazer esta nesta nota 
de mim tabalião a coal lhe fis por me ser destrbueheda por belhete da 
destrebuheção da coal o seu theor e forma de verbo ade verbum he o seguinte 
= Escreptura de obrigação e feança que da Manoel Joze Villa Seca desta villa a 
obra de madeiramento e pedraria da capella mor da igreja desta villa em que 
da por seo feador ao complemento da dita obra a Lourenço Vieira de Mello 
desta villa, Merandella dous de maio de mil e setecentos e noventa e três = 
Destrebuheda a Novaes Pinto Rebeiro = e não se continha mais em o dito 
velhete da destrebuheção que aqui tresladei bem e na verdade do próprio a 
que me reporto, que como pessoa publica estepullante e aceitante o extepullei 
e aceitei em nome das partes prezentes e auzentes a quem toca e tocar possa 
de que forão testemunhas prezentes João António Saraiva e Francisco Xavier 
ambos desta villa que todos aqui assegnarão depois de leda e declarada por 
mim Antonio Joze de Novaes tabalião que a escrevi e assegnei 

Manoel Joze Villa Cequa 
Lourenço Vieira de Mello 
Francisco Xavier 
João Antonio Saraiva 
Antonio Joze de Novaes». 
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Documento n° 42 
1794, Janeiro, 3 
Obra de madeiramento da capela-mor de Santo Ildefonso, em Cedães, pelo 
mestre carpinteiro José Luís Matos. 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Mirandela, Mç. 20, Lv. 89, fis. 23v-25 

«Escreptura de obrigação e fiança ao complemento da obra de 
madeiramento da capella mor do lugar de Sedains que fas Joze Luis Mattos de 
Valle de Lobo em que da por seu feador e prencepal pagador a Thomas de 
Cepeda Caetano do lugar de Sedains 

Saibão quantos este publico instromento de escreptura de obregaçam e 
feança ou como em dereito melhor lugar haja e dezer se possa verem em como 
sendo no anno do nassemento de Nosso senhor Jezus Christo de mil 
setecentos e noventa e coatro annos aos três dias do mes de Janeiro do 
sobredito anno assima em esta villa de Merandella e no escreptorio de mim 
tabaleão Antonio Joze de Novaes ahi perante mim e das testemunhas ao 
deante nomiadas e assegnadas aparesseo prezente em sua propria pessoa Joze 
Luiz Mattos mestre carpenteiro e morador no lugar de Valle de Lobo termo 
desta villa que he pessoa de mim tabaleão bem conhecida e reconhecida pella 
propria de que dou minha fe e por elle foi dito na minha prezença e das 
testemunhas que elle tinha arrematado a obra da capella mor da igreja de 
Santo Ildefonso do lugar de Sedains de madeiramento na forma dos 
apontamentos por preço e coantia de cento e quarenta e nove mil reis cuja 
pello prezente instromento de escreptura se obriga por sua pessoa e todos os 
seos beins moveis e de rais prezentes e futuros havidos e por haver a fazer a 
dita obra na forma da arrematação e com todas as clauzullas e sercunstancias 
na mesma arrematação declaradas sastesfazendo se lhe a dita coantia em três 
pagamentos igoais hum no prencepio da obra e outro no meio da mesma obra 
e outro no fim da mesma obra e para melhor segurança e complemento da 
mesma obra dava por seo feador e princepal pagador a Thomas Caetano de 
Cepeda do lugar de Sedains deste termo o cual sendo prezente em sua propria 
pessoa que he de mim tabaleão bem conhecida e reconhecida pella propria de 
que dou minha fe por elle foi dito na minha prezença e das testemunhas que 
elle de sua lèvre e expontânea vontade sem ser constrangedo de pessoa 
alguma fecava por feador abonador e prencepal pagador do outorgante Joze 
Luiz Mattos ao complemento da dita obra de madeiramento na forma dos 
apontamentos ao que obrigava sua pessoa e beins moveis de rais prezentes e 
feturos havidos e por haver e de como assim o desse hum e outro e o 
outorgarão mandarão fazer esta nesta nota de mim tabaleão a coal fes por me 
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ser destrebuheda por belhete da destrebuheção da cual o seo theor he o 
seguinte = Escreptura de obregaçam ao complemento da obra que arrematou 
Joze Luiz Mattos da igreja de Sedains Merandella sete de Dezembro de mil e 
setecentos e noventa e três destrebuheda a Novaes Pinto Rebeiro = e não se 
continha mais em o dito velhete da destrebuheção que aqui copiei bem e na 
verdade do próprio a que me reporto que como pessoa publica extepulante e 
aceitante esta extepulei e aceitei em nome das partes prezsntes e auzentes a 
quem toca e tocar possa de que forão testemunhas prezentes Manoel Antonio 
Cepeda e Antonio Manoel Mendraves ambos desta villa que todos aqui 
assegnarão depois desta lhe ser leda e declarada por mim Antonio Joze de 
Novaes tabaleão que a escrevi e assignei 

Jozeph Luis Matos 
Thomas Caetano de Cepeda 
Antonio Manoel Mendraves 
Manoel Antonio de Sepeda 
Antonio Joze de Novaes». 

Documento n° 43 
1794, Abril, 2 . 
Domingos de Morais arrematou a obra da capela-mor de Corujas no que 
respeitava aos ofícios de pedreiro e canteiro 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not. Bragança, Mç. 29, Lv. 126, fis. 25-25v 

A escreptura de fianças que faz elle Domingues de Moraes de Crujas da 
obra que arematou da capella mor da igreja do dito lugar e da por seo feador a 
João Bernardo desta cidade 

Saibão quantos este publico instrumento de escreptura de feança ou 
como em direito melhor lugar haja ver com [sic] em como sendo no anno do 
nascemento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil settecentos e noventa e 
coatro annos aos dois dias do mês de Abril do dito anno nesta cidade de 
Bragança e escreptorio de mim taballião ahi perante mim e testemunhas ao 
deante nomeadas e no fim assegnadas pareceo prezente em sua propria pessoa 
Manoel Domingues de Moraes do lugar de Crujas do termo desta cidade de 
mim taballião reconhecido pello próprio de que dou fe e disse que elle havia 
arrematado no Juizo da provedoria desta comarca a fabrica da capella mor do 
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mesmo lugar de Crujas por preço de sessenta e coatro mil e quinhentos reis e 
que consta a obra de pedreiros e canteiros que he huma festra de seis palmos 
de altura e três de larga com seis ferros ao alto e de (*) de atrevessar com rede 
de arame vedros e (*) como tãobem lagiar de lages a mesma capella cortadas 
de linha juntas com argamassa e a de telhar e por toda a telha nova que for 
persseza arrefegando a que não for capas de por na dita (capela) mor cobrir e 
amassar as bocas das telhas e as do cumio e bordos da corneje (*) 
branquearndo a mesma capella por dentro e por fora e que se obriga a dar feita 
a satisfação do Doutor procurador e dezembargar na forma dos apontamentos 
e logo apareseo João Bernardo assestente na calleja do Forte desta (cidade) 
outrossim de mim taballião reconhecido pello próprio de que dou fe e que elle 
muito de sua libre vontade desse feva e abonava a dita obra e se obrigava a 
satisfação delia na falta do arrematante por sua pessoa e bens e para credito de 
verdade assim o outorgarão e mandarão fazer a prezente que aceitarão a qual 
foi destrebuida pello vilhete seguinte = escreptura de feança que faz Manoel 
Domingues de Moraes da obra que arrematou da capella mor do lugar de 
Crujas da por feador a João Bernardo desta cidade de Bragança dois de Abril 
de mil e settecentos e noventa e cuatro = de Moraes = e não dizia mais o dito 
vilhete que aqui copiei e eu taballião como pessoa publica estipulante e 
aceitante o estipullei de que forão Testemunhas Joze Ferreira de Moraes 
taballião o escrevi e assignei [...] o sobredito o escrevi 

João Bernardo 
Antonio Simois 
Antonio Ferreira de Moraes 
Manoel Domingues 
Joze Ferreira de Moraes». 
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Documento n° 44 
1795, Maio, 28 
Obra de madeiramento, portas, coro, confessionários e telhado da igreja de 
Vale de Telhas pelo mestre carpinteiro Manuel Rodrigues. 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Mirandela, Mç. 21, Lv. 96, fis. 6-7 

«Escreptura de obregação e fiança ao complemento da obra de 
madeiramento do corpo da igreja do lugar de Vale de telhas que fas Manoel 
Rodrigues do lugar do Cesto freguezia de São martinho do Campo 

Saibão coantos este publico instromento de escreptura de obrigação e 
fiança ao complemento da obra de madeiramento do corpo da igreja do lugar 
de Vale de Telhas ou como em dereito milhor lugar haja e dezer se possa 
verem em como sendo no anno do nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo 
de mil setessentos e noventa e cinco aos vinte e outo dias do mes de Maio do 
dito anno assima nesta villa de Merandella e escritório de mim tabalião, ahi 
perante mim e das testemunhas ao deante nomeadas e no fim desta nota 
assegnadas paresseo de prezente em sua propria pessoa Manoel Rodrigues do 
lugar do Cesto freguezia de São Martinho do Campo consselho da Povoa de 
Lanhozo comarqua de Guimaranis mestre carpinteiro que he pessoa de mim 
tabalião bem conhecida e reconhecida pello próprio que assi per seu nome se 
nomeia de que dou fe e por elle foi dito na minha prezença e das mesmas 
testemunhas que elle tinha arrematado a obra da igreja digo a obra de 
madeiramento portas e coro e comfessonarios [sic] e telhados do corpo da 
igreja do lugar de Vale de Telhas pello juis da provedoria desta comarqua na 
forma dos apontamentos por preço e coantia de quatrossentos vente mil reis e 
com todas as clauzullas e circunstancias nos mesmos apontamentos 
declarados cuja obra pello prezente estromento de escreptura se obriga por sua 
pessoa e todos os seus benis prezentes e foturos a fazer no termo dos 
apontamentos satesfazendo the a dita coantia de quatrocentos e vinte mil reis 
em três pagamentos igoais a saber hum no prencepio da obra, e outro no meio, 
e outro no fim coando a obra aprontada for e para mais segurança e 
complemento da mesma desse elle otrogante dava por seu fiador e prencepal 
pagador a Francisco Joze de Morais do lugar de Abambres termo desta villa o 
qual sendo prezente em sua propria pessoa que he de mim tabalião bem 
conhecida e reconhecida pello próprio de que dou minha fe e por elle foi dito 
na minha prezença e das mesmas testemunhas que elle ficava por fiador, e 
abonador e prencepal pagador do otrogante Manoel Rodrigues ao 
complemento da dita obra na forma que o dito otrogante a rematou e dos 
apontamentos da mesma sendo feito a elle fiador os pagamentos em contados 
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para elle os cobrar e da sua mão os dar ao arrematante ao que se obrigava por 
sua pessoa e benis moveis e de rais prezentes e foturos e de como assim o 
desserão e otrogarão na minha prezença e das mesmas testemunhas de que 
dou fe mandarão fazer esta nesta nota de mim tabalião a quem foi destrebuida 
pelo belhete da mesma destrebuição que he o seguinte = escreptura de 
obregação e feança ao emmadeiramento da igreja do lugar de Vale de Telhas 
que fas Manoel Rodrigues da provincia do Minho, Merandella dezoito de Maio 

-k de mil setessentos e noventa e sinco = Destrebuida a Figueiredo Pinto 
Rebeiro, e não se continha mais em o dito belhete que aqui copiei na verdade 
do próprio, que em vertude de eu tabalião como pessoa publica estepulante e 
asseitante o estepulei e asseitei em nome das partes prezentes e auzentes a 
quem a força desta toca e tocar possa de que forão testemunhas prezentes ao 
fazer desta Antonio Joze de Novais escrivão neste juizo e Manoel Joze Villa 
Seca desta villa que todos aqui assegnarão com o otrogante e fiador depois de 
lhe ser lida e declarada por mim João Xavier de Castro Figueiredo tabalião que 
a escrevi e assignei 

Manoel + Rodrigues 
Manoel Joze Villa Sequa 
Antonio Joze de Novaes 
João Xavier de Castro Figueiredo». 

Documento n°45 
1796, Maio, 18 
Obras de alvenaria e cantaria nas igrejas de Eixes e Marmelos pelo galego 
Agostinho Martins, mestre pedreiro, e pelo minhoto Miguel Fernandes, mestre 
canteiro. 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Mirandela, Mç. 21, Lv. 96, fis. 41-43 

«Escreptura de fiança e abonação que fazem Miguel Fernandes, e 
Agostinho Martins a obra de pedraria e cantaria ao Reverendissimo Dom 
Abade do Colégio de Sam Jeromeno de Coimbra 

Saibão coantos este publico instromento de escreptura de fiança e 
abonação que fazem Miguel Fernandes da provincia do Minho e assestente 
nesta villa e Agostinho Martins de reino de Galiza assestente nesta villa ou 
como em direito melhor lugar haja (e) dezer se possa verem como sendo no 
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anno do nacemento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setessentos e 
noventa e seis annos aos dezoito dias do mes de Maio do dito anno assima 
nesta villa de Merandella em as cazas da morada do reverendo reitor desta 
villa aonde eu tabalião fui vindo ahi parante mim e das testemunhas ao deante 
nomiadas e no fim desta nota assegnadas paresserão de prezentes em suas 
próprias pessoas partes otrogantes a saber Miguel Fernandes da província do 
Minho e assestente nesta villa, e Agostinho Martins do reino de Galiza e 
assestente nesta villa que são pessoas de mim tabalião bem conhecidas e 
reconhecidas pellas próprias que aqui por seus nomes se nomeão de que dou 
fe e por elles foi dito na minha prezença e das mesmas testemunhas que elles 
tomavão da mão do Reverendissimo Dom Abade Frei Sabastiam Dave Maria do 
colégio de Coimbra a obra a saber o pedreiro Agostinho Martins toma a obra 
de alvenaria da sacrestia do lugar (de) Heixes, a coal ha de ter de comprimento 
vinte e dois palmos e meio de comprimento livres de paredes, e de largo o que 
pedir o adro, e de altura a correspondência do que pedir agoas vertentes da 
capella mor para a rua, com huma goarda roupa, e tirar o desterro que sahir 
dos licerços e abrir humas grades na parede do adro (*) e huma fresta de 
cantaria de Marmellos para os Eixes, com seus ferros em preço e coantia de 
coarenta mil reis, pagos em três pagamentos o primeiro no prencepio da obra, 
o segundo no meio da obra, e o tresseiro no fim da dita obra que esta seija 
completa e acabada, com aprovação do reverendo vigário, da dita igreja para 
cuja satesfação da dita obra obrigava sua pessoa e todos os seus bénis, e para 
mais segurança dava por seu fiador e abonador e prencepal pagador a João 
Baptista Carneiro desta villa que por estar prezente sendo pessoa de mim 
tabalião bem conhecida de mim tabalião dego conhecida de que dou fe e por 
elle foi dito que elle fiava e abonava e ficava por fiador e abonador e prencepal 
pagador dos dito Agostinho Martins a obra de alvenaria da dita capela a 
satesfação delia coando o sobredito tenha nella alguma falta, e logo prezente o 
mesmo mestre canteiro Miguel Fernandes foi dito que elle tomava da mão do 
dito Dom Abade a obra cantaria da sancrestia dos Eixes que hera hum portal 
da mes dego portal para a mesma sancrestia e hum lavatório, e huma fresta 
para a capella mor da igreja de Marmellos que terá de altura de cinco palmos e 
de largura dois, e sera rasgada tanto pella dego rasgada pella parte de dentro, e 
o portal sera de nove palmos de altura, e de largura dois, e sera apilarada pella 
parte de fora, e por dentro e sera rasgada tanto pella dego rasgada pela parte de 
dentro, e o portal sera de nove palmos de altura, e de largura cinco palmos, 
sera apilarado pella parte da capella mor, em preço tudo de cinco moedas de 
coatro mil e outossentos também pagas em três pagamentos, a saber o 
primeiro no prencepio da obra, e o segundo no meio, e o tresseiro depois de 
completa e acabada com aprovação do dito reverendo parrocho para o que se 
obriga por sua pessoa e bénis e para mais segurança da dita obra dava por seu 
fiador e abonador e prencepal pagador ao mesmo João Baptista Carneiro desta 
villa que por estar de prezente e obrigiu a satesfação dos ditos otrogantes por 
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sua pessoa e todos os seus benis prezentes e feturos, e pellos ditos mestres foi 
dito que elles se obrigavão a dar as ditas obras promtas [sic] e acabadas emthe 
dia de Sam Tiago procemo que vier deste prezente anno de mil setessentos e 
noventa e seis, e logo sendo prezente o dito Dom Abade Frei Juaquim da Ave 
Maria do colégio dego Frei Sabastião da Ave Maria do Colégio de Coimbra 
pessoa de mim tabalião bem conhecida pello próprio que aqui se nomeia de 
que dou fe e por elle foi dito que elle asseitava a dita escreptura com todas as 
condeçoins nella estepuladas, e se obrigava a satesfação de todo o contratado, 
e por huns e outros otrogantes foi dito que se para a validade da dita 
escreptura faltasse alguma clauzulla ou clauzullas em dereito nessessarias as 
havião aqui por expreças e declaradas omo se para a validade se fezesse 
expreça e declarada menção e de como assim huns e outros o disserão e 
otrogarão mandarão fazer esta nesta nota de mim tabalião a quem foi 
destrebueda pello bilhete da destrebueção que he o seguinte = Destrebueção 
de huma escreptura da obra de pedraria e cantaria que fazem Miguel 
Fernandes, e Agostinho Martins ao Reverendissimo Dom Abbade do Colégio 
de São Jeromeno = Destrebuieda a Fegueiredo = Pinto Rebeiro = e não se 
continha mais em o dito bilhete da destrebueção que aqui copiei copiei [sic] 
bem e fielmente na verdade do próprio bilhete a que me reporto, e por ser 
tudo delia eu tabalião como pessoa publica estepulante e asseitante o 
estepulei e asseitei em nome das partes prezentes e aubzentes a quem o favor 
desta toca e tocar possa de que forão testemunhas prezentes Sabastião (*) e 
Francisco Luis desta villa que todos aqui assegnarão com os otrogantes depois 
desta lhe ser lida e declarada por mim João Xavier de Castro e Figueiredo 
tabalião que a escrevi e assignei 

João Baptista Carneiro 
Miguel + Fernandes 
Agostinho Martins 
Sebastião Joze 
Francisco Luis 
João Xavier de Castro Figueiredo 
Frei Sebastião dAve Maria Dom Abbade Reitor». 

215 



Documento n°46 
1790, Outubro, 13 
Processo respeitante ao lançamento das obras da igreja de Torre de D. Chama 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, 
Mç. 268, Cx. 346 

«Senhora8 

Sobre o requerimento7 do padre Manoel de Carvalho Carneiro, Abbade 
da igreja de Santa Maria da villa da Torre de D. Chama forão ouvidas a 
nobreza, e povo, e em tudo se conformão a resposta dada pelos officiaes da 
Camará em 5 de Outubro do anno de 1790, attendendo a necessidade da obra 
e dos mesmos sentimentos são os officiaes da Camará actual. 

Mandei fazer risco, e appontamentos desta obra, e sendo posta a pregão 
foi o menor lanço o de 1700$000 na forma dos mesmos. Também foi posto a 
lanços o rendimento do real, em cada quartilho de vinho, e arrátel de carne e 
teve o lanço de 35$000. 

He quanto me consta. 
Vossa Magestade mandara o que for servida. 
Moncorvo Outubro 2 de 1794 

O provedor da Comarca de Moncorvo 
Manoel Antonio Pinto de Escobar». 

Ao cimo: «Haja vista ao Procurador da Coroa Lisboa 5 de Dezembro de 1794»; «Para ordem 
na forma da resposta do Procurador da Coroa Lisboa 3 de Setembro de 1796». 
7 Ao lado esquerdo: «tendo renda liquida annual de 35.000, que importa o real, que se 
pertende impor em cada quartilho de vinho e arrátel de vaca, he hum muito fraco meio para 
se proceder a obra do corpo da igreja paroquial da Torre de Dona Chama, em cuja necessidade 
convém uniformemente os officiaes da Camará, a nobreza, e o povo não havendo quem a 
arremate por menos de 1.700$000. Como porem o povo pela sua muita pobreza não pode 
concorrer por outro modo para a dita obra, a que alias se reconhece obrigado, e a dita obra não 
deve deixar de fazersse com a possível brevidade parece que se deve por hora aplicar para ella 
o dito produto do sobredito real pelos annos que parece tem necessários tornandosse a por a 
lanço a dita obra, e produto, e rematarsse a quem mais oferecer pelo mesmo produto e por 
menos quizer rematar a dita obra, convocando o Provedor da comarca os offeciaes da Camará, 
a nobreza e o dito povo, e propondo lhe que visto ser tão tenue o dito produto e não se poder 
por meio delle tão somente concluir a dita obra, a pontem algum outro meio para subsidiar o 
do dito real, lembrando se da aplicação das sizas sobnegadas por certo numero dos últimos 
annos precedentes ou dos sobejos das sizas nos annos em que os houver, ou de qualquer outro 
a que se possa recorrer para que a dita obra se possa concluir com maior brevidade». 
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«Dona Maria por graça de Deos Rainha de Portugal, e dos Algarves 
d'Aquem, e d'Alem mar em Africa Senhora de Guine etc.. Mando a vós 
Provedor da comarca de Moncorvo, que vos torneis a informar sobre o 
contheudo no requerimento, que com esta se vos remete, do padre Manoel de 
Carvalho Carneiro, para cujo effeito procedereis às deligencias recomendadas 
na resposta do Procurador da Coroa, e do que achardes me escrevereis com 
vosso parecer, e com vossa carta me tornará esta segura pelo correio. 

A Rainha Nossa Senhora o mandou pelos menistros abaixo assignados do 
seu conselho, e seus Dezembargadores do Paço. Baltahazar Bezerra Lima a fez 
em Lisboa a vinte, e seis de Março de mil setecentos noventa, e hum 
anos.Balthazar Antonio Sinel Cerdes a fez escrever 

João Xavier Telles de Sousa 
Manoel Nicolão Esteves Negrão». 

«Senhora8 

O padre Manoel de Carvalho Carneiro9, Abbade de Santa Maria de Donna 
Chama, e suas anexas citas no destrito desta comarca requer a Vossa 
Magestade a graça de que para a fatura do corpo da igreja da ditta villa se 
lance hum real em cada quartilho de vinho que se vender nas tabernaz, e 
outro em cada arrátel de carne que se pezar nos asouges da villa e concelho, 
emquanto [sic] se não completar a mesma obra, que he de muita necessidade 
para os moradorez, que são muito pobres, e não tem de outra forma modo de a 
fazer, tendo ja o suplicante reformado outra igreja na mesma villa á sua custa. 

Das testemunhas inquiridas se mostra a grande necessidade que há da 
obra declarada, pelo que tem sido capitulada varias vezes pelos vezitadores 
ecleziasticoz, e se não tem feito, porque os moradores dauela povoação não 
tem meioz para isso, e so com o auxillio pertendido se poderá efectuar. 

Ao cimo: «Haja vista ao Procurador da Coroa Lisboa 14 de Março de 1791»; «Torne a 
informação procedendo as deligencias que requer o Procurador da Coroa. Lisboa 23 de Março 
de 1791». 

Ao lado esquerdo: «A obra que requer o suplicante, he necessária, e se deve fazer com 
promtidão [sic] para se evitar, e precaver maior ruina, e mais crecida despeza o meio que se 
lembra para delle sahir precizo para a dita obra, pode abraçarsse visto se provar, que o povo 
he muito pobre, e que não ha outro algum meio mais suave. Por esta razão tendo ouvido os 
oficiaes da Camará convém tanto no reconhecimento da necessidade da obra, como no meio 
proposto, ainda que com algumas restricçoens, com as quais me parece deferivel a suplica, se 
não visse que sendo mandado por esta Meza, que se ouvisse também a nobreza e o povo, 
ainda se não satisfez a este despacho pelo que parece que deve tornar a informar ouvindo a 
nobreza e povo, mandando fazer apontamentos para a obra e fazendo a por em lanços, assim 
como tãobem o rendimento do real em cada hum quartilho de vinho atavernado e arrátel de 
carne pezada no açougue e dando conta de tudo para que com pleno conhecimento de huma e 
outra importância melhor se possa resolver o tempo da duração do dito subsidio». 
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A Camará nobreza e povo não impugnarão este requerimento, antes 
desejão se consigua por ser o único modo de se fazer a igreja que poderá 
importar hum conto e duzentos mil reiz, e a emposição referida trinta mil reiz 
anualmente. 

Por isso me parece justo, que sendo o corpo da igreja da obrigação dos 
freguesez, e sendo estes pobrez, lhe faculte Vossa Magestade a mercê que o 
suplicante para elles implora, visto consentirem em serem asim mães 
suavemente multados, e nao terem de outra forma com que fazer a sua igreja. 
Vossa Magestade porem detreminarà o que for servido. Moncorvo 13 de 
Outubro de 1790. 

Provedor da comarca de Moncorvo Columbano Pinto Ribeiro de Castro 
Vila». 

«Manoel Antonio Campilho escrivam da Camará desta Villa da Torre de 
Donna Chama e seu termo com provimento do Doutor Corregedor desta 
comarca de Moncorvo etc. certefico e faço certo como no livro dos acoradons 
desta mesma villa a folhas cento vinte cinco verso esta hua resposta da qual o 
seu theor he o seguinte 

Senhora foi proposto o requerimento do padre Manoel de Carvalho 
Carneiro Abbade desta igreja da Torre de Donna Chama e suas aneexas [sic] 
juntamente resposta do Procurador da Real Coroa nesta incerto sendo ouvidos 
nobreza e povo que prezentes se achavam por todos informemente foi dito que 
em tudo se comformavão [sic] a resposta ja dada pellos offeciaes da Camará ao 
dito requerimento em cinco de Outubro de mil e setecentos e noventa por 
quanto o dito povo he munto pobre nam podia contribuir para a factura da 
dita igreja cuja obra he indespensavel munto nesseçaria por estar (*) e 
indecentíssima e somente se podia fazer pello meio do dito sobsidio durante o 
tempo da dita obra, e visto ser o povo nam podia contribuir com couza alguma 
e esta somente podia ser feita por meio da contribuiçam do sobsidio e do 
mesmo consentimento estam os offeciaes da Camará actual que todos aqui 
asignaram com nobreza e povo depois de serem combocados para o dito fim 
hé o que temos que responder a Vossa Magstade que mandara o que for 
servido Torre de Donna Chama em Camará de vinte oito de Agosto de mil e 
setecentos noventa e quatro eu Manoel Antonio Campilho escrivam da 
Camará que o escrevi = o Juiz ordinário Antonio Manoel Machado de Sá 
Falcam Morais cappitam mor = o Vereador Francisco Fernandes = o Vereador 
Francisco Gonçalves = o Procurador Manoel Antonio Aires = Francisco 
Antonio de Lobam capitam das ordenanças = Joze Antonio Pinheiro ajudante 
dos auxilliares = Luis de Morais homem da governança = O Bacharel 
Lourenço Martins Ribeiro = João Maria Sarmento homem da governança = 
João Machado homem da governança = Joze de Souza = Manoel Caetano Dias 
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= Francisco Antonio Rodrigues fes huma crus = João Thomaz Rodrigues = 
Toam Paullo de Medeiros = Antonio Martins = Joze Narcizo Teixeira = 
Feleciano Alvares fes huma crus = e nam se continha mais em esta reporto 
que bem e fielmente aqui tresladei do próprio livro a que me reporto sendo 
neceçarias por verdade passei esta por me ser mandada passar que assigno em 
esta villa da Torre de Donna Chama aos vinte oito dias do mes de Agosto de 
mil e setecentos noventa quatro annos 

Manoel Antonio Campilho». 

«Termo de lanço na obra de pedraria da igreja da villa de Donna Chama 
que deu Toam Antonio mestre canteiro assistente no lugar de Alvites concelho 
de Mirandeia 

Aos vinte nove dias do mes de Agosto de mil setecentos e noventa quatro 
anos nesta villa de Donna Chama comarqua de Moncorvo (*) aonde se achava 
o Doutor Manoel Antonio Pinto de Escoar Dezembargador de Sua Magestade 
Fedelicema que Deos guarde e seu Provedor e Contador da Sua Real Fazenda 
(*) comarqua de Moncorvo pella mesma Senhora etc. ahi ele menistro em 
obcervancea da provezam retro mandou andar a pregam a obra de pedraria da 
igreja matris da mesma villa na prassa publica na forma dos apontamentos e 
risco ao que satisfazendo (*) e deo lanço Toam Antonio mestre canteiro 
assestente no lugar de Alvites concelho de Mirandella e lançou na ditta obra 
na quantia de sete digo na quantia10 de hum conto e setecentos mil reis na 
forma dos apontamentos (*) e tudo o mais por conta do mestre que por nam 
aver quem menos lançasse elle menistro lhe mandou chamar seu lanço e 
assignou com o mesmo eu Manoel Marques [*) escrivam das sizas que no 
empedimento dele Provedor o escrevi 

a) Toão Antonio Franco 
ai m». 

«Termo de lanço do real de agoa que deo Antonio de Frontoura do lugar 
de Sam Pedro Velho 

Aos vinte e nove dias do mes de Agosto de mil e setecentos noventa e 
quatro annos nesta villa de Torre de Dona Chama aonde se achava prezente o 
Doutor Provedor desta comarqua de Moncorvo Manoel Antonio Pinto de 
Escobar e Dezembargador de Sua Magestade ahi na prezença delle menestro 
andando a preguam o real dagoa dos vinhos e carnes que se venderem pello 

10 Ao lado esquerdo: 1700000. 
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meudo nesta ditta villa lanssou Antonio da Frontoura do luguar de Sam Pedro 
Velho na quantia de trinta e sinco mil reis por ada hum anno e assignou lido 
por mim Manoel Marques (*) escrevam que no empedemento dele Provedor o 
escrevi 

a) Antonio da Fontoura 
a) H 

k 
Senhora11 

Diz o padre Manoel de Carvalho Carneiro Abbade da real igreja de Santa 
maria da Torre de D. Chama S. Mamede de Guide e suas anexas na comarca de 
Moncorvo, que sendo esta igreja pingue que rende annualmente mais de 
coatro mil cruzados o suplicante os despende todos em beneficio da igreja, e 
dos pobres na forma que determinão as leis divinas e humanas, o que 
ninguém daquele destrito poderá negar. 

Achou o suplicante as duas igrejas matrizes daquella villa, a mais antiga 
e principal somente durou hum anno ao dipois da posse do suplicante; e cahio 
por terra, e a menos antiga, ja com espeques inteiramente arruinada, que por 
instantes vem abaixo como a outra. Acudio o suplicante a primeira que era 
mais antiga fundada pelos gloriozos Senhores Reis progenitores de Vossa 
Magestade e levantando a desde os alicerces a concluio a sua custa como se 
acha sem ajuda de pessoa algua; e vendo a necessidade igual da outra igreja 
que a capela mor tem boa lamterna [sic] se por ver pode cahir sobre o povo, o 
qual he muito pobre sem meios para se levantar a igreja; não pode o 
suplicante suprir a tudo porque tendo alem destas mais nove igrejas 
actualmente trabalha nellas athe onde pode, e a mina eminente da que se trata 
poderá cauzar desastres; nestes termos recorre o suplicante a Vossa Magestade 
a fim de concorrer com a Sua Real protecção para obra tão pia concedendo 
que em cada almude de vinho que se vender nas tavernas se ponha hum 
imposto racioavel assim como na carne dos açougues, e em cada alqueire de 
pão por tempo de três, ou quatro annos que poderá durar a factura da igreja, 
para assim com o que o suplicante aplicara se poder concluir sem opressão do 
povo; e ao mesmo tempo ordenar que hum dos alcaides ou escrivão da mesma 
villa arrecade este subsidio dando a sua conta por hum livro em que se 
carregue com toda a exacção e verdade portanto pede a Vossa Magestade se 
digne attender a este justo requerimento na forma que for mais conforme ao 
seu real agrado concedendo ao mesmo tempo para tão pia obra hum tenue 
rendimento que se acha em depozito de huns bens, que por não haver quem 
os quize(sse) pela pesisão que tinhão os parochos dizião as missas e os 

11 À margem esquerda: «O Provedor da comarca informe com o seu parecer ouvindo os 
vereadores da Camará nobreza e povo declarando a necessidade desta obra e sua importância 
Lisboa 2 de Agosto de 1790». 
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pessuião assim como outras quaisquer pertenças que se possão aplicar, e digão 
respeito a igreja e recebera mercê». 

«Dona Maria por graça de Deos Rainha de Portugal e dos Algarves 
d'aquem e d'alem mar em Africa Senhora de Guine etc. mando a vós Provedor 
da comarca de Moncorvo que vos informeis do contheudo na petição retro 
Manoel de Carvalho Carneiro na conformidade do despacho proferido na dita 
petição, e do que achardes, me escrevereis com vosso parecer e com vossa 
carta me tornara esta segura pelo correio. A Rainha Nossa Senhora o mandou 
pelo menistro abaixo assignado do seu conselho, e seus Dezembargadores do 
Paço. Balthazar Bezerra de Lima, a fez em Lisboa a seis de Agosto de mil 
setecentos, e noventa annos. 

Gonçalo Jozé da Costa de Sotto Maior a fes ecrever 

a) Manoel Nicolao (*) Negrão 
a) Manoel Pedroso de Lima». 

«Informação do reverendo padre Manoel de Carvalho Carneiro Abade de 
Santa Maria de Dona Chama e suas anexas 

Aos sinco dias do mes de Outubro de mil setecentos e noventa annos 
nesta villa de Torre de Dona Chama aonde estava prezente o Doutor Provedor 
desta comarca Columbano Pinto Ribeiro de Castro Vila do Dezembargo de Sua 
Magestade Fedellessima que Deos goarde etc. ahi elle menistro perguntou e 
inquirio as testemunhas seguintes pello contheudo no requerimento junto e eu 
João Manoel de Torres Portocarreiro o escrevi 

Jozé Antonio Pinheiro desta villa da Torre de Dona Chama que vive de 
sua fazenda citado de idade que disse ser de sincoenta annos a quem elle 
Doutor Provedor deu juramento dos Santos Evangelhos e prometeu de dizer 
verdade e aos costumes disse nada. 

E perguntado elle testemunha pello contheudo no requerimento do 
suplicante o padre Manoel de Carvalho Carneiro disse que sabe pello ver que 
o corpo da igreja matris desta villa se acha arruinada e que preciza muito de se 
reformar, o que se não tem feito, em rezam de serem pobres os moradores, 
pello que se nam tem efectuado nam obstante os capitullos de vezita que para 
esse fim tem deixado os vezitadores ecleziasticos, e por isso hé justo se 
conceda o podersse lançar nesta villa e seu concelho hum real em cada 
coatilho de vinho que se vender nas tabernas, e outro real de cada arrátel de 
carne que se cortar nos assougues da mesma villa e termo emquanto [sic] 
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A „ , » m »c m B obra Dorgue a nam ser com este auxilio ainda que pequeno se 
r ^ W de que ha muita necessidade e mais nam disse e asstgnou 
com eíle Douto"? Provedor, e eu João Manoel de Torres Portocarre.ro escnvam 
que o escrevi 

a) Columbano Castro Vila 
a) Joze Antonio Pinheiro 

Testemunha segunda 

Luis de Morais que vive de suas fazendas desta villa de Dona Chama 
•t Ho HP idade de quarenta annos a quel elle Doutor Provedor deu juramento 

Z s l l s ^ J s e Z l e prometeu de'dizer verdade e aos costumes drsse nada 

E oersuntado elle testemunha pello contheudo no requerimento do 
H r J E o mdre Manoel de Carvalho Carneiro disse que sabe pello ver e 

H . r â c l nos asTousues desta villa e termo aplicado para a mesma obra 
arrátel M » ^ mm s e r c o n l e s t e auxilio ainda que pequeno, se 
emquantoella durar porque .na ^ ^ d i s s e g ^ . ^ 

Z P e i ™ : r
a ^ e ° d Ó : e T j o a o Manoel de Torres Portocarreiro o escrevi 

a) Columbano Castro Vila 
a) Luis de Morais 

Testemunha terceira 

Antonio Martins desta villa de Torre de Dona Chama citado de idade que 
dissever de q u a r e l annos a quem elle menistro deu juramento dos Santos 
Evangelhos e pormeteu de dizer verdade 

F DeiRuntado pello contheudo no requerimento do suplicante disse que 
h I n n vefaue o corpo da igreja matris desta villa se acha arrumada, e que 

sabe P e l l ° X ^ C a m da mesma nam podem concorrer os moradores da mesma 
vTía a p ^ X t o i ^ £ e que s'era justo se lance ao vinho que se vender 
Sabem do na" taberna' desta villa, e seu concelho hum real por cada coatnho 

* 

T 
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* u f f l Aa rarne aue se vender arratelada nos assougues da 
d e vinho como também da « £ * £ ^ o u t r o real e m q u a n t 0 , s i c , durar a 
mesma vdla termo P ^ d ° m o a i n d a p e q u eno se nao 
mesma obra porque a nam ser c h a ^ g r a n d e 

S S : r a d e " mm n m £ sTfasÏgnou'com elle Doutor Provedor, eu ,oao 
Manoel de Torres Portocarreiro escrivam das contas que o escrev, 

* a) Columbano Castro Vila 
a) Antonio Martins 

— S : — a t S s T a v k e m r e ? . de sera = n a m t o pobre e 

°
s seu

o
 n
zSo"^Tzi:^:™: ™ - -> - cada 

em cada coartilno ae vmnu 4uo s e u 

a r r a te l de carne qu,e«.cortar nos asson^ues t a n d e m . t a v r l l ^ ^ 
S S S t e " . sTX* pode* « - - L a m e n t e trinta mi, reis pouco mars 

f ° T m o S Î d o rea d°goa quanto ao mais não pareceo estar nos 
; r 0 f d a e seTe atendervossf Majestade provera detreminara o que for 

S e f V Í Dona Chama em Camera de 5 de Outubro de 1790 

O Juiz Joze (*) 
O Veriador (*) Martins 
O Veriador Manoel Alvarez 
O Procurador Antonio Joze Pinheiro 
O Tscrivam da Camera Joze Manoel de Moraes Sarmento». 
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Documento n°47 
1801, Setembro/Outubro 
Reedificação da igreja matris de S. João Baptista, em Contins. 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, 
Mç. 367, Cx. 445, doe. n°6 

Informação 
«Por virtude dos documentos juntos12 se faz ver a urgente necessidade 

que há da prompta reedificação13 da igreija matrins [sic] de S. João Baptista de 
Contins termo da villa de Mirandella desta comarca, e por isso procedi em 
mandar derramar finta de quarenta mil reis pellos seos comrespondentes [sic] 
freguezes, mas bem asim per todos aquelles que no destricto daquella 
freguezia pessuem bens os quaes na forma do Direito, igualmente estão 
obrigados, soposto ali não rezidão sendo tão somente freguezes do mesmo 
lugar, e quazi todos pobres e os que existem fora pessuidores, e 
administradores de seos bens setenta, e dous, e como na forma delias eu 
procedi arrematar afinal a mesma obra tão necessária, e capitulada pelo 
reverendo ordinário em quatro vezitas como se evidencia dos mesmos 
documentos por isso lhe fis lançar, e derramar a mencionada finta de 40 mil 
reis sendo percizo para o complemento da mesma obra que Vossa (*) lhe 
conceda provizão para se lhe lançar mais a proporção das possibilidades de 
cada hum dos que devem contribuir ao menos a quantia de quatro centos, e 
outenta mil reis, (*) que a referida obra se acha totalmente arrematada em 
quinhentos e trinta mil reis sendo o menos lanço que se deo em praça pello 
mestre canteiro Semedo Rodrigues, e pello carapinteiro Manoel Joze Rodrigues 
sendo este das Aguieiras termo da villa de Monforte, e aquelle desta villa, e 
como procedi a todas as deligencias da lei, e estillo como se manifesta do 
treslado dos autos que ponho na prezença de Vossa (*), Vossa (*) defira como 
mais justo lhe parecer se bem que a mesma finta não pode ser menos dada (?) 
quando ser quatrocentos, e oitenta mil reis em razão da mesma igreija não 
poder concorrer senão com dez mil reis, e por este juizo ter se derramado a 
dita quantia de 40.000 reis e como se arrematasse na quantia dos ditos 
quinhentos, e trinta mil reis vem a faltar os referidos quatrocentos, e outenta 
mil, que sendo derramados por todos aquelles, de que faço menção lhes fica 
sendo pouco gravamen em motivo da necessidade, que há da mesma igreija 
Vossa (*) mandara o que for servido. 

12 Ao cimo: «Haja vista o Procurador da Coroa. Lisboa, 15 de Setembro de 1801». 
Junte se aos mais papeis, e venhão á Meza. Lisboa, 5 de Outubro de 1801». 
13 Ao lado esquerdo: «A arrematação foi intepestiva, e a finta he grande para hua freguezia, e 
em tempo de tantas calamidades; mas obra he necessária. Ficet justiça». 
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Vila Flor 24 de Agosto de 1801. 
O provedor da Comarca 
Joaquim de Noronha, e Oliveira». 

«Tresllado dos autos das obras do corpo da igreja do lugar de Contins 
capitulladas pellos reverendos vezitadores e postas em execução neste livro 

Dizem os offeciais da igreja de São João Baptista do lugar de Contins 
comarca de Moncorvo que por Sua Alteza Real ter mandado readificar [sic] a 
capella mor, e sacrestia da dita sua igreja, e o corpo da mesma estar em egual 
nessecedade, e per muntas vezes capitulada pellos reverendos vezitadores, 
com comenoção de pennas a juros, pertendem os suplicantes que a freguezia 
apronte o corpo da igreja, ao mesmo tempo que se apromptar a capella mor 
por não haver capella alguma em que se possão selebrar as funçoens 
parrochiaes; pello que requerem os suplicantes ao Senhor Doutor 
Dezembargador Provedor seja servido fazer aprontar os dinheiros da igreja e 
obriguar o quanto chegão, prosseder apontamentos e rematação da dita obra e 
as fintas nesseçarias para ella athe fenal, coletando para as ditas atodas as 
pessoas que pesuem bens no destrito do dito lugar como assim o determena o 
dereito e os moradores são pobres pede ao Senhor Doutor Dezembargador 
Procurador seja servido assim o haver por bem, e recebera mercê. 

Facão os apontamentos da obra que pertendem e depois deferirei 
Noronha 

O juis da igreja = Antonio de Escovar = Joze Antonio Comceliario [sic] 
= Manoel Ignacio Xavier Comceliario = O Procurador Antonio Manoel = O 
mordomo do orago». 

«Apontamentos de pedraria da obra do corpo da igreja do lugar de 
Contins 

Fecara este corpo da igreja de setenta e dois palmos de cumprido, e trenta 
e dois de largo por dentro das paredes, estas ficarão de trinta palmos de alto, e 
de largo quatro, ficara com dois cunhais no frontehespicio [sic] de cantaria 
apilarados com vazes, e capetel, e cornige e frizo, e loguo tudo esto somente 
no fronteespicio e o portal do mesmo será de quinze palmos de alto, e de largo 
oito com pardieiras de volta, com colarinho e huma fresta no simo delle de 
quatro palmos de largo e sete de alto com pardieira de volta e huma crus de 
cantaria de nove palmos de alto com suas quartellas no pedrestal e huma flor 
no meio e com suas folhas nas cabeças em tudo bem feita nas paredes dos 
lados ficarão dois nichos de alvenaria, para dois comfessionarios entruduzidos 
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nos mesmos de quatro palmos de largoe oito de alto, e de caber coaze três 
levara huma porta travessa de cantaria de seis palmos de largo e onze de alto 
apelarada com pardieira de boita e colarinho, levara huma pia para a agoa 
benta bem feita e fecará (*) semelhante que as portas prencepais levará huma 
fresta do mesmo modo da frontaria da porta do nacente com suas14 na forma 
dos da capella mor ficara com dois altares junto ao arco cruzeiro feitos de 
albenaria com seus supedaneos de cantaria de canto borel os altares sera de 
oito palmos de cumprido, e de largo seis entre os altares, ficarão qatro 
sepulturas de nove palmos de cumprido e de largo quatro, e de caixilhos com 
seu frizo no fundo destas ficarão com huma pia de baptizar de cantaria de 
coatro palmos de largo e seis de alto com meias cannas com hum redondo e 
hum armário, para os Santos Óleos, de cantaria, e o púlpito será assente no 
lugar competente da parte da sancrestia, em (*) a esta hua cazinha de dous 
palmos de cumprido, e seis e meio de largo por dentro, e da altura 
comrespondente as paredes da igreja, e ella qual fecará a escada para o 
púlpito, e na parede lateral fecarão duas seneiras capazes de receber, estas 
serão de cantaria , e desta cazinha para o púlpito fecará huma porta e no simo 
da escada se assentarão humas lages, para a emtrada [sic] da deta porta para 
delias tocar os sinos, e os freguezes aprontarão, a pedra nesseçaria junto a obra 
tanto de cantaria, como de albenaria, e como coaze toda a cantaria esta aonde 
a obra e coaze toda ja obrada, os mestres cortarão as pardieiras, para o portal 
das portas prencipais e a cantaria que for nesseçaria para huma fresta, e os 
freguezes a irão conzir de quadraçal como ande fazer a albenaria, que faltar de 
que ja esta pronta no lugar da obra, toda esta obra deve ficar segundo a arte, 
estas paredes fecarão com suas corneges de cantaria com frizo». 

«Apontamentos para a carpintaria da sobredita obra do corpo da igreja 

Sera assoleirada sobre as paredes que terão de grosso quatro e meio e de 
largo quatro quartos e meio levara sinco lenhas e meia da mesma grossura e 
altura das soleiras levarão suas cantoneiras de ferro agarrando as lenhas e as 
soleiras cada ordem das soleiras sera de três (*) levando em cada ajuste sua 
lenha e outras no meio de ca soleira, e nos cantos levara seu chumbadouro 
para segurança das ditas soleiras será a modo de caibraria que terão de vão 
palmo e meio de hum a outro, terão de grosso quatro dedos e de alto seis (*) 
sobre as soleiras e sera forrado de escama de peixe (*) e o cambotado em todas 
as pernas, poderão ser algumas emmendadas, e o ferro será emliado e bem 
lizo, levara seu afrizado por baixo do emtabolamento e corneje e arquetrave ao 
correr do corpo da igreja; todas as madeiras velhas que se acharem na deta 
obra tanto de baixo como de sima serão do rematante e poderá meter na obra 
as que esteverem capazes; as portas prencipaes serão de travessa á face com 

14 Segue-se um espaço branco para uma palavra. 
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sua almofada levantada com seu filete e meio como a romana, levará cada 
huma quatro chumbadouros, levará seu mata juntas por fora, as portas 
travessas serão do mesmo feitio e levarão dois chumbadouros cada huma com 
sua tranqueta de ferro e fechadura capas de duas argollas de puxar. Levarão 
seu mata juntas; os nichos dos comfecionarios [sic] serão marquados e nelle se 
assentarão as portas para os ditos, com seus raros, nestes nichos haverá hum 
assento para o comfeçor [sic] e huma taboa para emcosto para trás, estas 
portas levarão seu descanço com seu fito, hum por dentro outro por fora, o 
rematante assentara as grades do pulpeto; o mesmo assentara humataboa em 
cada sopedanho dos altares latraes e outra enteireça em cada altar bem 
assente, e com rasco para a pedra Ara; o mesmo rematante fará huma porta 
com fechadura, e puxador para o armariodos Santos Óleos; por conta do 
mesmo rematante se aprontará o telhado de telha com os cumeos e bocas 
telhas arguamaçadas tãobem mandará cahar as paredes por dentro e por fora e 
por conta do mesmo se aprontarão os vidros da fresta assentes nos ferros, e 
com suas grades de arame, e tãobem aprontará a porta do pulpeto. 

Senhor Doutor Procurador15 esto so (*) ao respeitável despacho supra 
com os apontamentos; e porque para a despeza da deta obra não só devem ser 
coletados todos os moradores de referido lugar, mas tãobem todas aquellas 
pessoas que pessuem bens no destreto do mesmo lugarna forma do dereito; e 
como muntas vezes se tem decededo e julgado de cujas decezoens trata Phebo 
tomo 2o (*) 67 e a este juizo na forma do ordinário em primeiro titullo 62 
artigo 76 pertence a exação da mesma obra, (*) os termos de deferir lhe na 
forma do requerimento supra (*) deferir lhe na forma requerida prossedendo 
em tudo nas deligencias do costume como por afloentes do mesmo dereito = e 
recebera mercê». 

Despacho 

«Prossedasse a vistoria, na forma do estillo e depois deferirei = 
Noronha». 

Auto de Vistoria 

«Auto de vistoria feito na igreja do lugar de Conténs 

Anno do naccimento [sic] de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e 
oitocentos e hum annos aos vinte e quatro dias do mes de Junho do dito anno 
neste lugar de Contins aonde vim com o Doutor Provedor desta comarqua 
Joaquim de Noronha e Oliveira proffeço na Ordem de Christo do Dezembargo 
de Sua Alteza Real (*) nesta comarqua de Moncorvo (*) que Deos guarde etc.. 

Riscou-se a palavra Desembargador. 
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Para efeito de se prosseder a vistoria no corpo da igreja do lugar de Contins 
para cujo fim mandou elle dito menistro comvocar a Simão Rodrigues e a Luis 
da Costa ambos mestres canteiros para declararem debaixo de juramento o 
estado actual em que se acha o corpo da igreja e que sendo visto examinado 
por elles louvados foi dito debaixo de juramento que recebido tinhão, o que 
com efeito tinhão digo que com efeito aquella igreja se achava em munta mina 
em razão das suas paredes estarem munto aruinadas, e derrubadas por fora e 
estarem munto baixas, e a mesma igreja edeficada de hum alto para baixo de 
sorte que chovendo alguma emxurrada [sic], lhe entra a agoa para dentro, e 
assim perciza de huma pronta redeificação não só de paredes mais altas mas 
forrada de novo, para assim evitar o cahirem os telhados, que que depois se 
vira a fazer maior despeza, e por esta forma ouverão a sua declaração por bem 
feita que assignarão os ditos louvados e elle dito menistro que mandou lhe 
fizesse este auto comcluzo [sic] para julgar por sentença e eu Joaquim Joze 
Mendes Botto que o escrevi e assignei = Joaquim Joze Mendes Botto = 
Noronha = Simão Rodrigues = Luis da Costa = e logo no mesmo dia mes e 
ano declarado fis estes autos comcluzos ao Doutor Provedor desta comarqua 
de que para constar fis este termo e eu Joaquim Joze Mendes Botto que o 
escrevi». 

Sentença 

«Como pella declaração dos louvados se fas ver a nessecidade de se 
redificar a igreja de que se trata portanto mando se passem editaes para se 
arrematar (*) no dia vinte e sete do corrente o que assim julgo e paguem as 
custas Golfeiras vinte e quatro de Julho de mil e oitocentos e hum Joaquim de 
Noronha e Oliveira = e logo no mesmo dia mes e anno declarado me forão 
dados pello Doutor Provedor desta comarqua estes autos com a sua sentença 
retro mandando se cumprisse e goardasse na forma que nelles se comtem e 
declaro de que para constar fis este termo eu Joaquim Joze Mendes Botto que o 
escrevi». 

Requerimento 

«Dizem os offeciaes da igreja do lugar de Contins comarqua de Moncorvo 
que para efeito (*] Juizo se dar a execução a obra do corpo da dita igreja 
muntas vezes capitollada pellos reverendos vezitadores se fas precizo que o 
escrivão deste mesmo juizo extraha huma copia dos capitólios de vezita como 
constar dos mesmos livros dos capitólios, que para isso mesmo se aprezentão 

228 



= pede ao senhor Doutor Procurador16 seja servido assim o mandar pello dito 
escrivão e recebera mercê = Passe Noronha». 

«Em comprimento do despacho supra Joaquim Joze Mendes Botto 
escrivão da provedoria desta comarqua de Moncorvo por Sua Alteza Real que 
Deos goarde etc. certefico e fasso fe em como revendo os livros dos capetollos 
de vezita me forão aprezentados pello reverendo comfirmado do lugar de 
Contins nelles achei a folhas cento e trinta verso do livro findo o capitólio de 
vezita fecto pello Exssellentissimo vezitador Dom Manoel de Vascomcellos 
Pereira Bispo daquelle bispado em a vezitação de vinte e dois de Maio de mil e 
setecentos e setenta e dois annos que comtinha o seguinte = Dentro de dois 
mezes se fará igreja nova para este povo no lugar em que pella maior parte 
delle for julgado o milhor por não admeter o estado em que se acha a mesma 
igreja género algum de concerto, mas se nessecita inteiramente de nova 
edificação = E no anno de mil e setecentos e setenta e seis a dois de Maio 
vezitando o Exssellentissimo vezitador Dom Miguel Antonio Barreto de 
Menezes Bispo deste bispado determinou o seguinte = Estranhamos muito o 
descuido que tem havido em se dar de pronto comprimento a tudo o 
capitolado na vezita passada pello que mandamos debaixo das mesmas 
pennas cominadas e das mais que nos parecerem justas que todas as obras da 
mesma vezita mencionada se faça no tempo prefexo de hum anno, e não 
comtinha mais nos capitólios das referidas vezitacoins em o dito livro findo; e 
no que actualmente serve a folhas vinte e quatro vezitando aquella igreja o 
Doutor Caetano Joze Saraiva Vigário Geral do bispado determinou o capitólio 
seguinte = Achasse toda esta igreja indessentissima e portanto imprópria para 
nella se sellebrarem os officios devinos e servir de parrochia cuja nessessidade 
tem sido reconhecida nas vezitas passadas e por isso nellas se determinou 
fazersse de novo no mesmo citio ou outro que se escolhesse mais a preposito a 
voto de todos os moradores e porque esta escolha que se deixou a seu arbitrio 
tem sido a cauza de se não fazer a obra por não ser fácil, o comcelliar os 
ânimos de todos portanto mando que a igreja se faça toda de novo, no mesmo 
citio e não se principiando a dita obra dentro de quatro mezes hei esta igreja 
por suspença e o reverendo parrocho assim o declarara a seus freguezes a 
estação das missas comventuais e a folhas quarenta e sinco do mesmo livro 
vezitado a dita igreja o reverendo Manoel Bernardo da Silva Abbade de 
Montouto vezitador ordinário determinou o capitólio seguinte = Vendo que he 
grande a pobreza de coaze todos os moradores deste lugar como me consta 
comtudo não se pode deixar de atribuir tãobem a negligecia e inação dos 
mesmos a factura da nova construção da sua igreja que he das mais 
endecentes e indignas de todo o bispado para nella se sellebrarem não só o 
mais alto mistério da nossa relligião, mas ainda as mais funcções delia, por 
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isso mando que logo no (*) termo de três mezes lhe deem principio penna de 
pagarem das suas bolças vinte mil reis, e no emquanto se não fizer hei por 
suspença ipso facto o qual sacerdote que sellebrar em qualquer altar dos 
colletraes e não se continha mais em os referidos capitólios de vezitaçoins de 
que passo a prezente certidão, que assino em Golfeiras ao primeiro de Agosto 
de mil e oitocentos e hum annos e eu Joaquim Joze Mendes Botto que o 
escrevi e assinei = Joaquim Joze Mendes Botto que o escrevi e assinei». 

Auto de arrematação da obra de pedraria 

«Auto de arrematação da obra de pedraria do corpo da igreja do lugar de 
Contins que arrematou Simão Rodrigues de Villa Flor pella quantia de 
duzentos e sincoenta (*) de duzentos e secenta e sinco mil reis. 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e oitocentos e 
hum aos vinte e sete do mes de Julho do dito anno neste lugar de Golfeiras e 
praça publica delle aonde veio comigo o escrivão e o Doutor Provedor desta 
comarqua Joaquim de Noronha e Oliveira professo na Ordem de Christo do 
Dezembargo de Sua Alteza Real (*) nesta comarqua pello mesmo Senhor que 
Deos goarde etc. para efeito de se prosseder a rematação da obra de pedraria 
do corpo da igreja do lugar de Contins para cujo fim mandou elle menistro ao 
porteiro deste dito lugar troussesse a lanço a dita obra para o que elle dito 
porteiro pegou com hum ramo verde, e andando de huma para outra parte 
dizendo com altas e inteligiveis vozes, que todos bem percebião se avia quem 
fizesse por menos de trezentos mil reis a obra de pedraria do corpo da igreja 
do lugar de Contins ou se perante elle que lhe tomaria o seu ramo, e entre 
muitos e vários lanços que se derão, foi o menos da quantia de duzentos e 
secenta e sinco mil reis que deu Simão Rodrigues mestre canteiro natural do 
Minho e assistente em Villa Flor desta comarqua e repetindo o dito porteiro o 
referido lanço por varias vezes não houve quem por menos ou pello mesmo 
quizesse arrematar a dita, o que ouvido pello dito menistro foi arematada por 
digo menistro mandou ao referido porteiro emtregar [sic] o ramo ao 
arrematante que pegua em sinal de sua arremataçam e se obrigou a fazer aditta 
obra na forma dos apontamentos que no mesmo acto se achavão prezentes e 
fuorão juntos aos autos e logo por mim escrivão foi noteficado o dito 
arrematante para dar fiador com todas as clauzullas do costume e para constar 
fis este auto que assinou o arrematante com elle menistro e o porteiro e eu 
Joaquim Joze Mendes Botto escrivão que o escrevi e assinei = que o escrevi e 
assinei Joze Mendes Botto = Noronha = Simão Rodrigues = Manuel 
Antunes». 

+ 
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Auto de arrematação de carpintaria 

«Auto de arrematação da obra de carpintaria do corpo da igreja do lugar 
de Contins que arrematou Manoel Joze Rodrigues assistente no lugar de 
Aguieiras mestre carpinteiro pella quantia de duzentos e sincoenta (*) e sinco 
mil reis 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e oitocentos e 
hum annos aos vinte e sete dias do mes de Julho do dito anno neste lugar de 
Golfeiras e praça publica delle aonde veio comigo o escrivão e o Doutor 
Joaquim de Noronha e Oliveira professo na Ordem de Christo do Dezembargo 
de Sua Alteza Real (*) nesta comarqua de Moncorvo pello mesmo Senhor que 
Deos goarde etc. para efeito de se prosseder a arrematação da obra de 
carpintaria do corpo da igreja do lugar de Contins para cujo fim mandou elle 
menistro ao porteiro deste dito lugar Manoel Antunes, que trossesse (*) a dita 
obra o que elle logo fez pegando em hum ramo verde andando de huma para 
outra parte dizendo em alta e emteligivel voz, que todos bem percebião se 
havia quem fizesse por menos de trezentos mil reis a obra de carpintaria do 
corpo da igreja do lugar de Contins, e depois de largo tempo e repetidos lanços 
dizendo o dito porteiro que viesse perante elle todo o que quizesse lançar que 
lhe tmaria o seu lanço e entre muitos que se derão foi o menor de duzentos 
sessenta e sinco mil reis que deu Joze Rodrigues do lugar de Aguieiras mestre 
carpinteiro, e vendo elle menistro que repetindo se varias vezes o ditto lanço 
não houve quem por menos o fizesse, e logo mandou ao porteiro entregace 
[sic] o ramo e o arrematante pegou em sinal de sua arremataçam obrigandosse 
a fazer a dita obra na forma dos apontamentos que na mesma ocazião estavão 
patentes, e se achão juntos, aos mesmos autos e logo eu escrivão o notefiquei 
ao arrematante para dar fiador na forma do estilo com todas as clauzullas do 
costume de que para constar fis este auto, que assenou o arrematante com elle 
menistro, o arrematante e porteiro e eu Joaquim Joze Mendes Botto que o 
escrevi e assignei = Joaquim Joze Mendes Botto que o escrevi e assignei = 
Joaquim Joze Mendes Botto = Noronha = de Manoel Rodrigues = hua cruz = 
Manoel Antunes. 

E não se continha nem declaravam mais em os dittos autos, que eu 
sobredito escrivão a que bem e fielmente mandei copiar por pessoa da minha 
comfidencia [sic] sem couza que duvida faça dos próprios, que ficão em meu 
poder e cartório, aos quaes sendo nessessario me reporto, em fé do que me 
asseno, em Villa Flor aos vinte e sinco dias do mes de Agosto de mil e 
oitocentos e hum annos e eu Joaquim Joze Mendes Botto que o sobescrevi e 
assignei 

Joaquim Joze Mendes Botto». 
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Documento n° 48 
1801, Setembro, 13 
Obra da capela-mor da igreja paroquial de Soutelo da Pena Mourisca 
Fonte: A.D.B., Cabido, Cx. 18, doc. s/n°; idem, Nuc. Not., Bragança, Mç. 34, 
Lv. 150, fis. 8v-89v 

«Escritura de obrigação e contrato que fas o Muito Reerendo Doutor 
Caetano Joze Saraiva como vedor da Illustrissima Meza Capitullar da Se desta 
cidade com Alexandre Fernandes e Antonio Lourenço do lugar de Soutello da 
Penna Mourisca 

Saibão quantos este publico instromento de escritura de obrigação e 
contrato ou como em direito milhor lugar haja virem que sendo, sendo [sic] no 
anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitossentos e hum 
aos treze dias do mes de Setembro do dito anno nesta cidade de Bragança e 
cazas da morada do Muito Reverendo Doutor Caetano Joze Saraiva Dião da Se 
desta cidade e nella e seu bispado Provizor e Vigário Geral donde eu taballião 
vim para efeito de fazer a prezente escritura e sendo ahi parante mim e das 
testemunhas ao dinate nomiadas e no fim desta assignadas pareseo em sua 
pessoa propria o dito Reverendo Doutor Caetano Joze Saraiva que reconheço 
de que dou fe e disse que fazendo se de novo a capella mor da igreja paroquial 
do lugar de Soutello de Pena Mourisca por conta do Illustrissimo Cabido da Se 
desta cidade e elle como vedor da Meza Capitullar tinha pago aos mestres 
canteiros toda a importância e despeza da obra e porque a metade do arco 
cruzeiro hera da obrigação dos freguezes daquella paroquia devião satisfazella 
aos mestres e porque os mesmos não tinhão denheiro e alem disso percizavão 
denheiro digo percizavão fazer de novo toda a igreja e suas ofecinas por estar 
ha muitos annos capitullada em vezita mandandosse mudar de sitio em que 
estava por se achar arruinada e emdessente [sic] fora do povoado sugeita a 
roubos elle Reverendo vedor pagara por inteiro aos mestres por elles freguezes 
não só a metade do arco a que herão obrigados mas o que se tinha feito dos 
meios arcos para se assentarem os altares colatraes e paredes da sachrestia e 
parte da caza do despejo que emportou a quantia de noventa e dois mil reis 
abatendosse antes o pagamento de algum trabalho que os moradores de 
Soutello tinham tido em abrir os alissersses e em conduzir toda a pedra da 
obra da capella havendosse primeiro avalliado pellos mestres o que da mesma 
pertencia ao Illustrissimo Cabido e porque toda a freguezia hera obrigada e 
devedora da sobredita quantia de noventa e dois mil reis a Meza Capitullar e 
hera percizo que constasse esta divida e obrigação que os mesmos tinham que 
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satisfazer para efetívamente se pagar tinham justado que Antonio Lourenço do 
dito Soutello que foi juis da igreja emquanto [sic] durou a obra e por isso 
sabedor da despeza que se fes com os mestres neste particular e Alexandre 
Fernandes atual juis da igreja por cuja direção corre prezentemente a obra da 
igreja se obrigacem cada hum em sollidum a satisfazer ao Illustrissimo Cabido 
ou ao seu reverendo vedor a sobredita quantia de noventa e dois mil reis por 
conta de todos os freguezes e com o direito e obrigação de haver a mesma 
quantia délies; e sendo tãobem prezentes Alexandre Fernandes, e Antonio 
Lourenço do dito lugar de Soutello que outrossim reconheço de que dou fe por 
elles foi dito que se obrigavão ambos juntos e cada hum de per si a satisfazer a 
dita quantia de noventa e dois mil reis para o mes de Setembro do anno futuro 
comfessandosse [sic] por esta escritura devedores como divida sua propria 
ainda que elles hajão de a haver ou cobrar em juízo ou fora delle dos outros 
seus comfreguezes [sic]; e de como huns e outros assim o disserão e 
outorgarão rogarão a mim taballião lhe fizesse a prezente que pedirão e a 
aceitarão e eu como pessoa publica estipullante e asseitante lho estipullei e 
asseitei por me ser destribuida pello vilhete seguinte a escritura de obrigação e 
contrato que fes o Muito Reverendo Caetano Joze Saraiva Dião da Se desta 
cidade com Alexandre Fernandes e Antonio Lourenço de Soutello de Pena 
Mourisca em treze de Setembro de mil oitossentos e hum = Pinheiro = Ochoa 
= e não dizia mais o dito vilhete que aqui copiei sendo am tudo testemunhas 
presentes João da Costa do dito Soutello e João Luis mestre canteiro assistente 
nesta cidade que todos aqui assignarão depois desta lhe ser lida por mim de 
que dou fe eu Francisco Joze Pinheiro taballião o escrevi e o assinei = Caetano 
Joze Saraiva = Alexandre Fernandes = Antonio Lourenço = João Luis = de 
João da Costa hua cruz = Francisco Joze Pinheiro. 

E não se comtinha [sic] mais em a dita escritura que eu taballião aqui fis 
copiar allias aqui copiei do meu livro de nottas a que me reporto com a qual 
esta comferi e conssertei com outro offecial comigo ao consserto abaixo 
assignado e por verdade me assigne em publico e razo Bragança dia mes e 
anno ut supra e eu Francisco Joze Pinheiro o escrevi e assinei. 

Em fe de verdade 
Francisco Joze Pinheiro 
Comfirmo o consserto por mim Francisco Joze Pinheiro 
e como taballiam 
Joze Caetano de Magalhães». 
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Documento n° 1 
1612, Novembro, 16 
Abastecimento de água a Miranda do Douro. 
Petição de Mateo Velez Barcena, mestre canteiro e de fontes, para se 
traduzirem de português para castelhano os documentos relacionados com a 
obra das fontes da cidade de Miranda que ele tinha arrematado 
Fonte: A. P. Z., Notarial, n° 878, fis. 600-604v 

«Presentacion de la requisitória 
En la ciudad de Zamora a diez y seis dias dei mês de Novienbre de mil 

y seiscientos y doze anos ante el senor Hernando Quejana teniente de 
corregidor de Zamora perante my el escrivano e testigos pareceu presente 
Mateo Belez Barzena bezino de Balladolid e presento la requisitória e testigos 
de atras en letra portuguesa e pedio delia cunplimyento e justicia e lo dicho 
teniente la ubo por presentada e mando que se reduzga en letra castellana se 
lie vea su merzed para probeher justicia testigos Falcote y Andres Gonzalles 
vezinos de Zamora e firmo lo el dicho senor teniente = (*) = Baptista 
Fernadez escrivano». 

«El licenciado Gonzalo de Azebedo Cabral juez de fuera de la ciudad de 
Miranda de Duero y su termino com alzada por el rey nuestro senor etc. ago 
saber a los que la presente sertidunbre bieren y el conozimiento delia com 
derecho perteneze como ante mi se presento una peticion Mateo Belez 
Barcena maestro de fuente morador en Balladolid dei reyno de Castilla que a 
el suplicante y estaban arrematados los canos desta ciudad (de Miranda) y 
conzertado dellos y tratado en dos mil y quinientos ducados y el para dar sus 
fianzas en el dicho reyno de Castilha porque en esta ciudad no abia persona 
que los fiase y para bien de las dichas fianzas le era nezesario una certedunbre 
de Antonio Pegas escriban dei ayuntamiento desta dicha ciudad en como le 
fueron arrematados los dichos canos en los dichos dos mil y quinientos 
ducados en el y le fue dado el ramo publicamente en la paza desta ciudad por 
lo que me pedia le mandase dar la dicha certedunbre ai dicho escribano de 
ayuntamiento para en birtud delia dar sus fianzas en el reyno de Castilha en lo 
que recibiria justicia y merze e (*) tudo esto es ansi y tam cunplidamente 
como es contenido en la dicha peticion dei dicho Mateo Belez la qual siendo 
me presentada y bista por mi en ella pus e el despacho siguiente e mando 
Antonio Pejas escribano dei ayuntamiento desta ciudad (*) tener estos autos 
dei arrematacion por ser lebados los dichos despachos a la corte de Lisboa y el 
solamente tener los autos de reparticion de los dichos dos mill y quinientos 
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ducados y la probision de Su Magestade por donde se mandan repartir para 
conzierto de los dichos canos y para otras cozas em ello declaradas e despues 
de andaren muchos dias al pregon ansi en muchos lugares del reyno de 
Castilha como de Portugal y fue ramatada la dicha obra en dos mill y 
quinientos ducados a Mateo Bêlez Barzena vecino de Balladolid por ser muy 
bueno fizial esperimentado por bueno fizial y por ser el que menos baxo en la 
obra y seguro lanzo e por vien y me plaze que la dicha quantia de un quento 
de marabedis se heche por las partes y lugares nombrados polios moradores A 
de la dicha ciudad de Miranda y dei termino para que luego se enpeze azer los 
dichos canos por donde ade bénir agua a la dicha ciudad e polla a traza y 
ordem como dicho Mateo Bêlez Barazena e que ansi la hechara en la ordem e 
ordenanza y probision de Su Magestad e fecha en Lisboa a dos de Xumo de 
mill e seiescientos y doze y sobreescrita por Juan de Acosta escnbano del 
rizimiento de Su Magestad y sinada por el rey nuestro senor y por el dicho 
maestro Mateo Bêlez se me pedio esta sertidunbre que para por birtude delia a 
de dar sus fianzas en lo dicho reyno de Castilha le mande dar y pasasar la 
prezente probision y autos de la dicha reparticion e ansi por mi ansmado y 
sellado corn el sello desta ciudad y dada en ella a los quatro dias del mes de 
Nobienbre del ano del nacimiento de Nuestro Senor Jesu Cristo de mil y 
seiscientos y doze anos Antonio Pegas gaspar Baez el licenciado Cabral -
conzertada por mi Cristobal Baaz escribano del ayuntamiento por mi e seu ano 
= Francisco de Escobar». * 

«Yo Geronimo Caro vezino desta ciudad de Zamora en cumplimento del 
auto del senor licenciado Hernando de Quejana teniente de corregidor desta 
dicha ciudad doy fee que traduzi e declare esta requisitória suso contenyda de 
la letra e lengua portuguesa en que estaba en letra e lengua castellana como ba 
v ba bien e fieelmente traduzida e declarada a lo que Dios Nuestro Senor me a 
dado a entender y asi lo juro a Dios en forma debida de derecho e furon 
testigos a la ber traduzir e declarar Antonio Garcia de Lozada y Fernan Garcia 
de Lozada su hermano vezinos de Zamora en Zamora a diez y seis dias dei 
mês de Novienbre de mil e seiscientos e doze anos y en fee dello y por verdad 
lo firme de mi nombre = Geronimo Caro». 9 

237 

* 



Documento n° 2 
1612, Novembro, 18 
O mestre Mateus Velez Barcena apresenta como fiadores os mestres 
zamoranos Hernando de Nates, João de Alvarado, João de Rubaio, João de 
Vilabocilha, canteiros, e ainda a Bartolomeu de Oviedo, mestre carpinteiro. 
Fonte: A. E Z., Notarial, n° 878, fis. 605-606v 

«Fianzas para las fuentes da la ciudad de Myranda 
En la ciudad de Zamora a diezyocho dias dei mês de Novienbre de mill 

e seiscientos y doze anos ante my Bautista Fernandez de Camon escrivano 
publico de numero desta dicha ciudad e los testigos de y uso pareceron 
presentes Hernando de Nates e Juan de Albarado vezinos dei lugar de 
Secadura en la merindad de Tresmera estantes ai presente en esta ciudad de 
Zamora e Juan de Vellar Juan de Rubayo todos mestres de canteria e 
Bartolome de Ubiedo maestro de carpinteria vezinos desta ciudad de Zamora 
y estantes en eíla e dixeron que porquanto Mateo Velez Barzena maestro de 
hazer fuentes vezino de la ciudad de Balhadolid estante ai presente en esta 
ciudad tiene tomado a su cargo de hazer e se remato en el las fuentes y canos 
de la ciudad de Myranda de Duero en el reino de Portugal para las hazer e 
fortalezer de canteria e piedra e arcaduzes de barro para por ello venir y correr 
agua en la parte senalada y contenyda en la postura y remate de la dicha obra 
y que la ade hazer correr dentro de cierto tienpo porque por ello le dan dos 
mill e quinhientos ducados que es el presso en que se le remato y en cierta 
forma y manera y conforme a la traza que el suso dicho dio para hazer la 
dicha obra y com las condiciones que por la dicha ciudad de Myranda y su 
regimyento se le pussieron como se contiene en el remate délia y obligacion 
que sobre ello hizo en la dicha ciudad de Myranda a que se refirieron y com 
cargo de que abia de dar fianzas vastantes seguras y abonadas para guardar y 
cunplir lo suso dicho conforme a la dicha traza y remate y so ciertas penas y 
para cunplir com los suso dicho queze dar las dichas fianzas y a pedido el 
dicho Mateo Velez Barzena a los dichos Hernando de Vates e Juan de Albarado 
e Juan de Rubayo e Juan de Villabosilla e Bartolome de Ubiedo que hagan la 
dicha fianza y se obliguen juntamiente com el al cunplimiento de la dicha 
obra y ellos lo quieren hazer portanto cunpliendo com la dicha obligacion 
remate y com lo pedido por parte del dicho Mateo Velez Varzena lo quieren 
hazer portanto los dichos Hernando de Vates e Juan de Allbarado e Juan de 
Rubayo e Juan de Villabosilla e Bartolome de Ubiedo vezinos y estantes en la 
dicha ciudad dixeron que salian e salieron por fiadores del dicho Mateo Bêlez 
Barzena fontanero suso dicho vezino de la dicha ciudad de Balladolid y por 
principales cumplidores e pagadores en la dicha razon e hazendo o como 
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todos sinco dixeron que hazian e hizieron de deuda (*) todos juntos e 
juntamiente com el dicho Mateo Bellez Barzena de mancomum a voz de uno e 
cada uno dellos por si e por el todo (*) las leys (*) e devission de bienes e 
todas las (*) derechos que son (*) razon de de la man comunydad reos e com 
reos e fiadores como en ellas y cada una delias se contiene se obligaron por 
sus personas bienes muebles e raizes ávidos e por aver que el dicho Mateo 
Bellez Barzena fontanero suso dicho hara la dicha obra de las dichas fuentes 
segun y conforme a las condiciones y por la orden y traza que dio y esta 
obligado en la dicha ciudad de Myranda de Duero y como le esta rematada 
todo ello dentro dei tiermo de su obligacion e non le daran cossa alguma por 
nenguna via ny manera (*} que por la dicha ciudad le estan puestas y segun y 
de la forma y manera que se le remato de las quales dichas condicones y 
penas se dieron por savidores y de todo lo contenydo y condicion insertas en 
el dicho remate y traza de las que (*) la obieron a quitar y insertas y 
incorporadas para las guardar y cumplir los dichos fiadores segun y como en 
ellas se contiene y segun y como el suso dicho esta obligado y en su lugar la 
qual dicha fianza y obligacion dixeron que hazian para la cumplir los 
sobredichos com la declaracion de que a el dicho Mateo Belez Barzena no se 
le ande dar ny puedan dar de presente para enpezar a hazer la dicha obra (*) 
de tam solamiente três mil reales para que com ellos (*) e busque oficiales 
para lo suso dicho y despues enpezada la dicha obra en el discursso délia y lo 
que durare el hazer la y asta estar acavada que se lia (*) pagando por semanas 
como fuere trabajando y al fin de cada semana por lista el gasto que trujere de 
oficiales y obreros y materiales y no mas y a el lo que obiere menester para su 
persona y para que conste de la verdade de los dichos gastos se ade hazer la 
quenta al fin de cada semana como dicho es com uno e dos regidores de la 
dicha ciudad y acabada la dicha obra y puesta en perfizion por el dicho Mateo 
Belez Barzena la dicha agua comente por las dichas fuentes en la parte e lugar 
donde le fue esta senalada la ade lebar conforme el remate y se entienda aver 
cumplido el dicho Mateo Belez Barzena por el y los dichos fiadores com la 
obligaciona que lleban (*) sin que queden ny esten obligados a tienpo limitado 
(*) tan solamiente como dicho es a dejar la que corra el agua despues de 
acavada la dicha obra y ate a (*) se entienda aver cumplido corn esta 
obligacion y fianzas y lo que de outra manera y forma se le pagar y hizier y 
fuere pagando en la forma suso dicha hasta que se acave la obra que segun 
dicho es lo toman por su quenta e cargo de que sera vien pagado hu o sera 
buelto a pedir ny demandar (*) alguno por nenhua persona por nenhua via ny 
manera y otrossi se obligaron que la dicha obra se hara por el dicho Mateo 
Belez Barzena vien e cumplidamiente segun y como há declardo y conforme al 
dicho remate dentro de ano y medio desde el dia que le dieren y pagaren los 
dichos très mill reaies de la primiera paga y no hara falta alguna cumpliendo 
corn el dinero en la forma que ba dicho so las (*) en el remate contenidas en 
que desde luego como dicho es se no lo cumplire se dan por condenados (*) 
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de pagar e que ellos se obligan de pagar los intereses custas danos perdidas y 
menos canos que por no lo (*) da dicha ciudad de Myranda y a los (*) 
interesados en la dicha obra se le siguiren [...] 

Juan de Alvarado 
Juan de Villabozilla 
Hernando de Nates; Juan de Rubaio 
Obiedo 
Baptista Fernandez Camon». 

Documento n° 3 
1612, Novembro, 19 
Mateus obriga-se apagar 260 reais que João de Vilabocilha lhe emprestou para 
trabalhar na obra de Miranda do Douro 
Fonte: A. P. Z., Notarial, n° 878, fis. 607-608 

«Obligacion para Juan de Billabozilla 
sepan quantos esta carta de obligacion vieren como yo Mateo Belez 

Barzena maestro de canteria e fontaneria vezino de la ciudad de Balladolid 
estante ai presente en esta ciudad de Zamora digo e conozco por esta presente 
carta que me obligo por my persona e bienes muebles e raizes ávidos e por 
aver de dar e pagar (*) com efeito a Juan de Billabozilha vezino desta ciudad 
de Zamora e nesta presente y a quien su poder ubier y esta carta (*) mostrare 
conviene a saver dozientos y sesenta reales dineros de contado los quales le 
devo y son por razão que he por me hazer polazer [sic] buena obra me los 
presto en dineros de contado para cunplir cierta neessidad que se me ofreça 
de cumplir de que me doy por contento y entregado délie a my voluntad sobre 
(*) me doy por satisfeito y renunzio las leys [...] y que le pagare los dichos 
dozientos y sesenta relaes todos juntos y en una paga para el dia de Santa 
Luzia primero que venir deste presente ano de mill y seiscientos doze anos 
que sera para treze dias andados del mês de Deziembre del dicho ano por 
estos pagados en su poder en esta ciudad de Samora [...] y si para el dicho dia 
no vos pagare los dichos maravedis conssiento y tengo por bien que a my 
custa e de mis vienes se pueda enviar y envie a qualquer parte donde yo 
estubiere y residiere una persona mensajero va há cobranza de los dichos 
marevedis o pueda y el mismo quinientos maravedis de salário cada un dia 
por los quales dichos salários de todos los dias que la tal persona se ocupare 
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en la cobranza y da estada y buelta hasta lo aber cobrado se me pueda 
executar y lo execute [...] e para que ansi me lo hagam cunplir por esta carta 
do poder cumplido y bastante las justicias e juezes de Su Magestad que sean 
conpetentes de quales partes a que me someto [...] en Zamora a diez nueve 
dias del mês de Novienbre de mill seiscientos e doce anos siendo presentes 
Juan de Ruvayo e Juan del Senderon e Juan Ortiz vezinos estantes en Zamora 
y lo firmo el otorgante que doy fe conozco 
Mateo Bêlez = Baptista Fernandez». 

Documento n° 4 
1612, Novembro, 19 
Mateus obriga-se apagar a João de Vilabocilha a sua parte (200 reais) da obra 
das fontes de Miranda do Douro 
Fonte: A. P. Z., Notarial, n° 878, fis. 608v-609v 

«Obligacion para Juan de Billabozilla 
Sepan quantos esta carta de ubligacion vieren como yo Mateo Belez 

Barcena maestro de canteria e fontaneria vezino de la ciudad de Valldolid 
estante ai presente en esta ciudad de Çamora digo e conozco por esta carta que 
me ubligo por mi persona e bienes muebles y raizes ávidos e por aber de dar e 
pagar y que darei e pagarei realmente com efeito a Juan de Villabozilha vezino 
de Çamora y a quien su poder ober [...] docientos reaies que le debo y son por 
razon de la parte de la obra de las fuentes de la ciudad de Miranda de Duero 
que el susodicho me pedio como persona que tenia parte en la dicha obra y 
por elos doy por la dicha cesion e dellos me ago y constituyo su devedor longo 
plazo para se los dar e pagar todos juntos y en una paga para el dia de Senhora 
Santa Luzia que cay a treze de Diziembre primero deste ano puestos e pagados 
en esta dicha ciudad de Zamora a mi costa [...] y pagare y entregare los dichos 
maravedis y tengo por vien que los dichos Juan de Villavozilla o quien su 
caussa ubiere pueda inviar y inbie una persoba mensajero a la cobranza de los 
dichos maravedis con quinientos maravedis de salário cada un dia a qualquier 
parte donde yo estubiere y pudere ser avido de todos y da estada y buelta por 
lo que montare los dichos salários se me pueda executar y execute como por el 
principal y enquanto a la liquidacion [...] por esta carta doy poder cunplido y 
bastante a todas y quaesquier juezes e jurisdicion [...] en Zamora a diez y 
nuebe dei mês de Noviembre de mill y seiscientos doce anos sendo testigos 
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Juan de Rubayo y Juan del Senderon y Juan Ortiz canteros estantes en Zamora 
y lo firmo el otorgante que yo el escrivanodoy fe conozco 
Mateo Belez = Baptista Fernandez escrivano». 

Documento n° 5 
1612. Novembro, 19 
Trespasse da obra a João Ortiz 
Fonte: A. P. Z., Notarial, n° 878, fis. 611-612v 

«Escritura entre Matheo Belez Barcena y Juan Ortiz de Billallabe 
Sepan quantos esta publica escretura de concierto veren como yo Mateo 

Velez Varzena maestro de canteria bezino de la ciudad de Valladolid estante al 
presente en esta ciudade de Zamora digo que porquanto e nos fue rematado e 
se remato zierta obra de las fuentes y canos que se na de hazer en la ciudad de 
Myranda de Duero del reyno de Portugal en presio de dos mil y quinientos 
ducados a pagar en cierta forma y manera y a hazerla segun y como consta 
pareze y se declara por el remate y condiciones que sobre ello paso y se otorgo 
en la ciudad de Myranda de Duero a que me refiero la qual dicha obra esta a 
my cargo e la tengo afianzada y dado seguridad para cumplir lo contenydo en 
el remate y agora estoy concertado com Juan Ortiz de Villallabe maestro de 
canteria bezino de la ciudad de Toro nesta presente de le traspassar para que 
el haga la mytad de la dicha obra por la orden y traza y segun y como yo estoy 
obligado de la hazer para que yguoalmente haga otro tanto en ella como yo 
tanto uno como outro y que entre my y el ayamos de partir y partamos los 
dichos dos mill e quinientos ducados de presio y remate délia corn que yo 
saque y llebar dellos ou de la dicha my mitad null y trezientos que he gastado 
em camynos délies e gastos e custas sobre tomar y afianzar la dicha obra el 
que lo dicho Juan Ortiz de Villallave se quiere encargar dello y la quiere tomar 
a sua quenta e cargo e enforma portanto yo el dicho Mateo Belez Barzena 
portanto conozer por esta prsente carta que zedo e renunzio (*) en el dicho 
Juan Ortiz de Villallabe maestro de canteria bezino de la dicha ciudad de Toro 
a mitad de la dicha obra de las fuentes y canos de la ciudad de Miranda de 
Duero para que ygualmente juntamiente conmygo aya de hazer y haga nella 
tanto uno como outro por la orden e traza y segun y conforme a las 
condiciones y desta orden y traza que de my esta rematada y para que aya de 
recever y reciba la mytad dei presio e quantia de los dos mill e quinientos 
ducados a los (*) y segun y como a my se me an de dar en pagamiento com 
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condicion que del dicho presio prencipal della mytad que tocar e al dicho 
Juan Ortiz se ande pagar mil y trezientos reaies que yo hei gastado en 
caminhos e (*) de tomar a my cargo la dicha obra [...] y doy poder en causa 
propria (*) Juan Ortiz de Villallabe para que pueda aver e cobrar recevir e 
recaudar en juis de fuera de la dicha ciudad de Myranda y de la persona ou 
personas a cuyo cargo estubier la paga de los dichos maravedis [...] e yo el 
dicho Juan Ortiz de Villallave maestro de canteria bezino de la dicha ciudad 
de Toro que a lo que dicho es presente e estado y estoy aceyto esta escretura 
de traspaso en todo e por todo como en ella se contiene y tomo a my cargo de 
hazer la mytad de la dicha obra de las mentes e puente e de la dicha ciudad de 
Myranda que esta acargado de hazer el dicho Mateo Bêlez y me obligo por my 
persona e bienes mueblez e raizes ávidos e por aver de hazer que hare el 
hedificio della tocante a la dicha mytad por la ordem traza y condiciones y por 
el presio y seguros como el dicho Mateo Bêlez Barzena esta oligado a la hazer 
y acabar y dentro de termo contenido en el remate (*) costas y salários del sin 
discrepar dello en cosa alguna [...] en la ciudad de Zamora a diez y nuebe dias 
dei mês de Novienvre de mill e seiscientos e doze anos sendo testigos Juan de 
Villavozilla e Juan de Senderon e Juan de Rubayo canteros bezinos de Zamora 
y lo firmaram los otorgantes que yo el escrivano doy fe conozco (+) Mateo 
Belez = Juan Ortiz = Baptista Fernandez de Camon». 

Documento n° 6 
1755, Agosto, 16 
Pedido de uma provisão régia que autorize o lançamento de uma finta para a 
restauração do aqueduto 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Cx. 11, 
Mç. 10, doe. n°82 

«Senhor 
Pela determinação de Vossa Magestade mandei fazer mapa do 

aquedueto para melhor se perceber a obra que se pertende redificar cujo 
remeto induzo. Fesce vestoria por artifices peritos na arte que declararão 
serem percizos para a obra dois mil cruzados em ordem a ficar mais estável e 
com alguma durasão. Posce a lansos e somente ouve o de cettecentos e setenta 
mil reis se os povos focem constrangidos a dezemterrar [sic] os canos 
submergidos a Camará novreza e povo da cidade como totalmente 
necessitados da obra, sendo ouvidos, convirão com boa vontade na mesma, e 

' 
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com ella abrasão a finta que se diz ser nesesaria e os povos do termo confesão 
ser muito perciza, todos com a cidade devem concorrer para tão publica 
utilidade porque se ao tempo que foi erigida foi o maior dispêndio por conta 
da Real fazenda de Vossa Magestade como alguns antigos o depõem agora deve 
a cidade e seo termo redificalla para que permanesa em utilidade de todos 
rezão porque parece que Vossa Magestade pode, sendo servido mandar pasar a 
provizão nesessaria para se fintar a cidade e suas terras para se fazer aquela 
obra tão util como perciza porem Vossa Magestade mandará o que for servido. 

Miranda de Agosto 16 de 1755 
Com a respostas da Camará, e povos, pergões, e lanso, e mapas junctos. 
O corregedor da comarca 
Antonio Luiz Pargana». 

Documento n° 7 
1755, Agosto, 16 
Insistência no pedido ao monarca para autorizar o lançamento de uma finta 
para a reedificação do aqueduto 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Cx. 11, 
Mç. 10, doe. n°82 

«Pela17 reprezentasão da carta induza dos officiaes da Camará desta 
cidade vi e me informei do estado e nessecidade que há para se reedificar o 
aquedueto da fonte de que faz mensão a mesma carta; axei que a nessecidade 
da dita fonte he grande sem a qual he certo padece muito não só o povo da 
cidade mas ainda os pasageiros e nos annos proximo pretéritos em que ouve 
grande ceca muito maior foi a falta da mesma fonte, que a estar com os seos 
aqueduetos compostos não padeceria tanta falta de agoa a cidade, como a que 
teve que certamente foi grande. A obra segundo os experientes na materia 
pode chegar athe trezentos mil reis e como nos rendimentos da comarca não 
há com que se possa fazer e pela lei só Vossa Magestade lhe pode dar a divida 
providencia para a finta que pedem pelos moradores da cidade e seo termo 
parece me que Vossa Magestade lha pode mandar conceder porque a 

17 Ao cimo: «Haja vista o Procurador da Coroa. Lisboa 21 de Maio de 1755»; à margem 
esquerda: «supposta a necessidade desta obra se deve mandar fazer apontamentos delia, e 
porsse a lansos, e ouvir os officiaes da camará, nobreza, e povo, para se saber se convém na 
finta para ella, que sempre deve ser por rematação, e de tudo dará conta o ministro informante 
nesta meza para se determinar o que for justo». 

244 



i 

nessecidade he grande e a obra he perciza e por esta rezão ponho a prezença 
de Vossa Magestade para que possa dar a providencia que for servido.Miranda 
de Maio 12 de 1755. 

O Corregedor da Comarca 
Antonio Luiz Pargana». 

A 

Documento n° 8 
1755, Agosto, 16 
Licença para a finta incidir sobre os moradores da cidade de Miranda e seu 
termo e determinação para se arrematar a obra 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Cx. 11, 
Mç. 10, doe. n°82 

«Como se faz certa a necessidade da obra o que confesa o mesmo povo 
do termo da cidade ainda que rreduzem a finta, me parece se deve mandar j^ 
proceder na arematação da obra no menor lanço, e mais seguro e para 
satisfação do seu preço fazer se a finta, e derrama delia não só pelos 
moradores da cidade mas também pelos do termo, o que tudo fará a Camará 
com asistencia do Corregedor da comarca18». 

■ 

18 Ao fundo: por ordem do menistro enformante a fazer rematar esta obra pello mais bacho e 
seguro lanço e repartir a finta pellos moradores da cidade e seu termo e que elle seja o 
superintendente desta obra. Lisboa 24 de Setembro de 1755». 
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Documento n° 9 
1755, Agosto, 16 
Pedido de informação 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Cx. 11, 
Mç. 10, doe. n°82 

«Dom Joze por graça de Deos Rei de Portugal e dos Algarves Daquem e 
Dalém mar em Africa Senhor de Guine etc. mando a vos Corregedor da 
comarca de Miranda que vos informeis do contheudo na carta atras escrita 
com as declaraçois que aponta o Procurador da Coroa na sua resposta a marge 
desta carta e do que achares me escrevereis com voso parecer e com vosa carta 
me tornara esta El Rei Nosso Senhor o mandou pellos Menistros abaixo 
asinados do seu Comcelho [die] e seus Dezembargadores do Paço Constantino 
Joze de Gouvea a fes em Lisboa em trinta de Maio digo em trinta e hum de 
Maio de mil setecentos e sincoenta e sinco annos 

João (*) Pereira 
Martinho da Costa (?) 

•k Respondão os officiaes da Camará nobreza e povo 
Pargana». 

Documento n° 10 
1755, Maio, 9 
Solicitação de uma provisão régia para o lançamento duma finta tendo em 
vista a condução de água para as bicas e tanque da ponte 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Cx.ll, Mç. 10, 
doe. n°82 

«Senhor Doutor Corregedor da Comarca 
Nesta cidade se exprementa grande falta de agoas, principalmente no 

tempo do Verão, em que os moradores há vinte annos (a esta) parte a mandão 
buscar a alguas fontes distantes perto de hum quarto de legoa as quais em 
tempo de estio muitas vezes tem acontecido secarem de todo, e não haver 
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agoas para os gados mais que nos poços da ribeira vezinha, que por 
encharcados, e cheios de imundicia das lavajes costumão ser nocivos aos 
mesmos gados com damno irreparável, toda esta necessidade he ocazionada 
de se ter deixado perder a agoa de certos mananciais que por aquaductos 
fabricados á despeza dos Senhores Reis antiguos vinha ter á ponte desta 
mesma cidade aomde sahia por duas bicas para hum tanque em que 
igualmente se provião os cidadãos seo gado passageiros, e caminhantes, que a 
ella concorrão de todo o termo e muita parte do reino; intenta esta Camará dar 
providencia na dita falta mandando refazer os canos antigos, avivão os 
mananciais e fazer conduzir as agoas délies ao citio antiguo da ponte em que 
ainda existem as bicas, e o tanque; porem como para a obra ande ser 
necessários trezentos mil reis pouco mais ou menos conforme a calculação, 
que delia se tem mandado fazer por officiais exprementados, e esta Camará 
não tem mais rendimentos que os necessários para as despezas anuais como 
tudo a Vossa Mercê he notório; se faz percizo lançar finta por todo o termo a 
fim de se haverem os trezentos mil reis de seos moradores com os quais e com 
algua ajuda dos povos vezinhos sendo a obra por dias suposta a deligencia, e 
cuidado desta Camará se poderá conduzir a dita obra com muita comodidade 
e menos despeza do que sendo empreitada, nesta conformidade recorremos a 
Vossa Mercê para que seja servido reprezentar a Sua Magestade a sobredita 
falta de agoa, o reparo que se intenta dar lhe por meio da dita finta a fim de 
que o mesmo Senhor se digne conceder provizão para ella. Deos guarde a 
Vossa Mercê Miranda em Camará aos 9 de Maio de 1755 

João Pimentel de Almeida 
Jozeph Perestello 
Pedro Nunes Barreto 
Jerónimo de (*) Pinto». 
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Documento n° 11 
1755, Agosto, 8 
Pedido de finta para a restauração do sistema de abastecimento de água 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Cx.ll, Mç. 10, 
doe. n°82 

«Senhor 
He Vossa Magestade servido mandamos ouvir na reprezentação do 

Corregedor desta comarca tocante á finta para reedificação dos canos e 
restetuição das agoas, que haverá vinte annos conduzidas por aqueduetos 
sahião perto desta cidade nos confins de hua ponte se abastecião de agoas 
seus moradores a qual obra he tam util e necessária, que não há noticia que 
neste reino haja povoação que tenha maior falta de agoas, pois não so evita aos 
cidadãos o descomodo de a mandarem, principalmente no Verão, traser de 
hum quarto de legoa para seu sustento, e para seus gados, que alias sucedem 
perecer com o uso de agoa incharcada, e compta em hua ribeira sem corrente 
no tempo do estio, mas também os muitos caminhantes que concorrem a esta 
cabeça do bispado, e comarca, não experimentarão menor beneficio, pelo que 
nos seus principios foi Vossa Magestade servido por fazenda sua, e por conta 
de Vossa Magestade fabricar esta obra: congregada a nobreza e povo desta 
mesma cidade, a quem se propos o intento com unanimidade de votos 
consentem na finta, não so de trezentos mil reis que na occazião que em 
Camará se escreveo a carta ao menistro informante parecerão bastantes para a 
sobredita repozição das agoas, mas tãobem na de dois mil cruzados que agora 
por declaração, e arbitramento de mestres pedreiros, pessoas de esperiencia, e 
inteligência se acha serem necessários para que a obra na forma dos 
apontamentos juntos fique com permanente segurança; e sem embargo de que 
os povos deste termo, sendo também ouvidos por seus juizes, e homens do 
Acórdão, respondessem o que se manifesta da certidão apensa parece que tal 
contradição não deve obstar, não so por constar que fallarão guiada a sua 
rusticidade por emullação de certos ânimos einexoraveis, e oppostos ao bem 
comum, mas tãobem porque confessando elles que a empreza he conveniente 
ao mesmo, e assentindo na necessidade do fim excede os limites da razão, e 
equidade que hajão de lhe ser profica os frívolos pretextos a que recorrem, 
para se exonerarem dos meios percizos á mesma obra, e muito milhor por não 
haver outro em razão desta Camará não ter rendimento que se possa empregar 
nella, e juntamente a cidade ser tenue, e pello mesmo meio se radeficar esta 
mesma obra em tempo que so os mais velhos o afirmão. Nesta conformidade 
esperamos que Vossa Magestade nos conceda o referido secorro que 
imploramos da Real protecção e magnimidade, alto e vigilante zello com que 
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Vossa Magestade se tem dignado atender as suplicas de quazi todas as cidades 
do reino, nas quais se divizão semelhantes obras; se mais sumptuozas, não de 
maior necessidade Vossa Magestade mandara o que for servido. Miranda em 
Camará aos 8 de Agosto de 1755. 

O Juis de Fora Doutor João Pimentel de Almeida 
O Veriador [sic] Antonio Jozeph Perestello 
O Vereador Antonio de Morais Pinto 
O Vereador Jozé de Almeida 
O Procurador Jerónimo de (*) Pinto». 

Documento n° 12 
1756, Junho, 25 . 
Petição para se pagar a um mestre pedreiro que, em permanência, trate da 
manutenção do aqueduto 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Cx.ll, Mç. 10, 
doc. n°82 à 

«Foi Vossa Magestade servido a instancia deste Senado da Camará da 
cidade de Miranda do Douro conceder provizão para se fintar a mesma cidade 
e sua terra e se radeficarem huns aquaduetos subterranios que havia muitos 
annos se achavão arruinados restituindosse as agoas délies em hua fonte 
publica que se acha ao pé da mesma cidade na forma antiga achasse a obra 
arrematada, e se continua na fabrica delia, em forma que por todo o mês de 
Agosto se findará, e como he hua obra muito util a esta cidade e seo termo em 
que os Senhores Reis antigos despenderão muitos dinheiros e para esta 
radeficação faz também hua grande despeza que se não poderá repetir em 
muitos annos se necessita para a conservação da mesma obra que Vossa 
Magestade conceda provizão para que das duas partes do rendimento deste 
Senado se possa dar de quatro the seis mil reis a hum mestre pedreiro 
inteligente em cada hum anno que se obrigue por sua conta a limpar o 
aquadueto e o radeficar do necessário e que os officiais da mesma Camará em 
cada hum anno por todo o mês de Setembro por ser quando correm menos 
agoas facão vestoria nelle dando se lhe do mesmo rendimento a cada hum 
sinco tostois na mesma forma que lhe são concedidos por irem fazer vestoria 
todos os annos na Barca que navega no rio Douro por conta do mesmo Senado, 
pois só nesta forma podem ter duração as ditas agoas e a expiriencia o mostrou 
em outro tempo que se dava a mesma quantia a hum homem com a mesma 
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obrigação e emquanto se lhe não glozou pellos Provedores por não haver 
provizão correrão as agoas, e impondo Vossa Magestade a refferida obrigação 
aos officiais deste Senado sendo lhe remunerado este travalho com a 
mencionada propina como se pratica na vestoria da Barca não deixarão de lhe 
dar a conservação da dita obra e utilidade publica que há nella; a vista do que 
recorrem a Vossa Magestade pondo estas circinstancias na Real prezença para 
detreminar o que for servido19. Miranda em Camará aos 25 de Junho de 1756. 

Do Juis de Fora Doutor João Pimentel de Almeida 
Do Veriador Jozeph Pires Miranda 
O Vereador Antonio de Moraes Pinto 
O Vereador Jozé de Almeida 
O procurador Jerónimo de (*) Pinto». 

Documento n° 13 
1756, Setembro, 10 
Provisão que autoriza o pagamento anual de 4000 réis a um pedreiro para 
manter o aqueduto em boas condições 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Cx.ll, Mç. 10, 
doe. n°82 

«Passe provizão para se darem quatro mil reis cada anno ao pedreiro 
para que tenha o cuidado de ver e conservar os canos dos aqueduetos; e que a 
vestoria do Senado se fará somente quando houver requerimento que a faça 
necessária, e que então poderão os officiaes da Camera vencer a propina que 
pedem, a qual havendo culpa do pedreiro, se haverá dos seus bens; e não a 
havendo, sahira das duas partes dos bens do concelho. Lisboa 10 de Setembro 
de 1756». 

19 À margem direita: «que se dem quatro mil reis ao pedreiro que se obrigar a limpar os canos e 
reformallos á sua custa poderá ser util ao concelho; mas na nova propina que os supplicantes 
querem introduzir não pois no cazo de o pedreiro faltar a sua obrigaçam, e ser entam 
necessária algua vestoria elle he quem deve pagalla; e cumprindo com a obrigação sam 
escuzadas as vestorias». 
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Documento n° 14 
1757 
Francisco Ribeiro como arrematante da reedificação das condutas do sistema 
de abastecimento de água a Miranda do Douro. Diferendos entre alguns dos 
intervenientes na obra 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Mç. 16, 
doe. n°123 

«Diz20 Mathias Mouro do lugar de Malhadas termo da cidade de 
Miranda do Douro, que arrematando hum Francisco Ribeiro mestre pedreiro 
da mesma cidade a obra da reformação dos canos da mesma cidade na quantia 
de setecentos, e setenta mil reis, pedio o supplicado ao supplicante que fosse 
seu fiador, ajustando com elle que o admitia como socio a perdas, e lucros, e 
convierão que o supplicado compraria hua junta de bois, e que com elles 
andaria o supplicante a trabalhar na referida obra, em virtude de cuja 
convenção andou o supplicante depois de ser fiador a trabalhar na mesma 
obra, e depois do referido contrato o confessou o supplicado na prezença do 
mesmo supplicante, e de testemunhas, que são Manoel Rodrigues hermittão 
da Senhora do Nazo, Antonio Guerra do lugar de Malhadas, e Manoel 
Domingues do lugar de Aldeã Nova, João Miguel do lugar de Ifanes, não 
negando perante elles, que era verdade haver prometido comprar a dita junta 
de bois, e contratado que andaria o supplicante trabalhando na referida obra 
como socio, e que no cazo houvese ganâncias, ter prometido ao supplicante a 
terça parte delias por haver outro socio irmão do supplicado, e que todos 
serião participantes da perda, e que supposto havia duzentos e secenta mil 
reis, dando a entender que erão de ganância, não lhe queria pagar, e como o 
contracto referido excede a quantia da lei, o quer o supplicante justificar por 
dereito commum, e pellas ditas testemunhas para efeito de demandar ao 
supplicado pella terça parte dos referidos lucros que houve na dita obra 

Pede a Vossa Magestade he faça mercê de lhe mandar passar provisam 
para poder provar o dito contracto por direito». 

20 Ao cimo da margem esquerda: «Haja a parte vista e responda no termo de três dias. Lisboa 
29 de Abril de 1757». 
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Documento n° 15 
1757 
Averiguações no âmbito do processo judicial desencadeado por MatiasMouro 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Mç. 16, 
doe. n°123 

«Dom José por graça de Deos Rei de Portugal e dos Algarves daquem e 
dalém mar em Africa Senhor da Guine etc. mando as justiças a que o 
conhecimento disto pertencer facão dar vista do contheudo na petiçam atras 
escrita de Mathias Mouro a parte a que tocar o caso nella declarado para que 
responda no termo de três dias primeiros seguintes e da resposta que der ou 
sem ella se no dito termo a dar não quizer farão passar certidão a parte que he 
requerer para com ella se lhe deferir como for justiça El Rei Nosso Senhor o 
mandou pellos ministros abaixo asignados do seu Concelho e seus 
Dezembargadores do Paço Francisco Xavier da Cunha a fez em Lisboa a vinte e 
nove de Abril de mil e settecentos cincoenta e sette annos (*) da Costa de 
Sotto Maior a fes escrever 

Antonio Joseph de Affonseca Lemos 
Martinho da Costa (?)21». 

Documento n° 16 
1757, Junho, 13 
Despacho à petição de Matias Mouro, fiador do mestre da obra 
Fonte: A.N.T.T., Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Mç. 16, 
doe. n°123 

Nomeado procurador do mestre canteiro, o licenciado Marcelino 
Ribeiro de Araújo, advogado nos auditórios da cidade de Miranda, contestou a 
petição de Matias Mouro. 

«Não merece o supplicante que Vossa Magestade lhe faculte a graça que 
elle pertende, porque se o mesmo supplicante fosse socio na obra allegada, 

21 Ao fundo: «cumprasse Miranda 9 de Junho de 1757». 
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parece sem duvida, que na escriptura da obrigaçam e remattaçao, que da 
mesma obra se fez, havia de fazer menção délie, e da inculcada sociedade, 
sendo que a verdade he, que o supplicante Mathias Mouro somente foi 
simples fiador a facção da dita obra, como há de constar da mesma escritura e 
não duvida o mesmo supplicante na supplica que expõem a Vossa Magestade. 
Na referida obra trabalhou o supplicante algum tempo por sua particular 
competência de ganhar o seu jornal, do qual foi satisfeito como todos os mais 
que trabalharão na mesma obra de cuja satisfação não duvida o suplicante Á 
como he notório entre os mesmos jornaleiros, e officiaes. 

Pela mesma supplica se manifesta que o supplicante unicamente 
pertende inquietar, e vexar ao supplicado com a nova cauza, que 
ordinariamente tracta intentar em virtude da regia provizao, que intenta lhe 
faculte Vossa Magestade, pois atendida a verdade, não pode afinal tirar este 
fructo de semelhante pertenção maiormente porque sendo Vossa Magestade 
servido dar commissão ao Doutor Corregedor desta comarca para proceder a 
remattaçao da dita obra, e superintender nella, assim o executou o dito 
menistro, assistindo a tudo assim a mesma remattaçao como a facção da 
escriptura da obrigação delia, de que o supplicante na forma dita por fiador, e 
depois de feita a obra, a examinou, e approvou na forma, que por Vossa 
Magestade lhe foi ordenado. 

E prezenciando o referido menistro tudo e attendendo a verdade, que 
por isso lhe era notório, requerendo perante elle o supplicante contra o ^ 
supplicado, e intentando a acção contra este pela inculcada sociedade, 
requerendo o mesmo, que agora expoz na supplica a Vossa Magestade, lhe nao 
deferiu o dito menistro, por saber a realidade em contrario, e como nesta 
forma já o supplicante pos por obra a sua pertenção, tractando agora deduzilla 
novamente, rezulta evidencia de so tractar vexar ao supplicado e nao 
permitindo o direito semelhantes vexaçõis nem litigios sem cauza jurídica, se 
faz indigno o supplicante de ser deferido por Vossa Magestade, que decretara o 
que for servido. 
Miranda 13 de Junho de 1757. 

Como procurador do supplicado 
Marcelino Ribeiro de Araújo». ^ 
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Igreja de Bornes 
1654, Agosto, 25 
Fonte: A.N.T.T., Mesa da Consciência e Ordens, Tombo das comendas, Tombo 
da comenda de Santa Marta de Bornes, T.C. 104, s/fl. 

«A capella mor desta igreja que esta no meio do lugar que he do 
comendador desta comenda e que esta obrigado a redeficala de paredes e tecto 
caindo e por o retabollo sendo nesesario a quoal capella esta pegada com o 
corpo da igreja que he dos freguezes que esta lançada no Nacente a Poente que 
parte da banda do Poente com o corpo da igreja e do Nassente com o cemitério 
delia e tem a dita capella para a parte do Nassente cinco varas de larga e pêra a 
parte do Sul outras tantas [...] o tecto da sanchristia madeiramento e telhado 
que esta emcostada a capella mor pêra a parte do Norte na quoal tem o dito 
comendador o tecto delia esta obrigado a redeficallo caindo». 

Igreja de S. Sebastião de Algoso 
1684, Junho, 20 
Fonte: A.D.B., Tombo de Algoso, PRQ., Cx. 10, Lv. 99 

«Titullo da demarquação da igreja matriz desta villa oragão S. 
Sebastião cabeça da reitoria da dita villa de Alguozo [...] o reverendo reitor 
Pedro Gomes Varella mandou fazer medição e declaração meuda do feitio e 
arquetetura da dita igreja pêra cujo comprimento elle Doutor Juis do Tombo e 
o reverendo reitor comigo escrivão acharão ser a dita igreja de hua nave com 
cappella maior dois altares coletrais hum de Nossa Senhora do Rozario da 
parte da ipistulla / com seu retaballo dourado e outra da parte do avangelho da 
emvoquação do Nome de Jessuz com seu retaballo dourado tem taobem 
retaballo dourado a dita cappella mor com hua omagem de Sam Sebastião que 
he oraguão da dita igreja outro altar coletral junto a este da parte da ipistulla 
de que são administradores os padres da Companhia de Jessuz da cidade de 
Barguança outro altar coletral no corpo da igreja da confraria das Almas e 
outro altar junto do coletral da parte do avangelho de Nossa Senhora dos 
Anjos de que são administradores a viuva de Antonio Fernandes Estremos da 

256 



* 

cidade de Miranda = três portas duas traveças hua pêra a parte do Norte e 
outra pêra a do Sul e a principal pêra a parte do poente hum coro de madeira 
com hua janella resguardada pêra a parte do poente feita em crux hua torre 
com dois sinos hum relógio e a torre tem oito janellas grandes com seu 
simborio e hum sino mais piqueno que esta no telhado da igreja pêra a parte 
do Norte com hua caza de samchristia com seus quaixois de nogeira hua caza 
de simiterio que esta no baixo da torre hua pia bautismal junto a porta 
principal entrando a mão esquerda serrada com suas grades de pau e Á 
fechadura três pias de auguoa benta junto as portas hum pulpatto de madeira 
que esta junto da porta que esta pêra a parte do Norte» (fis. 23v-24) 

«Titullo da demarquação que se fes desta igreja matris desta villa oragão S. 
Sebastião como taobem das varas que tinha o adro da dita igreja [...] achou per 
medição dos louvados e medidores ter a dita igreja da parte do Norte do canto 
do poente ao nassente de comprimento vinte e nove varas e da parte do Sul do 
canto do poente ao nassente vinte e nove varas e da parte do nassente do 
canto do Norte athe o do Sul de largura sete varas e meia e da parte do poente 
do canto do Sul athe o Norte de largura treze varas e dous palmos e feita assim 
a dita medição do comprimento e largura da dita igreja pella parte de fora 
achou elle Doutor Juis do Tombo com os louvados tteroa dro da dita igreja em 
redondes do marquo da parte do Norte ao marquo do poente vinte varas e ± 
meia e do marquo do poente ao marquo do Sul dezoito varas e fiqua este 
marquo pêra a parte do poente pêra a parte do Sul da parte do poente ao 
marquo do Sul da parte do nassente ao marquo do nassente vinte e duas e 
hum palmo do marquo do nassente ao marquo do Norte vinte e oito varas os 
quoais marquos são de cantaria roliços de altura de hua vara» (fl. 27v). 

Igreja de Algoso 
1721 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado de Miranda, fis. 90-92 

«(A) igreja matris não tem fabrica algua, e do comendador se poem todos os 
necessários para a cappella maior como também para a cappella de Nossa 
Senhora do Castello [...] per haver sido matris e se ter conservado a mesma 
igreja que entam hera; e os corpos de hua e outra igreja os fabrica o povo com 
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todos os necessários e nesta matris de S. Sebastião há hua confraria do 
S S - S n X S w i t o em a coal se ellegem todos os annos doze irmãos dos 
morador na villa com juis e mordomo que assistão a todoas as funçois [...] 
moradores na J ^ ^ ^ ^ ^ ^ A l m & s g o v e m a d a p o r )U1S 

mordomo escrivão e deputados [...] e tem passante de oitocentos irmãos com 
altar orivileeiadoe bula pontifícia [...]. . 
altar P ™ * « ^ h u a c a p e l a d e a r c 0 a b e r t 0 para a dita igreja feita 

A de bobeda que he dos padres da Companhia de Bragança per la deixar D. 
Maria Ris mulher que foi de Gonçallo de Faria de Andrade Dezembargador 
^ f o i na corte de Lisboa os ooais mandarão fazer a dita cappella de comum 
consentante , [ ] ^ ^ p a r e d e c o m s e Q j 
envocacam he S. Jozeph que mandou fazer hum pintor, que era natural da 
c Z d e de branda e morou nesta villa a coal tem de emcargo seis missas da 
coaes não se toma conta e tem alguas propriedades (*) a fabrica da dita cap a 
^ c u t o ater esta hua imagem meuda do Cruxifixo a coal se venera com muita 
devoTm a cu f toocaçam tem Deos dado saúde a algnns enfermos e remédio 
de S a s aiíicçois como consta de milagres que estão pendentes na parede 

Í U n t ° t T a p T e t e C o r da mesma matris a banda da epistula esta hum 
carneiro cnTa entrada esta para fora da cappella, o coal carneiro tem 

4 escùïSdas Te tampa huas arnias de Gamas e Moraes, e por banco delas na 
m e l a tampa estahum letreiro que diz = sepoltura de Gonçalo Gil de Gama, 
p de sua molher D. Maria de Moraes [...]. 

Há nesta villa hua cappella de S. João Baptista debaixo da cca esta hu 
fonte de cantaria do tamanho da mesma capella que tem doze pez de 
«rnorimento e oito de ancho, da coal há tradição que antiguamente no 
m e T Ô Û o havia hum manancial de agoa em a coal os que se lavavao 
S e horavão de muitas emfermedidades por cuja causa comeornao muitas 
Sssoa íde várias partes por cuja cauza os moradores desta villa determinarão 
fazer a i fonte capaz pêra a gente que vinha se lavar nella, e cavando naquelle 
Mc acharão a fonte feita de cantaria como dito he e se conserva o,e dentro te 

coaí fonte se achou hum sino [...] o coal sino levarão para a igre,a matris e esta 
>T na torre delia» (fis. 90-92). 

T 
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Igreja da Senhora da Purificação de Matela 
1684, Agosto, 17 
Fonte: A.D.B., Tombo deAlgoso, PRQ., Cx. 10, Lv. 99 

«Titullo do luguar da Matella e sua demarquação da igreja e V̂ 
declaração do senhorio que o venerando comendador tem neste dito lugar 
dismos e permiças que se lhe paguão nelle [...] acharão ser a igreja de hua 
nave somente com capella maior sem retaballo per se aver arrumado de velho 
com hum arquo de pizarra e pedra tosqua e no dito altar esta a omagem de 
Nossa Senhora da Purificação oraguão da dita igreja e logo no mesmo tem 
sacrário do Santíssimo Sacramento fora da dita cappella esta hum altar 
coletral da parte do avangelho com hum retaballo dourado com a omagem do 
Nome de Jessuz e junto deste altar fica hum nicho com hum Santo Christo 
cursificado e da parte da ipistulla fora da dira cappella fica outro altar coletral 
com seu retaballo dourado com a omagem de Nossa Senhora do Rozario que 
acharão mais ter a dita igreja hum coro de madeira sobre a porta principal a 
qual porta fica pêra a parte do poente sobre a qual fica o campanário com dois 
sinos e a entrada da dita a mão esquerda esta a pia bautismal e Santos Olios 
dentro de huas grades / fichadas e a mão direita hua pia de auguoa benta e > 
pêra a parte do Sul fica outra porta traveça e entrando per ella a mão direita 
hua pia de auguoa benta defronte pêra a parte do Norte fica o pulpato com 
suas esquadras tudo de madeira e acharão tãobem que entrando na capella 
maior a mão esquerda fica hua porta porque se entra pêra hua caza de 
samchristia dentro da qual se achão huns quaixoens de madeira com suas 
chaves em que se recolhem os ornatos constou mais a elle Doutor Jms do 
Tombo que na porta principal da parte de fora por sima do arco da porta esta 
fixada na parede hua crux de Malta excolpida em hua pedra de cantaria», (fis. 
55-55v) 

«Demarquação da igreja deste luguar da Matella [...] achou ter (a 
igreja) pella parte do poente seis varas e meia e pello Sul vinte e três e meia e 
pello Norte vinte e três e pello nassente dez e percoanto a dita igreja em roda 
comfronta com o adro que lhe pertence a dita igreja se fes tãobem nelle 
medição e tem pello Sul vinte e sete varas e pello nassente trinta e três e pello 
poente vinte e três e pello Norte trinta e sete e nestas mediçois confrontao com 
rua do comselho e faz hua rechave nos cantos com que fazem truangulo e tem 
dentro em si hum olmo grande e hua capella de Nossa Senhora da Purificação 
que he do povo», (fis. 57v-58) 

T 
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Igreja de S. Bento de Junqueira 
1684, Agosto, 17 
Fonte: A.D.B., Tombo deAlgoso, PRQ., Cx. 10, Lv. 99 

«Titullo da medição e confrontação do termo do luguar da Junqueira e 
sua igreja matriz do dito luguar [...] acharão ser a igreja de hua nave somente 
cappella com hum retaballo dourado pellos frizos com a omagem de Sam 
bento oraguão da dita igreja com hum arquo de arguamassa e hua fresta pêra a 
parte do Sul no corpo da igreja hum altar coletral na parte do avangelho seu 
retaballo com hua pintura de Nossa Senhora do Rozario da parte da ipistulla 
outro altar coletral com a omagem de Santa Cabina com hua porta principal 
pêra a parte do poente e sobre esta hum campanário com dois sinos e 
entrando per ella a mão esquerda hua pia bautismal e nicho dos Santos Olios / 
tudo dentro de huas grades de pau com sua fechadura e outra porta travessa 
pêra a parte do Sul com hua pia de auguoa benta que fica desta mão direita e 
dentro da cappella maior fica outra porta per onde se entra a samchristia 
donde esta hum quaixão dos ornamentos», (fis. 67-67v) 

«Demarquação da igreja deste luguar e sua medição [...] achou ter 
pello nassente sete varas e pello poente seis varas e pello Norte vinte varas e 
pello Sul vinte varas com seu adro a roda tapado de parede», (fl. 69v) 

Igreja de Santa Maria Madalena de Avinho 
1684, Agosto, 18 
Fonte: A.D.B., Tombo deAlgoso, PRQ., Cx. 10, Lv. 99 

«Titullo do lugar Davinho demarquação e medição da igreja [...] 
acharam ser a igreja de hua nave somente com cappella maior com ser 
retaballo sem estar dourado com hum arquo feito de pedra e arguamassa e no 
altar mor da capella esta hua omagem piquena de Santa Maria Madanella [sic] 
oraguão do dito luguar e loguo no dito altar maior esta o sacrário do 
Santissimo Sacramento dourado e loguo fora da dira cappella esta hum altar 
coletral da parte do avangelho com hum retaballo dourado com hua omagem 
de Nossa Senhora Doo e da parte da ipistulla fora da dita cappella foca outro 
altar coletral com seu retaballo dourado com a omagem de Sam Sebastião e 
achou ter estar igreja hua porta principal pêra a parte do poente sobre a qual 
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esta hum campanário de pedra tosqua com dois sinos e a entrada da dita porta 
a mão esquerda esta a pia bautismal com os Santos Olios tudo (dentro) de 
huas grades fechada pêra dentro e pêra a parte do Sul fica outra porta traveça 
e a entrada da qual sobre a mão direita esta hua pia de augua benta e defronte 
pêra a parte do Norte fica o pulpato de madeira com suas esquadras do mesmo 
e acharão que entrando na capella maior a mão esquerda fica hua porta da 
samchristia e constou a elle Doutor Juis do Tombo que per sima da porta 
principal esta hua crux de Sam João de Malta», (fl. 72) 

«Demarquação da igreja deste luguar e sua medição [...] pella parte do 
poente tem cinco varas e três palmos e pello nassente seis varas e coatro 
palmos e pello Norte vinte e três varas e pelo Sul vinte e coatro e cmfronta 
esta igreja de todas as coatro partes com adro delia todo tapado de parede e 
tem dentro em si sete oliveiras» (fl. 74v) 

Igreja de S.Lourenço de Valcerto 
1684, Outubro, 1 
Fonte: A.D.B., Tombo deAlgoso, PRQ., Cx. 10, Lv. 99 

«Titullo do luguar de Valcerto e sua demarquação medição da igreja 
declaração do senhorio que o venerando comendador tem neste luguar [...] 
acharão ser a igreja de hua nave somente com cappella maior com hum 
retaballo de três painéis já antigos com a omage de Sam Lourenço oraguão da 
dita igreja com outra omagem de Santo Antonio com sacario e a dita cappella 
tem hum arquo de cantaria e pella banda de fora tem hum altar coletral da 
parte do avangelho com retaballo dourado com a omagem de Nossa Senhora 
do Rozario e da parte da ipistulla da banda de fora da dita capella fica outro 
altar coletral sem retaballo com a omagem de hum Senhor Curcificado e a 
omagem de Sam Sebastião e tinha mais hum pulpatro de madeira defronte da 
porta traveça e hua pia bautismal dentro de huas grades de madeira já velhas 
de madeira e hua porta principal pêra a parte do poente e a porta traveça esta 
pêra a parte do Sul junto da quoi esta hua pia de auguoa benta entrando a mão 
direita com hum campanário per sima das portas principais com dois sinos» 
(fis. 77-77v) 
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«Demarquação da igreja [...] achou ter pella parte do Sul dezassete 
varas e pello nassente seis varas e pello Norte dezassete e pello poente sete 
varas a qual igreja comfronta em roda com adro da igreja todo em roda o adro 
parte com chão do comcelho também em roda» (fl. 79v) 

À 

Igreja de Santa Engrácia de Vale de Algoso 
1684, Outubro, 2 
Fonte: A.D.B., Tombo de Algoso, PRQ., Cx. 10, Lv. 99 

«Titullo do luguar de Val de Alguozo e sua demarquação medição da 
igreja e mais couzas delia pertencentes ao comendador de Algozo e sua 
comenda [...] achou ser a dita igreja de hua nave somente com cappella maior 
com retaballo de madeira sobredourado com hua omagem do dito diguo de 
Santa Emgracia oraguão do dito luguar e hua de Sam Francisquo e da parte 
direita hua de hum Santo Christo Curcificado e hum arquo de pedra tosqua e 

"f da parte do avangelho hum altar coletral com a omagem de Sam Justo de vulto 
e altar novo dourado e da outra parte outro altar coletral cuja emvoquação he 
de Nossa Senhora do Rozario de vulto e tem a dita traveça pêra a parte do 
Norte hua porta traveça entrando per ella a mão direita hua pia de auguo 
benta hua porta principal sobre a quoal esta hum camapanario de pedra 
tosqua com dois sinos e entrando per ella a mão esquerda esta hua pia 
bautismal dentro de huas grades de madeira dentro das quoais estão a quaixa 
dos Santos Olios» (fis. 82v-83) 

Medição da igreja 
«(A) dita igreja do dito luguar e achou que tem pella parte do Norte 

>r- dezassete varas e pello nassente sincoenta varas e pello poente sinco e pello 
do Sul dezassete a qual esta dentro de hum adro todo em roda de parede e [...] 
dentro deste tem hua oliveira que rende pêra a confraria de Santa Angracia». 
(fl. 85) 
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Igreja de Santo André de Mora 
1684, Outubro, 3 
Fonte: A.D.B., Tombo deAlgoso, PRQ., Cx. 10, Lv. 99 

«Titullo do luguar de Mora medição e demarquação da igreja e do -A 
mais do venerando comendador [...] acharão a dita igreja de hua nave somente 
com capella maior com seu retaballo dourado e sacrário dourado com hua 
omagem de Santo Andre de vulto oraguão da dita igreja com hum arquo de 
pedra tosqua e loguo sendo [sic] saindo da dita cappella [sic] pêra a parte do 
avangelho esta hum altar coletral cuja emvoquação do dito altar he Santo 
Antonio e da parte da ipistulla esta outro altar coletral cuja emvoquação he de 
Sam Bras e junto ao dito altar esta hua porta traveza ao meio dia e junto desta 
hua pia de augua benta defronte desta esta hum pulpato de madeira tosquo e 
tem mais a dita igreja huas portas principais sobre as quoais tem hum 
campanário de cantaria em o quoal estão dois sinos e entrando per esta a mão 
direita esta hua pia de auguoa benta e a esquerda hua pia bautismal com huas 
grades de madeira e os Santos Olios com hua quaixa e não continha mais a 
dita igreja senão na dita capella hua porta que sai da samchristia» (fl. 87) 

«Termo da demarcação da igreja deste dito luguar de Mora [...] tinha 
pella parte do Norte dezanove varas e meia e pello nassente oito varas e pello 
Sul dezanove e meia e pello poente oito varas a quoal tem seu adro em roda 
com seus marquos». (fl. 89) 

à 

Igreja de Santa Marinha de Uva *r 
1684, Outubro, 4 (?) 
Fonte: A.D.B., Tombo deAlgoso, PRQ., Cx. 10, Lv. 99 

«Titullo do luguar de Uva e sua medição e demarquassam da igreja 
declaração do senhorio que o comendador tem neste dito luguar [...] acharão 
ser a ditta igreja de huma nave somente com capella maior de que he oragão 
Santa Marinha com seu retaballo dourado já velho e com seu sacrário novo 
tem dois altares coletrais hum da parte do avangelho de Nossa Senhora e o 
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que fica para a parte da ipistulla he de Santo Antonio com sua capella junto 
tem mais huas portas principais sobre as quoais esta hum campanário com 
dois sinos e junto delia para a parte do Sul hua capella junto da qual diguo 
dentro da qual esta a pia bautismal com as ambollas dos Santos Olios e a parte 
do Sul diante desta capella esta hua porta travessa junto da qual a mão direita 
esta hua pia de auguoa benta e tem mais a ditta igreja hum arquo de cantaria 
que dévide a ditta capella e corpo da igreja e não continha em si mais a ditta 
igreja», (fl. 90) 

«Termo de medição da igreja e sua demarquassam [...] achou ter pello 
poente sete varas e pello Sul dezassete e meia e pello poente sete e meia e 
pello Norte dezassete e comfronta [si] em roda com adro da igreja que esta 
tapado de parede e pedra em roda e dentro délie esta hua oliveira», (fl. 92) 

Igreja de S. Cristóvão do Couto de S. Cristóvão 
1684, Julho, 9 
Fonte: A.D.B., Tombo deAlgoso, PRQ., Cx. 10, Lv. 99 

«Titullo do coito e luguar de S. Christovam das popiadades que 
pertencem ao comen(da)dor como senhor que he da terra e padroeiro da igreja 
e medição delia [...] acharam ser a igreja da emvoquação de S. Christovão de 
hua nave com capella maior fichada sobre si com huas grades de pau e hum 
arquo de cantaria com hum retballo de madeira lizo empainellado com hua 
omagem de Nossa Senhora da Comceição e loguo fora da dita cappella hum 
altar da parte do avangelho coletral com a omagem de Santiaguo em painel em 
retaballo de madeira em hum espelho so e da parte da ipistulla outro altar 
coletral com Sam Gonçallo em vulto e seu retaballo de hum espelho com seu 
painel de Sam Felipe e hua porta para a parte do Norte grande que serve de 
principal e traveça e outra porta entrando a mam esquerda com três degraos 
que sobem a hum pulpato de cantaria que fiqua fora da igreja formado sobre 
seis colunas de cantaria hua pia bautismal entrando a mam direita de cantaria 
hua pia fechada na parede que serve da auguoa benta que fiqua sobre a mão 
esquerda hum campanário que fiqua ao poente com dois sinos e fora da dita 
igreja esta hum caixam de pedra que por tradição se dis servia de depozito dos 
quadaveis dos comendadores que aqui falecião em fe de que de tudo para 
melhor decalaração mandou que se fizesse tãobem declaração de hua capella 

264 



que se acha com porta aberta no corpo da igreja para a parte do Norte com 
suas grades de pau e janeluzias e hum arquo guoarnacidos de azulejos a qual 
capella por enformação de homeis bons abaixo asinados e ajuramentados 
achou elle Doutor Juis do Tombo avião feito os fieis devotos toda em roda 
guoarnecida de azulejos com hum retaballo de madeira e sua terbuna dourado 
e na terbuna esta hum Senhor Curcifiquado que no corpo da igreja estava 
antes de se fazer a dita cappella e hua samcristia e simiterio pertencente a 
ditta cappella que fiqua para a parte do nassente». (fis. 238v-239v) 

«Titullo da medição demarquação da igreja matris deste luguar do 
coito de Sam Cristóvão cujo patrão e oraguo he o mesmo Santo de que he 
padroeiro o comendador desta villa [...] achou ter pella parte do poente do 
Norte ao Sul seis varas e pella parte do Norte do nassente ao poente dezasseis 
e do nassente do Norte ao Sul quatro varas e meia e pella parte do Sul do 
nassente ao poente dezasseis e achou também de medição ter a cappella do 
Santo Christo que mandou se medice sem embarguo de ser de devotos unida a 
dita igreja e melhor clareza e lembrança e tem esta pella parte do nassente 
nove varas e pello Sul doze varas e pello poente nove e meia com a 
samcristia». (fl. 242) 

Igreja de Santa Maria de Izeda e suas anexas 
1669, Novembro, 4; 1670, Janeiro, 2 
Fonte: Treslado do tombo da comenda de Santa Maria do lugar de Izeda, de 
que he comendador Frei Simão de Vasconcellos e Souza: Juis do tombo o Doutor 
Manoel Rodrigues Falcato (Ouvidor da Comarca de Bragança, A.N.T.T., Mesa 
da Consciência e Ordens, Tombos das comendas, Comenda de Santa Maria de 
Izeda, n° 268 

«Inventario que se fes dos bens da igreja pertencentes a fabrica do 
comendador [...] a cappella mor da dita igreja que medida tem do Sul ao Norte 
para a parte do Nassente sinco varas e meia do Sul ao Norte para a parte do 
Poente tem outras sinco varas e meia e do Nassente ao Poente para a parte do 
Sul tem outo varas e meia e do Nassente ao Poente para a parte do Norte tem 
outras outo varas e meia [...] o retablo do altar mor de madeira com as 
culumnas douradas e os painéis pintados e com o sacrário dourado e tem no 
meio délie hua Nossa Senhora de vulto dourada», (s/fl.). 
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Izeda 
Matriz de Nossa Senhora da Assunção 
1758, Abril, 7 
Fonte: A.N.T.T., Izeda, in «Dicionário Geographico», vol. 18, fis. 343-345 

«Izeda sua discrição [...]. 
A igreja matris está quasi fora do lugar em hua ponta délie, e esta caida, 

e corre litigio para se mudar para o meio e já esta nelle começada com a 
mesma forma de altares que tinha a velha. 

He seu orago Nossa Senhora da Assumpção tem sete altares; o primeiro 
he o da mesma Senhora; o segundo da parte do evangelho he o do Santo 
Christo com sua imagem bem perfeita, e o de Nossa Senhora, e São João de 
seis palmos de altas cada hua; o terceiro he o da Senhora do Rozario com sua 
imagem e menino, corre por conta dos moços solteiros o seu ornato; o quarto 
he da confraria dos Sacerdotes em hum arco de cantaria na nave com a 
imagem de Santo Antonio de seis palmos de alta e bem perfeita o quinto que 
he o coletral da parte da epistola he o de Nossa Senhora da Purificação de que 
he padroeiro Bernardo de Barros do lugar de Carrapatas tem agregados bens á 
sustentação delle dez ou doze mil cruzados em fazenda com obrigação de 
sessenta missas cada hum anno; o sexto da mesma parte com arco de cantaria 
na nave e capella particular de Santo Antonio que fez hum Reitor que foi 
desta igreja deixou bens agregados que valem mil cruzados com sua imagem 
piquenina; o sétimo he o altar das Almas que padroeiro Sam Joseph com sua 
imagem de très palmos, e de Sam Migel, e de Nossa Senhora das Nevez; este 
fes á sua custa o Reitor Francisco de Moraes Colmieiro e o deixou ao povo; tem 
a irmandade das Almas que terá quinhentos irmãos: tem mais a irmandade do 
Sacramento, e a dos Sacerdotes que seram duzentos irmãos com alguns leigos: 
tem somente duas naves campanário de alvenaria; esta mesma formatura leva 
a igreja nova somente tem de mais levar cunhaes e cornija de cantaria, e três 
arcos de cantaria á volta, e hua torre em lugar de campanário e ser mais 
comprida treze palmos e larga oito: 

O parocho he Reitor apresentado pelo Bispo tem de côngrua quarenta e 
dous mil reis secos. 

Tem três ermidas, hua de santa Eulália dista do lugar meia legoa situada 
em huas vinhas há tradição que foi antigamente hua cidade chamada Medea 
de que ainda parecem vestígios; a outra he de Santa Catherina em o cimo do 
lugar fora delle hum tiro de bala; todas três com as imagens dos ditos santos, a 
santa Eulália he advogada das maleitas: estava no meio do lugar a ermida de 
Santo Sebastião cahio em os sinco de Novembro de 1707 (?) e por ordem do 
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prelado se fez na igreja nova a sua capella em lugar do Santo Antonio que fez 
o Reitor que essa fica lá [...] 

No terremoto de 1755 não padeceo mina algua somnte a igreja matris 
por estar já muito antiquada correo o forro couza de hum palmo para o arco da 
capella mor, e com effeito cahio em o mês de Setembro do anno de 1757 e por 
esta rezão o ordenario com consensso da maior parte do povo determinou' se 
fizesse em o meio do povo para o bem spiritual, e temporal delle por ser o 
lugar muito comprido e ficar desacomodada a velha por ficar em hua ponta 
delle e ser de menos custo ao povo fazer hua só do que rehidificar duas pela 
de Santo Sebastião ser muito precissa para administrar os sacramentos delia 
como sempre se administrarão emquanto esteve em pé» (fis. 343-345). 

Anexas de Izeda: 

1. Calvelhe 
1671, Maio, 21 

«Inventario dos bens da igreja pertencentes a fabriqua [...] o retablo da 
cappella mor da dita igreja que sam os painéis de pintura, e com culumnas 
douradas e já uzado com huma imagem de Sam Justo de vulto [...]. A cappella 
mór da dita igreja que medida tem do Nassente ao Poente por ambos os lados 
sinco varas e do Norte ao Sul por ambos os lados três varas e duas terças». 
(s/fl.). 

2. Paradinha Nova 
1671, Maio 

«A cappella mór da dita igreja que medida tem de Norte ao Sul para a 
parte do Norte quarente e huma varas, e do Poente ao Nassente para o Sul tem 
sessenta e huma varas, e do Sul ao Norte para o Nassente tem quarenta e seis T 
varas e do Nassente ao Poente para o Norte tem trinta e outo varas o retabolo 
da cappella mor, pintado», (s/fl.). 
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3. Pombares 
1671. Maio. 29 

t 

«A cappella mor da dita igreja que medida tem do Nassente ao Poente 
quatro varas, e do Norte ao Sul. três varas e meia Í...1 o retabollo do altar mor 
que he pintado com seu sacrário e com huma imagem de S. Frutozo fsicl de 
vulto». 

Babe 
1717, Março. 29 
Fonte: Auttos de tombo da comenda de São Pedro de Babe da Ordem de Chrísto 
de que he comendador D. Vasco da Camará. A.N.T.T.. Mesa da Consciência e 
Ordens. T.C. 77 

«A capella mor da dita igreja que esta sita no simo do dito luear que he dos 
comendadores desta dieta comenda e que elles estam obrigados a redeficalla e 
paredes e tecto cahindo e por o retabollo do altar mor sendo necessário a qual 
capella pega com o corpo da igreja que he dos freiguezes que esta com as 
costas ao Nascente e parte da parte diguo e parte da banda do Poente com o 
corpo da igreja, e do Nascente com o adro delia e tem a dita capella do 
Nascente ao Poente pella parte do Sul seis varas de sinco palmospor freguezes 
fsicl e do Norte o mesmo e de largura sete varas e meia com seu arco de 
cantaria F...1 o tecto da cappella he de madeira de castanho lavrada com coatro 
fcoaldrados em cada canto seu e por sima tilhada = hum rettabello que esta 
no altar mor de madeira de castanho novo feito ao moderno com seis cullunas 
mezas e vanquas. o qual nem esta dourado com sua porta e chave nelle eme 
esta no meio do altar mor e huma imaeem de Sam Pedro que esta no simo do 
retabello dourado = hum cruxificio emssima do sacrário de madeira dourado 
digo o qual nam esta dourado hum sacrário de madeira dourado com sua porta 
e chave nelle que esta no meio do altar mor = huma imagem de Sam Pedro 
que esta no simo do retabello dourado = hum cruxificio emssima do sacrário 
= hum Menino Tezus que esta em hum dos lados do retabello f...l huns caixois 
grandes de madeira de nugueira com suas guavetas e seis fechaduras e chaves 
que servem na samchrestia para guarda dos hornamentos». (fis. 19v-20v). 

f 
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Labiados 

«Termo de medissam da cappella do lugar de Laviados do termo da 
cidade de Bragança pertencentes a dita comenda22 [...] huma cappella maior 
coadrada de quatro quinas com hum arco de quantaria que tem de comprido t 
quatro varas de sinquo palmos athe o corpo da igreja que parte pella parte do 
Sul com o adro da igreja e de larguo pella parte do Sul com o adro da igreja e 
de largura pella parte do Nascente sete varas e meia de sinquo palmos que 
parte com o mesmo adro e pella parte do Nascente digo do Norte tem coatro 
varas de comprido parte com o mesmo adro da igreja a qual esta no simo do 
lugar forrada por sima de madeira dourada tudo com seis colunas bancos e 
mezas com huma imagem de Nossa Senhora Dassumpssam de vulto e hum 
Menino Tezus emcarnada hum sacrário dourado com portas e fechadura hum 
goarda po por sima hum estrado de madeira [...] huns caixooens de madeira de 
nugueira lavrados com seis gavetas com suas fechaduras e chaves e tiradores 
de ferro de meter os hornamentos». (fis. 48v-49l. 

Sortes e anexas 
1717, Setembro / Outubro 
Fonte: Tombo da comenda de S. Mamede e Sortes. A.N.T.T.. Mesa da 
Consciência e Ordens. T.C. 476. fis. 12v-17v 

1. Sortes 
1717, Setembro. 4 

«A capella maior da dita igreja que está cita no cimo do Bairro da Areia 
do dito lugar junto a estrada que vem de Bragança que he do comendador 
desta comenda e que elle esta obrigado a redificalla a capella somente de 

22 Também a matriz da aldeia de Gimonde pertencia à comenda de S. Pedro de Babe. Porém, 
relativamente à paroquial de Gimonde. os comendadores não eram «obrigado a coisa alguma 
da igreja mais que o darem azeite continuamente para a lâmpada do Santíssimo». Na mesma 
igreja as pensões dividiam-se entre o comendador de Gimonde, D. João de Ataíde, o Bispo de 
Miranda e a Casa de Bragança já que ao prelado e ao Duque pertenciam duas partes dos 
dízimos. A.N.T.T., Mesa da Consciência e Ordens, Tombos das comendas, «Auttos de tombo 
da comenda de São Pedro de Babe da Ordem de Christo de que he comendador D. Vasco da 
Camará», T.C. 77, fl. 64 

i 
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paredes e teto e por o retabullo do altar maior sendo nececario a coal capella 
pegua com o corpo da igreja que he dos freiquezes que esta com as costas para 
o Nacente e parte da banda do Poente com corpo da igreia e pella parte do 
Nacente tem seis varas e meia e parte com o adro da dita igreia e pella parte do 
Sul tem seis varas e meia e parte com o dito adro e parte com estrada que vai 
para Bragança, e pella parte do Poente tem seis varas e meia com seu arquo de 
cantaria e pella parte do Norte tem seis varas e meia e parte com a sancrestia e 
com adro estas varas sam portuguezas de cinco palmos [...] o teto da capela he 
de madeira de castanho lavrado com coatro coadrados em cada canto seo e per 
cima he tilhada de telha e tem hum retablo que esta em o altar maior de 
madeira de castanho feito moderno com oito cullunas coatro grandes e coatro 
piquenas com suas mesas e com seus banquos com coatro coadros que nelllas 
estam pintadas sam Joam Batista e Sam Toam Avangelista e Sam Gregório e 
Sam Basílio e no cimo do retabollo esta hum nicho onde esta Sam Mamede 
feito de madeira tudo dourado assim o santo como o retabolo estofada com 
seus rubiis nos claros e no remate do retablo esta a imagem do padroeiro e tem 
hum sacrário no meio do altar mor todo dourado e estofado e no meio tem 
hum Menino Tessus e no remate do dito sacrário esta a imagem do Espirito 
Santo e tem mais no dito altar para a parte da Ipistola outra imagem de Sam 
Mamede antigua e duas credencias para cada lado do altar mor sua pintadas 
de madeira [...] a metade dos caixois que estão na sacristia que servem de 
meter ornamentos da igreia com fichadura e chaves [...] tem o dito 
comendador obrigaçam de mandar fazer a capella maior da dita igreia e 
renovalla sendo nececario e comprir com todos os ornamentos neceçarios 
como são frontais vestimentas, e tudo o mais nececario para a limpeza e asseio 
da dita capella maior, outrossim mandar fazer o retabollo e sacrário do dito 
altar maior e tudo o que for mais nececario tudo do cruseiro para dentro e 
fazer o mesmo cruseiro declararam mais que para fora todo o corpo da igreja e 
altares coletrais sam os freigeses obrigados e também a afazerem no cruseiro». 
(fis, 12V-191. 

2. Lanção 
1717. Outubro. 24 

«Termo da capella do lugar de Lançam pertencente a dita comenda a 
capella maior esta cita no meio do lugar que he do comendador desta 
comenda de Sam Mamede de Sortes e que elle está obrigado a redifícalla de 
paredes e teto caindo e por o retabolo do altar maior sendo nececario a coal 
capella pegua com o corpo da igreja que he dos freigeses esta com as costas ao 
Nacente e tem coatro varas e três palmos e parte com o dito adro da igreja e 
pella parte do Sul tem coatro varas e meia e parte com a sancrestia e adro e 
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pella parte do Poente tem coatro varas e três palmos com seu arquo de cantaria 
e parte com o corpo da igreja que he dos freigueses e pella parte do Norte tem 
coatro varas e meia e parte com o dito adro e augueira por onde passa agoa 
para os linhos a coal capella foi medida [...] o teto da capella he de madeira de 
castanho com coatro coadrados em cada canto seu e per sima tilhada de telha 
tem hum retabollo que está no altar maior feito de madeira de castanho feito 
ho moderno com coatro culunas a meias e bancos com dois coadros em o coal 
em hum délies esta pintado huma imagem de Sam Pedro e noutro a imagem 
de Sam Paullo e no cimo do remate tem mais outro painel e nelle esta pintada 
a Ceia do Senhor em cima deste painel esta a imagem do Padre Eterno e no 
meio do altar esta hum sacrário que tem no cimo a imagem de Sam Migel o 
Anjo oraguo da dita igreja e para a parte da Ipistulla esta outra imagem de Sam 
Migel o Anjo já muito antigua este retabollo esta todo dourado e estofado com 
seus rubis verdes e vermelhos claros tem duas credencias de cada lado sua 
pintadas por diante tem em huma pintada a cara do sol e em outra esta 
pintada a cara da lua», (fis. 44-45). 

3. Viduedo (Bragança) 
1717, Outubro, 3 

«Inventario dos da igreja que pertencem ao comendador do lugar de 
Vidoedo a capella maior esta a saida do lugar indo para o lugar de Sortes junto 
a estrada que vai pêra Bragança que he do comendador desta comenda que 
elle esta obrigado a redificalla de paredes e teto caindo e por o retabollo do 
altar maior sendo neceçario a capella pegua com o corpo da igreja que he dos 
freigeses que está com as costas ao Nacente e parte com parte do Poente e com 
o corpo da igreja e pella parte do Nacente tem seis varas portuguesas menos 
hum palmo e parte com a estrada que vai pêra Bragança e pella parte do Sul 
tem seis varas e dois palmos e parte com o adro da igreja e pella parte do 
Norte tem seis varas e dois palmos e parte com a estrada velha que vai para 
Lançam a sancrestia que he do povo pella parte do Poente tem seis varas 
menos dois palmos parte com o corpo da igreja que he do povo com seu arquo 
de cantaria [...] o teto da capella he de madeira de castanho lavrado com 
coatro coadros em cada canto seu e por cima tilhado e hum retabolo que esta 
no altar maior de madeira de castanho novo feito ao moderno, com coatro 
culunnas mesas e bancos tudo dourado e estofado com dois coadros hum esta 
nelle pintada huma imagem de Sam Lourenço e no outro hua imagem de São 
Niculao e no cimo do dito retabolo esta hua imagem de Sam Bertholomeo 
oraguo desta igreja feito de madeira dourado e estofado e hum sacrário de 
madeira dourado», (fis. 57v-58). 
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Paço de Mós 

«Inventario dos bens da igreja do lugar de Paço pertencentes ao 
comendador de Sam Mamede do lugar de Sortes [...] a capella maior da dita 
igreja que esta sita no fundo do dito lugar a vista do rio que vai para Valverde 
que he do comendador desta comenda e que elle esta obrigado a redeficalla de 
paredes sendo neceçario e teto caindo e por o retabollo do altar maior sendo 
nececario a coal capella pegua com o corpo da igreja que he dos freiguezes que 
está com as costas para a parte do Nacente e tem cinquo varas de cinquo 
palmos portuguesas e parte com o adro da dita igreja e tem as quinas todas 
coatro de cantaria lavrada e pella parte do Sul tem cinquo varas e palmo e 
meio e parte com o dito adro e pella parte do Poente tem outras cinquo varas e 
parte com o corpo da igreja, e tem seu arquo de cantaria em bom uso e pella 
parte do Norte tem cinquo varas e palmo e meio e parte com sancrestia [...] e 
tem o teto da dita capella de madeira de castanho lavrada em coatro coadros 
escama de peixe e por cima toda tilhada e tem na dita capella hum retabollo 
feito ao antiguo com dois coadros estampados onde estam pintados Sam 
Silvestre Papa e no outro Sam Niculao Bispo e tem o Sam Niculao de bulto 
que he orago da dita capella dourado e emcarnado que esta no meio do 
retabollo [...] corre suas portas ao redor e tem por cima do teto hum goarda 
poo de madeira pintado com huma Senhora da Conceiçam no meio pintada» 
(fis. 61-63). 

Deilão 
1718, Março, 7 
Fonte: Tombo da comenda de Sam Lourenço do lugar da Petisqueira e Nossa 
Senhora da Assumpção do lugar de Deilam e suas annexas de que he 
comendadora Donna Maria de Figueiroa, A.N.T.T., Mesa da Consciência e 
Ordens, T.C. 191, s/fl. 

«Inventario que se fes dos bens que há na igreja deste lugar 
pertensentes a igreja (de Deilão) digo pertensentes a comenda [...] tem a 
cappella mor da igreja do lugar de Dailam [sic] pêra a parte do Nascente três 
varas e meia e da parte do poente tem três varas e pêra a parte do Sul tem 
quatro varas e pêra a parte do Norte tem outras quatro varas, e se acha com 
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hum retabollo dourado nos remates das collunas com seu sacrário e tudo 
mais pintado», (s/fl.). 

Carragosa 
1718, Junho, 11 
Fonte: Tombo da comenda de Santa Marinha de Rio Frio de Caragoza e suas 
anexas de que he comendador Frei Manoel Antonio de Souza, A.N.T.T.. Mesa 
da Consciência e Ordens, T.C. 436 

«Inventario dos bens e ornamentos desta igreja que pertencem a 
comenda [...] huma capella maior de cantaria e forrada por sima ao antigo com 
uma frets para a parte do Sul e huma porta para a parte do Norte que serve 
para a sanchristia com trres degraus de cantaria para o altar maior 
item hum retabolo ao antego dourado com o sacrário onde esta o Santíssimo 
Sacramento e huma imagem de Nossa Senhora da Ascenssão padroeira desta 
comenda e por sima seo goarda po com penturas e duas credencias hua de 
cada parte do altar pintadas e tem duas cortinas», (fl. 16]. 

«Inventario dos ornamentos e mais couzas pertencentes a esta capella 
de Santa Marinha de Rio Frio anexa de Carragoza [...] huma pianha onde 
esta a Vergem Nossa Senhora da Conseissam com o Menino Jesu nos brassos e 
huma imagem de Santa Marinha posta nas costas da peanha na parede todo 
munto antiguo e hum Sam Bras de bulto munto antiguo com dois painéis na 
mesma peanha pintados em pau com as imagens de Sam Domingos e Santa 
Catarina [...] a capella que medida pella parte do Norte tem de compredo de 
Nascente a Poente nove varas e de largo de Norte a Sul pella parte do Nascente 
sinco varas tem duas frestas», (fis. 36-36v). 

273 



Igreja de S. Pedro em Soutelo da Gamoeda 

«Hum retabollo novo com hum sacrário onde esta o Santessemo 
Sacramento todo dourado com huma imagem de Sam Pedro e o altar com sua 
credencia [...] e hum guarda po» (fl. 136v). 

«Medissam da capella maior desta igreja [...] que medida pella parte 
do Sul terá de Nascente a Poente sete varas e meia e de largura pella parte do 
Nascente tem outras sete varas e meia por estar em coadra 
item huma sanchristia para a parte do Norte com huma fresta e grade de ferro 
ao Nascente da coal pertence somente a esta comenda o emmadeiremento e 
telha e o estrado» (fl. 136v). 

Montesinho 

«Medissam da capella maior da igreja da Santa Crus de Montezinho 
[...] item a capella maior desta igreja fará retabollo dourado com há 
invocassam da Santa Crus que he do orago e esta dourado tem do Nascente a 
Poente coatro varas e de Norte a Sul coatro varas (fis. 169v-170). 

Portelo 

«Medissam da capella maior da igreja de Sam Sebastião de Portello 
[...] tem de Nascente a Poente três varas e de Norte a Sul coatro varas 
item hum retabollo antiguo com a imagem de Sam Sebastião de bulto que he 
orago com coatro painéis de algumas emagens de santos pentados». (fl. 170). 

Donai 

«Inventario dos bens pertencentes a igreja de Sam Salvador do lugar 
de Donai anexa desta comenda [...] hum retabolo dourado novo com o Senhor 
Transfigurado e sinco imagens Santiago Sam Joam Sam Pedro e Santo Elias (*) 
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Santo Antonio e Sam Caetano e o sacrário em que esta o Santessimo 
Sacramento», (fl. 231). 

«Medissam da capella maior da igreja de Sam Salvador de Donai [...] 
item a capella maior desta igreja que mededa de Nascente a Poente fará seis 
varas pella parte de fora e de Norte a Sul outras seis varas e esta em coadra 
item a sanchristia e caixoens delia disseram era dos freiguezes pella haverem 
feito a sua custa», (fl. 321v). 

Salselas 
1721 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado de Miranda, fis. 33-34v 

«He o dito lugar cabeça da abbadia não assistem nelle os beneficiados 
mas em hua sua anexa, que chamão Vai da Porca [...] no dito lugar de Salsella 
se demolio hua igreja que tinha bastante, muito distante do povo e juntamente 
lemitada para a reedificação de outro templo que se principiou na era de mil 
setecentos e dezoito e findouse na era de mil setecentos e vinte e hum no qual 
obrou o Muito Reverendo Rodrigo de Sa Soares com muito zelo, e dispêndio; 
tem mais a dita por patram S. Lourenço», (fis. 33-33v); 

«Lugar de Vai da Porca [...]. Tem este lugar très capellas. e a igreja 
matris de que he orago S. Vicente muito bem ornada com muito boa tribuna, 
na qual igreja mandou o Reverendo Abbade (Rodrigo de Sá Soares) que he de 
prezente compor o pavimento da capella mor e tecto da mesma capella com 
toda a perfeição», (fis. 34-34v). 
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Macedo de Cavaleiros 
Matriz de S. Pedro 
1721, Abril, 20 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado de Miranda, fis.38-49 

«Tem a igreja matriz junto com o lugar a parte do Sul hum dos mais 
perfeitos templos de aldeã que se achão nesta provincia, por se achar nos 
altares rettabellos dignamente providos no que pertence ao material estando 
todos com boa arte feitos ao moderno tendo o rettabello da capella maior hua 
bem feita tribuna, tendo por croa a Virgem Conceição que se cellebra a festa 
no seu dia e tendo fundada hua confraria do Sanctissimo Sacramento 
ecclesiastica por se achar o Sanctissimo no dito rettabello em o sacrário muito 
bem feito [...] os lados dos rettabellos conrrespondem ao meio temdo [sic] 
duas pianhas em hua se acha Sam Pedro que he o orago desta igreja, confraria 
secullar não tendo mais rendemento que os que os freiguezes lhe querem dar, 
e com este rendemento se faz a festa no seu dia, em a conrrespondencia em a 
outra pianha tem hum Sam Paulo os altares coletraes estão pegados com o 
arco da capella maior a que vulgarmente neste paix chamão cruzeiro estão 
com a mesma arte da capella maior remattando no tecto da igreja e tendo o 
arco forrado fica a obra parecendo toda hua no altar do lado direito se acha 
hum Senhor Crucuficado imagem muito venerada e com bastante grandeza, e 
hum Sam Sebastião [...] em o altar do lado esquerdo esta a imagem da Senhora 
do Rozario de muita veneração [...]. Seguemsse logo duas capellas quasi junto 
dos ditos colletrais em conrrespondencia hua da outra que ao lado direito he 
do tittulo da Sancta Crus [...] esta dita capella toda muito bem entalhada e 
dourada tendo em o retabollo em hua tribuna o Senhor com a Crus as Costas 
imagem de muita veneração e nos lados da capella todos os Passos da Paixam 
Christo Senhor Nosso em vulto mettidos em seus nichos, e debaixo do altar 
em hum tumullo muito bem feito o Senhor Amortalhado que serve para o 
Descendimento da Crus, e aparacendo todas as imagens Quinta feira Sancta 
com varias luzes concorre muita gemte a dita igreja dos lugares 
circumvezinhos asistindo nes endoenças por se fazerem com a decência 
possivel e vesitarem os Passos da Paixão de Christo Senhor Nosso todas estas 
obras se fizerão no tempo do reitor prezente (António de Morais Castro), e 
outras muitas mais que há na dita igreja [...]. 

Na comrrespondencia da capella da Sancta Crus se acha a capella de 
Jesus Maria Jozeph que fundou e mandou fazer o reitor meu antecessor Jozeph 
de Oliveira, estando com muita boa arte por ser de abobada apainellada de 
pedra escodada com vários frizos, e tendo hum retabollo grave em o coal estão 
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as imagens de Jezus Maria Jozeph, em ella instetuhio hum vincolo a que 
ahggregou toda a sua fazenda com a obrigação de hua missa cantada de sete 
padres dia de S. Jozeph, e hum officio no outavario dos fieis de Deos de outros 
tantos padres [...] he ademenistrador hoje seu sobrinho João da Costa de 
Oliveira Sarmento Cavaleiro da Ordem de Christo. 

Logo em outra capella mais piquena está Sancta Catharina [...]. Tem de 
fabriqua a dita igreja para si e sete anexas que apresenta trinta e sete mil reis, 
que andando dividida athe o anno de setecentos e desanove por todas as 
igrejas filiais esta ficava so com doze mil reis de fabriqua o mais se dividia 
pellas ditas igrejas [...] este dinheiro se paga por conta dos fructos da 
commenda e fazendo petição - o Excellentisimo Marques de Fontes a quem se 
deu a commenda por fallecimento de Fernando Rodrigues de Britto - a Sua 
Magestade para se juntar a dita fabriqua em hum cofre com três chaves, assim 
o mandou o dito Senhor pella Mesa da Consciência, que tivesse hua chave o 
reitor, outra o fabriqueiro, e outra o procurador do commendador, e que se não 
desse dinheiro algum sem ordem do dita Mesa, em que as igrejas recebem 
grande detrimento a respeito das obras meudas, que succedem todos os dias, e 
pella grande distancia que vai do dito lugar a corte de Lisboa em forma que se 
não tivesse o regresso de recorrer neste bispado ao menestro ecclesiastico, ou 
secular brevemente se acabarão as obras que há, poderá servir de maior 
detrimento a fabriqua, e aos fmttos que recebe o Excellentissimo 
commendador [...]. 

Há três lugares que vem a missa a esta matris. a que vulgarmente neste 
paix chamão quintas estes são obrigados a fabriqua da igreja mordomias e 
todo o mais necessário com a parte que lhe toqua a estes he obrigado o reitor, e 
coadjutor da dita igreja a ademenistração dos sacramentos aos ditos freiguezes 
a virem a missa em os dias sanctos e mais funçois da matriz e virem 
desobrigar da Quaresma, e baitizar, e cazar [...]. 

Teve o lugar de Travanqua anexa desta matris por nome Quinta que 
assim chamão hoje vulgarmente seu principio [...] forão crescendo em numero 
os moradores, que hoje se acha com mais de sincoenta e sinco vezinhos, sem 
embargo de ter hua cappella no alto e principio da dita Quinta do Norte para 
Sul tendo dentro de si o orago de S. Martinho, e hum rettabello ao moderno 
tendo no meio hum painel das Almas [...]. 

A Quinta de Gradissimo [...] tem corenta e sinco vezinhos teve seu 
principio esta Quinta em hu so morador, que vinha a missa a este lugar depois 
da Restauração de Portugal, e crescendo mais alguns moradores erigirão hua 
cappella da invocaçam da Senhora da Incarnação de que se celebra a festa no 
seu dia [...] avera coatro annos, intentarão levantar outra que os seus 
requerimentos todos lhos ouve o Ilustríssimo Bispo deste bispado por 
escusados[...]. 

A Quinta da Nugueirinha foreira ao Senhor de Vila Flor com trinta e 
tantas medidas todos os annos [...] teve seu principio também depois da 
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Restauração de Portugal, em hu so morador, e crescendo aigus mais levantarão 
hua capella com a invocação de S. João Bautista que bem mostra na escultura 
a dita imagem a sua muita antiguidade», (fis. 38-41v). 

«Castellaos igreja anexa do dito Macedo. He povoação de cem 
moradores [...]. Tem a igreja situada em o meio do lugar em hua rua que corre 

> direito do Nacente para o Poente tem a dita igreja por orago e envocação a 
Senhora da Assumção [...]. Há nella três irmandades que he de S. Zenão, e do 
Santo Nome de Jessu, e a do Senhor he a irmandade do gloriozo Sancto Zenão 
muito antigua nesta igreja com a sua capella onde esta a imagem deste mártir 
gloriozo cujas sagradas relíquias tem no peito com hua vidraça diante [...]. A 
confraria do Santo Nome de Jessu há poucos annos que se eregiu na dita igreja 
[...] há também a confraria do Senhor erecta de poucos annos [...]» (fis. 43-
44 v). 

«Villa de Vai de Prados o Grande deste Macedo. He a villa de Vai 
Prados aprezentação do Macedo [...]. A igreja matris se acha com a mesma 
antiguidade da villa que suposto foi mudada no mesmo sitio em que se acha 
por não estar com a decência necessária a antigua, os moradores da dita villa 

y sendo quasi todos zellosos da igreja a eregirão de novo avaera couza de trinta 
annos pondo lhe a porta principal para o Sul, e estando esta na entrada do 
lugar deixando a com boa archetetura e se não tem mais obras he por faltarem 
os cabedais aos moradores delle; tem por orago Sam Jerónimo que se cellebra 
a festa no seu dia. 

Há três cappellas23 dentro da dita villa que hua se mudou para dentro da 
matris quando se renovou a igreja com a invocação da Senhora da 
Annunciação tem ordinariamente fazendas o seu admenistrador Manoel 
Rodrigues Affonso Camois mestre de Grammatica. [...]. 

Tem esta villa hua Quinta, que se chama Darrifana que vem os 
moradores a missa a matris sendo povoação de vinte moradores. Tem hua 
cappella da invocação de S. Vicente mal paramentada. 

Achasse mais na dita matris hua confraria de Nome de Jessu situada em 
^ hum altar collated que tem hua image venerável de hum Sancto Christo 

Crucificado [...]. Tem mais a dita matris outra confraria secular da invocação 
da Senhora do Rosário», (fis. 44v-46). 

23 Referia-se também à capela de Santa Catarina, então já demolida, onde havia uma fonte 
com virtudes a que chamavam dos «engranhados». Relativamente à sua configuração, 
escrevia-se: «esta sem architectura algua mais que a natureza lhe pos» (fl. 45v) 
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«Villar do Monte [...] se conta era hua Quinta que huma Donna Felipa 
Mendes e o tinha sido de seus progenitores [...] e por falecimento desta deixou 
a ditta quinta aos Padres do Collegio de Bragança [...]. 

Tem a igreja matris em o meio do lugar sendo seu orago Sam Martinho 
[...] tem três confrarias todas lemitadas e secullares o orago que he São 
Martinho [...] a Senhora do Rosário que tem cinco mil reis de renda, que 
servem para o dia de sua festa e para obras de hum colletral outra Sam 
Sebastião», (fis. 46v-47). 

«Ferreira anexa do ditto Macedo [...]. A igreja matris fiqua ao Nacente 
defronte do ditto lugar ao pe de hua serra inculta metendosse de permeio hua 
ribeira no Inverno caudalloza que com a corrente das agoas tem empedido 
algua vez o irem os moradores a missa a ditta matris tem por orago a Senhora 
Dassumpçãp [...]. 

Esta em o meio do lugar hua cappella com o tittolo do Sanctissimo 
Sacramento onde está o Senhor dentro sacramentado por não poder estar na 
matris pella cauza de ficar destante [...]. 

Achasse hua Quinta por nome Comunhas situada ao pe de hua serra 
defronte da outra [...]. He hoje povoação de vinte moradores que antiguamente 
erigirão hua cappella da invocação de Nossa Senhora esta mal paramentada», 
(fis. 47-48). 

«Espadanedo anexa do ditto Macedo [...] tem o ditto lugar cincoenta 
vezinhos sendo primeiramente o seu fundamento de muito poucos moradores, 
que estes hião a missa a matris de Ferreira [...] eregindo os dittos moradores 
hua cappella [...] há mais de trezentos annos, erigindo matris com a invocação 
de S. Miguel[...]. A Quinta de Vallongo do ditto Espadanedo tem doze 
vezinhos estes vão a missa a ditta matris tendo por orago em hua cappella 
situada na dita Quinta Sam Sebastião», (fis. 48-48v). 

«Mu(r)cós apresentação do ditto Macedo [...] tem o lugar de Mucos 
corenta e sinco vezinhos [...] levantarão os moradores hua igreja com a 
invocação de Sam Lourenço ficando fora do lugar [...] e por se achar a igreja 
fora do lugar os moradores deste tempo averá coatro annos a demolirão 
formando matris em hua cappella de S. Sebastião que se achava no meio do 
lugar fazendo cappella maior e todo o mais necessário para poder ser matris». 
(fl. 48v). 
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«Bouzende da Penha Mourisca [...] apresentação de Macedo [,..] tem 
vinte e sinco vezinhos [...] no meio do sobredito lugar de Bouzende avera 
duzentos annos levantarão erecta com a invocação de Sancta Izabel». 
(fl. 49). 

Oucidres 
Matriz de Santo André 
1721, Abril, 20 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado de Miranda, fis. 55-55v 

«Há nesta igreja duas confrarias ecclesiasticas hua do Santíssimo 
Sacramento que tem cento e vinte e três irmãos, e outra que se intitula das 
Almas, e tem settenta e sinco irmãos pouco mais ou menos. 

A fabrica desta igreja consta de sete mil reis pagos em cada hu anno á 
custa da comenda, que se onio á de S. Julião de Montenegro do destrito de 
Chaves, cujo comendador he o Excellentissimo Conde de Valadares. 

Há nesta igreja alem dos dous altares culateraes e o principal, outro da 
invocação de Nossa Senhora dos Prazeres que chamão o Altar do Arco que 
instituiu o reverendo Francisco Teixeira pároco que foi nesta igreja, e também 
o mesmo a dotou de bens de rais, que dizem importavão dous, ou três mil 
cruzados [...]. Em hum baixo que fica entre este lugar, e o de Alvarelhos estava 
situada a capella do Apostolo Sanctiago patrão e titular das Hespanhas digna 
de memoria, e de toda a veneração, mas hoje lastimosamente demolida, e 
arruinada, não sem grande magoa dos lugares circunvezinhos, e só com as 
paredes em pe, que estando no ermo são muito suficientes, e nella houve 
menos há de trinta annos hermitão» (fis. 55-55v). 
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Bobadela 
Ma tris de S. Pedro 
1721, Maio, 22 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado do Miranda, fl. 56v 

«He titular da paroquial de Bobadela o Apostolo Sam Pedro [...]. Tem de 
fabrica cinco nul e trezentos e trinta reis que paga o comendador desta 
comenda. Chama se Sam Pedro das Queimadas em rezão de que queimavão 
as chaves das portas delia para remédio dos mordidos dos cães danados [...] 
Há nesta igreja duas sepulturas com letreiros mas não estão levantadas, hua na 
capella mor, que nomeia o padre Antonio e o mais se não pode 1er, e a outra 
no fundo do corpo da igreja cujo epitáfio também se não le [...]. 

Titular de Nuzellos he Nossa Senhora da Expectação tem esta igreja de 
fabrica, o mesmo de Bobadella, que paga esta comenda [...]. Esta igreja de 
Nuzellos se desanexou desta de Oucidres não haverá mais de cem annos, cuja 
aprezentaçam toca ao pároco de Oucidres, como tãobem ao de Bobadella, e 
Alvarelhos. Titular de Alvarelhos he tãobem Nossa Senhora da Expectação 
que não chega a sincoenta annos, que se desanexou desta», 
(fl. 56v). 

Bouçoaes 
Matriz da Senhora da Ribeira 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado de Miranda, fl. 57 

«A torre dos sinos dizem fora feita por os romanos, e que hum cappitam 
délies estava interrado em hua sepultura que está nas costas da capella mor 
com as letras seguintes ALOV. 

He antiquissima, a segunda ou primeira parochia desta como de 
Monforte de Rio Livre, esta edificada no campo junto a hum cabesso [...] se 
achão vestígios de muralhas e no sitio da cidade cazas arruinadas [...] e neste 
lugar de Bouçoaes (está a capela) de Santa Maria Magdalena, aonde esta o 
sacrário com o Santíssimo Sacramento», (fl. 57). 
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Sendim (Miranda do Douro) 
Matriz de S. Pedro 
1721 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado do Miranda, fis. 59-59v 

«He orago da matriz do dito lugar o Apostolo São Pedro. Consta o lugar 
de trezentos e nove moradores. Tem duas capellas divididas da matris dentro 
do mesmo povo, a saber a de São Sebastião ao Poente, e a de Nossa Senhora 
dos Remédios [...]. 

Tem a dita igreja parochial onze confrarias convém a saber a do 
Santissimo ecleziastica, São Pedro ecleziastica, Almas eccleziastica [sic], 
Nossa Senhora do Rozario eccleziastica, a do Minino Deos eccleziastica S. 
Crus eccleziastica, a confraria de Santo Antonio secular, a de São Bras secular, 
a de São Roque secular, a de São João secular, a de São Miguel secular. 

Tem esta igreja duas anexas: hua no lugar de Picote com o orago de 
Nossa Senhora da Expectação com sessenta moradores [...]. Tem mais outra 
igreja pouco distante do lugar intitulada do Santo Christo [...]. He a outra 
anexa a do lugar de Urros hua legoa distante da matris consta de cento e vinte 
e cinco moradores e o orago da he de Santa Maria Magdalena. Tem três capella 
fora do lugar (S. Sebastião, Santa Luzia e S. Facundo) [...]». 
(fis. 59-59v). 

Carocedo 
Matriz de Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado de Miranda, fl. 61 

«Tem esta igreja três altares o da Senhora, dois coletraes. Esta Senhora 
tem tosco feitio da cinta para baixo e he de vistir e para cima he de ademiravel 
feitio com hum Menino Jezus na mão [...] tem huma imagem de Christo no 
altar coletral da parte direita com ademiravel feitio terá tes palmos e meio e 
tem a Senhora do Rozario para a parte esquerda [...]. Esta esta igreja no cimo 
do lugar para o Poente», (fl. 61). 
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Vila Chã de Barciosa 
Matriz de S. Cristóvão24 

1721 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclcsiastica 
do Bispado de Miranda, fis. 66-66v 

«São os Abbades obrigados fabricar de todo o necessário a capella mor, 
e os freigueses o restante da igreja dentro da qual há três irmandades, e são as 
seguintes a irmandade do Santíssimo tem noventa irmãos cada hu dos quais 
esta obrigado a dar em cada hu anno meio alqueire de pão [...] a irmandade de 
Santa Catherina, que antigamente teve greande numero de irmãos [...] a 
irmandade das Almas, que foi instituida em o anno de mil settecentos, e seis 
tem trezentos irmãos cada hu délies he obrigado dar meio alqueire de pão [...]. 
Há também em a sobredita igreja de São Christovão hua capella eccleziastica, 
que fundou o padre Matheos de Santiago natural deste mesmo lugar no anno 
de mil, seiscentos, e noventa, e sinco com o titulo de Nossa Senhora da Penha 
de França com obrigação de doze missas todos os annos e de fabricar a dita 
capella de todos os necessários, para o que deixou hipotecado todos os seus 
bens patrimoniaes: trás esta capella Maria Affonso viuva sobrinha do mesmo 
instituidor. Há também em a dita igreja seis confrarias25», (fis. 66-66v). 

Fonte de Aldeia 
Matriz de Santa Ana 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado de Miranda, fl. 67v 

«Não há memoria da fundação da igreja matriz de Santa Anna do dito 
lugar: he anexa de Villa Cham tem hua irmandade de digo não tem fabrica 
certa, por serem os Abbades obrigados a tudo quanto fou necessário para a 
capella mor, e o povo a fabricar o restante da igreja em a qual há hua 
irmandade chamada das Almas, que foi instituida em o anno de mil, e 

24 Tinha como anexas as igrejas de Fonte de Aldeia e de Freixiosa. O orago desta era Nossa 
Senhora da Expectação. Não tendo fábrica estava o Abade de Vila Chã obrigado à capela-mor 
enquanto competia aos moradores o corpo da igreja. 
25 Eram as seguintes: a de S. Cristóvão, patrão da igreja, a da Senhora do Rosário, «imagem 
muito milagrosa, como se colhe de alguns painéis, que estão na mesma igreja de milagres, que 
tem feito», a de Santo António, a do Menino Deus, a das Almas e a de S. Roque. Entre os 
padroeiros desta igreja contam-se os nomes do Bispo D. Julião de Alva e do humanista Diogo 
de Teive. Doc. cit., fis. 66v-67 
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seiscentos, e sessenta annos tem esta dous mil, e tantos irmãos, cada nu dos 
quais he obrigado dar meio alqueire de pão em cada hu anno para a fabrica da 
dita confraria, ou irmandade pois não tem outras rendas, em cuja 
remuneração tem cada irmão quando morre hu officio de nove lições com des 
clérigos, que todos lhe dizem missa pella sua alma em o altar previlegiado da 
dita confraria [...]. 

Há tãobem em a dita igreja matriz hua capella particular de Santo 
Antonio, instetuida por hu Miguel Pretto do mesmo lugar, conforme dizem os 
vezinhos delle, os quaes ignorão o tempo da sua fundação, he hoje seu 
administrador hereditário Manoel Martins do lugar de Zinizio, tem este 
obrigação de mandar cantar hua missa em o dia do Santo e dizer seis rezadas 
pello anno, e fabricar a dita capella de todos os necessários para o que lhe 
forão deixadas terras e prados, que renderão vinte, e cinco alqueires de pão. 
Heleigal28». (fl. 67v). 

Santalha 
Matriz de Santa Eulália27 

1721 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado de Miranda, fis. 70-70v 

«Tem mais fora do lugar hua capella que dizem foi matris desta 
freguezia S. Leocadia também ornada por conta do povo. Dentro da igreja 
matris deste lugar detrás do altar de S, Catherina esta hua sepultura com hua 
pedra de cantaria, e dous corpos lavrados ao pico que se dis ser do beneficio 
simples de que he beneficiado João Pinto de Moraes Abbade de Podence [...]. 
Tem este beneficio hua só nave com duas igrejas matrizes Cerdedo Nossa 
Senhora da Assumpção, Casares S. Cesillia cujas capellas são administradas 
pellos commendadores, e os corpo pellos moradores delias, tem mais hua 
capella de S. Ildefonso há Quinta de Vilarinho das Toucas», (fl. 70-70v). 

26 Nesta igreja contavam-se também as confrarias do Santíssimo, Santa Ana, Senhora do 
Rosário, Almas, Santo António, Menino Jesus e Santa Bárbara. 
27 Apontavam-se como anexas desta igreja as quintas de Seixas, Contins e Penso cujas capelas 
tinham por padroeiros, respectivamente, S. Clemente, Santa Margarida e S. Marçal. 
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Outeiro 
Matris da Senhora da Assunção; Santuário do Santo Cristo 
1721 
Fonte: B.N.L., Res., COD. 154, Documentos vários para a Historia Ecclesiastica 
do Bispado de Miranda, fis. 80-85 

«Fui a igreja matrix desta villa situada no fundo delia, de que he orago e 
padroeira a invocação de Nossa Senhora da Assumpção, e o que posso dizer 
delia o devia callar pella indecencia com que se acha nella collocado o 
Santissimo[...]. Tem continuado na obra da cappela (do santuário do Santo 
Cristo) com summo zello, e cuidado e quem se tem empregado no maior, toi o 
reverendo Manoel Rodrigues de Andrade Arcediago que foi na Se chamado 
Arcediago de Mirandella, e Joseph Sarmento Governador do castello desta 
villa e he o que tem corrido com a maior parte do trabalho para findar esta 
cappella no estado, em que se acha hoje já acabada a obra de pedraria e 
cuberta He esta igreja toda de abbobeda tem três arcos de cantaria lavrada, de 
donde despedem as aranhas, que vão fechar em hus coriosos remates; tem 
duas torres de bastante altura, com seus zimbórios, e com sua barandilna 
sobre o frontespicio de hua torre para outra já tem hu fermozo smo, que 
custou passante de duzentos, e corenta mil reis, e he do que consta esta obra, 
com duas portas travessas, e aprincipal. Acho que a obra tem custado corenta, 
e sinco mil cruzados [...]. . 

E he de advertir, que os carretos de todo o género de matenaes nada 
custarão, porque estes os fizerão os moradores desta terra, e de Lombo de 
Babe e de outras partes, que pagandosse, emportarião em grande soma, em 
rezão de ser hu sem numero de cantos, e o principal carreto era de cantaria, 
que toda veio de Castella, e desta truxerão os raianos espanhóis grande 
cantidade, e isto ainda quando estavão na maior opressão de guerras, com este 
reino, e os desta terra hião buscalla a Castella com tal segurança que nao 
houve the gora pessoa, que lhe empedisse, nam houvesse hir de buscala [...] 
mudousse, ou se tresladou esta milagroza imagem para a sua nova cappella 
em que esta hoje no mês de maio em dia de sua festa no anno de 1713 foi 
benta poucos dias antes de mandato do ordinário pello reverendo Manoel 
Rodrigues de Andrade Arcediago de Mirandella [...]. Estasse lhe fazendo hua 
tribuna para o arco e altar com toda a pressa, foi arrematada em setecentos, e 
oitenta mil reis», (fis. 80-85). 
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S. Julião 
1735, Junho /Julho 
Fonte- Tombo da comenda de S. /u/ião- que /es o Báchare/ Manoel de Miranda 
no anno de 1735 sendo Juiz de Fora de Bragança, A.N.T.T., Mesa da 
Consciência e Ordens, T.C. 107, fis. 23-25v, 50v-51, 100-100v, 102v 

«Medição da capella maior (1735, Junho, 15) [...] pegando os 
medidores no cordel29 e correndo de ponta a ponta se achou ter a dita capella 
para a parte do Nascente sete varas, e palmo, e meio de comprimento, e para a 
parte do Norte seis varas, e meias, e para a parte do Poente sete varas e palmo 
e meio. e para a parte do Sul seis varas e meia [...]. 

A capella mor da igreja de Sam Bartholomeu toda de alvanana somente 
as esquinas de cantaria, e o arco maior com hua fresta para a parte do Sul 
forrada a dita capella de madeira de castanho de escama de peixe com suas 
molduras no meio = hum retablo novo de folhajem dourado = huma imagem 
de Sam bartholomeu estofada em meio uso [...] nuns caixoins de nugueira que 
estão na sacrestia e tem coatro gavetas, hum arco com duas fechaduras», (tis. 
23-25v). 

«Termo de medição da caza da tulha, e emxido, ou muradal que está 
ao pee delia [...] huma caza que serve de tulha, e adega que está no baixo da 
Jordana metade de sobrado, e metade sem elle cuberta de colmo, com as 
paredes quazi arruinadas tudo de pedra e barro, que parte pella parte pello 
Nascente com hum campo, que serve de eixido, ou muradal pertencente a 
mesma comenda, e tem por esta parte sete varas menos hum palmo, e pella 
parte do Norte parte com rua do concelho e tem de cumpremento doze varas, 
e pella parte do Poente parte com Francisco Cortinca, e sua mulher Mana 
Branqua, e tem sete varas menos hum palmo, e pella parte do Sul parte com o 
dito Francisco Cortinca, e o sobredito emxido [sic] , e tem doze varas», 
(fis. 50v-51). 

28 A esta comenda também pertencia Caravela. A terça parte dos dizimos desta povoação 
nertenciam à Mitra. Em 1735 era comendador o Visconde de Barbacena. Doe. cu., ti. 75 
* O cordel era de bramante, novo, sem qualquer nó, e aferido pela vara-padrao, de cinco 
palmos, da Câmara de Bragança. 
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Palácios 
1735, Julho, 7 

«Inventario [...] hum retábulo já, muito velho com duas colunas por 
banda com huma imagem de São Miguel em meio uso [...] hum sacrário que 
esta metido no retabolo, e de novo», (fis. 100-lOOv). 

«Medição da capella maior [...] foi medida a capella maior da igreja de 
São Miguel matris do dito lugar correndo a cordel de ponta a ponta se achou 
ter pella parte do Nascente três varas, e meia, e pella do Norte coatro varas, e 
pello Poente três varas, e meias, e pello Sul quatro varas», (fl. 102v). 

Castanheira (Chaves) 
1743, Julho, 3 
Fonte: Termo de como o Doutor João Evangelista de Morais Sarmento veio a 
esta comenda de S. João da Castanheira pêra das prencipio ao tombo dela, 
A.N.T.T., Mesa da Consciência e Ordens, T.C. 140 

«A igreja de S. João da Castanheira cita ó pe de hum alto e apinado 
monte em o campo ermo e dezerto entre os lugares de Cimo de Vila e Dadim 
que ambos fazem freguezia desta igreja em a coal por menos capas de abitação 
nam assistem os reitores mais tem em a igreja de S. Fins onde tem cazas e 
pasaes por ser da mesma comenda [...] he da comenda da Hordem de Christo e 
nela há hum reitor que apresentão os reis deste reino e tem de côngrua corenta 
e sinco mil reis em dinheiro cada hum anno [...] e dous alqueires e meio de 
trigo e dous almudes e meio de vinho tudo a custa da comenda. 

Achou que a dita comenda se compõem de oito freguezias a saber a 
acima nomeada de S. João da Castanheira cabeça dela a saber São Pedro Fins 
da coal são anexas as povoaçoins de Santa Crus Parada Mosteiro e Polides (?) e 
o dito São Fins e tãobem teve a povoação da Rebeirinha que está entre os rios 
Mente e Monte que a poucos annos se extinguiu São Neculao do lugar de 
Lebução de que são anexas as povoaçoins de Ferreiros Moreiras e Pedome São 
Theago do lugar de Tronco Nosa Senhora das Neves de Paradela São 
Bertolomeu das Travancas de que são anexas as povoaçoins de Argemil São 
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Corneho e Palheiros Nosa Senhora de S. Vicente de que são anexas as 
povoaçoms de Orejais e Avelela e o forão tãobem as dos Vales e Pouzo Velho 
que a muitos annos se acavarão e desfizerão Nosa Senhora de Roris que vem a 
ser as oito freguezias acima declaradas. 

Achou pelo que consta do tombo velho e tradição antigua que esta 
comenda em tempo muito antigo fora abbadia e dela hera anexa a abbadia que 
hoje he de Santa Eulália de Santa Valha e a maior parte deste concelho athe 

> que os reis deste reino dezanexarão dela muitos lugares e na forma que hoje se 
acha a comenda. 

Achou que em todos os lugares desta comenda se pagão os dízimos 
hum de des de toda a colheita menos prados e ortas [...] e que com os dizimos 
paga cada morador de permeo hum almude de vinho e hu alqueire de pão, e 
este da melhor colheita chegando porem cada morador a colher sete alqueires 
de pam ou sete almudes de vinho e colhendo menos se não paga a permesa e 
dahi para cima ainda que as colheitas sejam numerosas se não paea mais» 
(fis. 6-7). 

«Igreja de S. João da Castinheira cabeça da comenda esta igreja como 
dito fica em hum alto e sendo vista por ele juis e imformação [sic] de homens 
velhos e figuras varias que se achão de bulto em as paredes dela que esta dita 
igreja antiquíssima e ficou do tempo dos mouros por aver tãobem o pe dela 

y. vestígios de huma forteficação deles em cujo alto esta a ermeda de S. 
Sebastião e junto ao adro deste igreja huma torre de sinos tudo de pedra de 
cantaria e que a esta igreja vinhão a misa de duas e três legoas e avia cazas 
onde de véspera dos dias de preceito vinhão pouzar os que de longe vinhão de 
que achou geral tradição e que ainda se conserva huma es,ola de pão e vinho 
que deixou se dese na dita igreja a pobres em dia de Natal de cada hum anno 
huma molher que faleceo em a Quenta da Lampaça que hoje he Abbadia de 
Bouçoaes [...] e consta a deixou para os necesitados que de longe vinhão a 
misa [...]. Achou que desta igreja hé somente da comenda a capela maior e 
sacristia e na capela maior tem lampeda ainda que serve so per os dias de 
perceito pois nela não há sacrário, tem hum retablo com a imagem de S. João 
Baptista em vulto huma imagem de Cristo Cruceficado, com novos e bons 
caixoins aos lados dos retablos e na sacrestia hu grande caixão e esta sacrestia 
consta que sempre se redeficou á custa dos bens da comenda them ornatos 
pertencentes a comenda [...]. Tem o cura deste de estipendio em cada hum 
anno des mil e quinhentos reis e vinte e sete alqueires de trigo e vinte e sinco 
de centeio e doze almudes de vinho e a igreja ou capela oito mil reis de fabrica 
que tudo isto se paga pelos frutos da comenda e esta fabrica da capela maior 
he para os ordinários dela, e reformaçoins que se ofrecem e tem de sera branca 
em velas para as misas conventuais doze arráteis que tãobem pagão os frutos 
da comenda. Os dizimos se pagão nesta freguezia pão vinho castanha azeite 
linho e legumes [...] e coanto ao gado dão os creadores hu de des e não 
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chegando a isso como sejão sinco dão metades e sendo seis e deles athe des 
dão hu e torna o comendador sete reis de cada cabeça que falta para os des e 
sendo menos de sinco o creador de dizimo de cada huma sete reis, e o mesmo 
se observa em a cria de porcos logo que em cada anno pasa dia de S. João 
Baptista e os (*) pasando dia de Nosa Senhora de março e os leitoins logo que 
chegão a idade de três mezes não se dismão as ortas nem prados e são de 
dizmo disto os moradores cada anno hu vintém dos prados sejam poucos ou 
muitos e coatro reis de ortas e por esta se entende somente das verduras de A 
que continuamente se uza, e sem goarda nas cazas e celeiros e nacendo algum 
bezerro se avalua logo que complete hu anno de idade e de tudo o que vale se 
dá em dinheiro o dizimo», (fis. 7v-8v]) 

Sanfins da Castanheira 
1743, Setembro, 4 

«Igreja de S. Pedro Fins da Castanheira onde aseste o reitor esta igreja 
esta em o fundo do lugar de São Fins junto ás cazas e cortenha de João Ferreira 
Sarmento da cidade de Bragança he a capela maior da dita igreja da comenda 
tem sacrário com vazo de prata lampeda retablo com as images de S. Pedrp e 
S. Paulo embulto. 

A sancrestia he da comenda menos as paredes, que consta serem feitas 
e reformadas á custa dos freguezes tem esta capela sacrestia peras as 
ordenarias despezas oito mil reis de fabrica que se pagão dos dizimos e á custa 
destes se alomeia a lampeda, e se dão doze arráteis de cera branca pêra as 
misas conventuaes». (fl. 9). 

Travancas 
1743, Setembro, 5 

«Achou que esta igreja de S. Bertolomeu de Travancas está em meio do 
lugar de Travancas cujo termo dele confina com o reino de galiza a coal tem 
cura que aprezenta o rector [...] a quem pagam os frutos da comenda de 
côngrua em cada hum anno doze mil e quinhentos reis em dinheiro e trinta 
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almudes de vinho e vinte e sete alqueires de trigo e vinte e sinco alqueires de 
centeio. Achou que os mesmos frutos da comenda pagavão de fabrica a esta 
igreja para as ordinárias despezas sinco mil reis, e que alumeava 
continuamente a lampeda por ser igreja com sacrário. Achou ele dito Juis do 
Tombo ter na dita igreja esta comenda a capela maior com retablo antiguo e 
nele de bulto as images de S. Bertolomeu e São Pedro [...] dous caixoins de 
madeira aos lados do altar e hu caixão velho na sacrestia [...] na coal consta ter 

k o povo as paredes a sua custa», (fl. 9v). 

T 

S. Vicente da Raia 
1743, Setembro, 6 

«Igreja do lugar de S. Vicente achou ele Juis do Tombo por informação 
do dito reverendo cura e homens velhos que esta igreja do lugar de São 
Vicente orago Nosa Senhora da Natevidade tem nela a comenda a capela 
maior com hum retablo dourado e nele a imagem de Nosa Senhora e o dito 
retablo com sacrário», (fis. 10v-ll) 

Roriz 
1743, Setembro, 7 

«Igreja do lugar de Roris [...] no adro da igreja dela donde estava o 
Doutor João Evangelista de Maris Sarmento [...] ahi ele dito Juis do Tombo em 
presença o cura desta igreja e homens velhos dela procedeo a inventario dos 
moveis e ornatos que esta comenda tem nesta igreja [...] achou ele Juis do 
Tombo que tem esta igreja do lugar de Roris de que he padroeira Nosa Senhora 
da Conceição, he da comenda a capela maior como em todas as mais nela tem 
retablo muito velho com sacrário e nele vazo de prata», 
(fis. 12-12v) 
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Tronco 
1743, Setembro, 9 

«Igreja do lugar do Tronco [...] achou ele Juis do Tombo [...] que esta 
igreja de S. Thiago do lugar do Tronco tem a comenda nela a capela maior e 
nela retablo pintado com a imagem de S. Thiago [...] e o reteblo com sacario». ^ 
(fl. 13) 

Paradela 
1743, Setembro, 10 

«Igreja de Nosa Senhora das Neves do lugar de Paradela [...] achou ele 
Doutor Juis do Tombo por informação do dito parrocho e freguezes ter esta 
comenda nesta dita igreja a capela maior e nela o altar com o retablo, com a 
imagem da dita Senhora (das Neves) outra de Santa Barbara e nele sacrário -y 
com vazo de prata», (fl. 14v). 

Lebução 
1743, Setembro, 11 

«Igreja de São Neculao de Lebução [...] achou ele Juiz do Tombo que 
esta igreja de Sam Neculao do lugar de Lebução anexada a comenda he dela a r 

capela maior e tem hum bom retablo bem dourado e nele [...] sacrário com 
vazo de prata para dar a comunhão», (fl. 15v). 
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Soeira 
1753. Agosto, 22 
Fonte: Autos de tombo da commenda de São Martinho do lugar de Soeira e sua 
annexa Villa Boa de Ousilhão30 de que he commendador o General D. Dinis de 
Almeida Portugal, A.N.T.T., Mesa da Consciência e Ordens, T.C. 473, 
fis. 18-18v 

«Esta igreja se mudou do lugar em que estava que hera fora desta 
povoação para o meio delia em que se acha, edificandosse em huma capella de 
Nosa Senhora da Emcarnação [sic] que para esse effeito demulio, haverá vinte 
e sinco para vinte e seis annos, e que o corpo da igreja fora feito por conta dos 
freguezes a quem pertence, e a sua capella mor pela do comendador a quem 
toca, que vista se acha com hum arco de cantaria porporcionada a altura da 
igreja que se acha feita ao modo moderno, e o altar delia levantado com três 
degraos de pedra de cantaria com sua fresta na mesma; tem seu retablo feito 
ao modo antigo, mas de custo pela obra que tem, e acha dourado athe os 
capiteis das colunas com sua tribuna bem formada pianha com seu resplendor 
em sima tudo dourado sobre a qual pianha se expõem o Santíssimo 
Sacramento em Quinta Feira Santa e em algumas festas do anno o tetto da 
mesma capella está repartido em vinte quadros bem feitos e de boa madeira, e 
outo destes se achão apainellados com seus frizos dourados. Tem o sacrário 
também dourado com huma Águia em sima por remate, com sua banqueta á 
porporção, e debaixo delle o altar de alvenaria; e na mesma tribuna se acha a 
imagem do Senhor São Martinho fabricado de pau que terá três palmos e meio 
de altura, e ainda que nelle se achão algumas imagens mais», (fis. 18-18v) 

^f 

30 Contemplando o «Inventario e descripção dos bens» pertencentes à igreja de S. Miguel de 
Vila Boa de Ousilhão, lavrado em 9 de Setembro de 1755, fl. 113v, o documento não 
considerou a medição ou outras referências respeitantes à sua capela-mor. Por esta razão 
privilegiar-se-ia a inventariação das alfaias e vestimentas destinadas ao serviço do altar maior. 
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Igreja de S. Vicente de Vimioso e anexas 
1758, Março, Junho, Julho 
Fonte: Tombo da comenda dos dous terços de S. Vicente da villa do Vemiozo da 
Ordem de Chrísto, de que he comendador o venerando Frei Dom Antam de 
Almada, A.N.T.T., Mesa da Consciência e Ordens,.C. 542, s/fl. 

«Informaram, e declararão que toda a comemda [sic] desta villa se 
devedia em duas partes deziguaes, fazendo duas comemdas, das quaes huma 
se compõem de dois tersos, da qual hé actual comemdador na Ordem de 
Christo a que ambas pertencem o venerando Frei Dom Antão de Almada, e do 
outro terso era comemdador o Excelentíssimo Marquez de Niza, por cujo 
falecimento se acha hoje (1758, Junho, 6) vaga para a Contadoria do Mestrado 
esta comenda: que a ella toda se pagam os dizimos, e premissias, que cobrados 
na forma abixo declarada assim desta villa como dos lugares de seu termos se 
recolhem, e ajuntão na tulha delia [...]. Ao reverendo reitor desta villa (de 
Vimioso) se pagão todos os annos em dinheiro quarenta, e dois mil reis = 
quarenta e oito alqueires de trigo = ao reverendo cura coadjutor seis mil reis 
= ao reverendo sachristão mór sessenta alqueires de trigo = vinte de senteio, 
catorze almudes de vinho, e oitocentos reis em dinheiro por anno, e catorze 
coartilhos de azeite cada mez, e vinte e oito arráteis de sera branca para 
alumiar o altar mor, os quaes se entregão ao mordomo de Sam Vicente orago 
da matriz = mais para a fabrica da capella mor vinte e hum mil reis = mais 
três mil reis cada anno para os officios da Semana Santa = ao reverendo cura 
do lugar de Campo de Viboras, paga também cada anno sete mil reis em 
dinheiro, e nada mais, dez arráteis de sera branca, e quatorze quartilhos de 
azeite cada mez para alumiar a lampeda, e outocentos reis para quem trata 
delia = e para a fabrica da capela mór seis mil reis annuaes = No lugar de Vai 
Frades paga o reverendo cura oito mil reis em dinheiro, vinte e quatro 
alqueires de trigo, e doze almudes de vinho e doze quartilhos de azeite, para 
alumiar a lampeda cada mez, e seis arráteis de sera branca, e para a fabrica da 
cappella mór quatro mil reis = No lugar de Sarapicos paga o reverendo cura 
oito mil reis de côngrua, e vinte e quatro alqueires de trigo, doze almudes de 
vinho, três mil reis para a fabrica de capella mór, e seis arráteis de sera branca 
= No lugar de Sam Joanico nada paga a comenda por pertencer ao reverendo 
Abade de Caçarelhos o estipendio do reverendo cura assim como lhe ompete a 
aprezentaçam délie, e a fabrica da cappella mór pellas premissias que percebe 
= paga mais a comemda annualmente dezoito mil reis para a sustentação do 
seminário de Sam Jozé da cidade de Miranda = e mais nul dozentos e oitenta 
reis de colheita, que se paga a Sé da mesma cidade = e não tem mais despeza 
alguma o prezente que seja a comemda obrigada a satisfazer, e as referidas se 
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pagam pro rata á custa dos dois comendadores, a saber duas partes por conta 
dos dous terssos, e huma pella da comenda do terço». 

«Autto da medição demarcação e arquitectura da igreja desta villa (de 
Vimioso. 1758, Junho, 8) [...]. Todo o corpo da igreja hé de huma so nave de 
abobeda de cantaria, e tem quatro arcos da capella mór para baixo, não tem 
coro = a capella maior hé de abobeda pintada = tem hum arco toral, e outro 
no prebiterio [sic] = tem sua tribuna, e retablo dourado com colunas á 
salomonica = hum presbitério de três degraos, e grades de madeira torniadas 
no arco que dévide a capella maior do corpo da igreja = tem na tribuna 
colocado o sacrário do Santíssimo Sacramento huma fresta para a parte do 
Sul, e outra para a do Norte, porem esta hé falssa = tem huma caza de 
sachristia com sua fresta para o nacente = abaixo da capella maior tem cinco 
altares a saber, hum de Santo Antonio para a parte do Evangelho adonde está a 
imagem do mesmo santo, e outras logo imediato está outro altar das Almas á 
parte da Epistola tem hum altar de Nossa Senhora da Saúde com a sua 
imagem, e outras mais, abaixo se segue outro altar de Sam Caetano com a 
imagem do mesmo santo, e outros mais, estes dois altares estão ambos 
rodiádos de grades de madeira torniadas, assim como também os dois á parte 
do Evangelho, mais abaixo do segundo da Epistola está outro altar do Santo 
Christo, com a imagem do mesmo Senhor, todos os ditos cinco altares tem 
retabolos dourados, o primeiro á custa da confraria de Santo Antonio, o 
segundo do Evangelho á custa da confraria das Almas, e o primeiro da parte 
da Epistola, á custa dos rendimentos de humas terras que tem algumas 
esmolas, o segundo de Sam Caetano, á custa de hum seu devoto Manoel de 
Carvalho Salazar desta villa, e o terceiro do Santo Christo, á custa do povo: 
por baixo deste mesmo altar está huma pequena capella de Nossa Senhora da 
Conceição a qual hé particular, e seu adeministrador Henrique de Figueiredo 
Mendes Antas desta villa, com que vem a ser seis altares no corpo da igreja 
alem do altar maior aonde está a imagem de Sam Vicente orágo e padroeiro 
desta igreja que hé da Ordem de Christo, e foi feita o corpo delia pello povo 
desta villa, e a capella maior á custa da comemda segundo a tradição que disto 
se conserva = e declararão os reverendos parochos prezentes, que há poucos 
annos se acabou de corromper hum banco espaldar com seu guardapó, e 
guamiçoens, o qual estava colocado dentro da cappella mór junto ao arco do 
presbitério da parte da Epistola, o qual era dedicado, e rezervado para o uso 
dos comemdadores desta villa, e se sentarem nelle nas funçoens da igreja a 
que assestissem tem mais o corpo da igreja cinco frestas de cada lado para 
receber a luz, e mais huma no frontespicio em forma de cruz = tem mais hum 
púlpito da parte do Evangelho = huma pia baptismal debaixo da torre do 
mesmo lado = três pias de ágoa benta e três portaes a saber o principal, e dois 
colateraes, o primeiro para o Poente, e hum dos outros para o Norte, e outro 
correspondente para o Sul = a caopella maior para o Nacente [sic], a sachristia 
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para a parte do Evangelho com porta para a mesma capella maior = tem duas 
torres no frontespicio, na do lado direito está o relógio que sustenta a Camará 
= e, na do lado esquerdo dois sinos do uso da igreja = tem mais outro 
pequeno sino sobre o arco da capella maior, e hé coberta de telhado de duas 
ágoas, e tem cinco lampedas, com a da capella maior [...] a capella maior a 
ustentam, e a fabrica os comendadores, e o corpo da igreja o sustenta, e fabrica 
o povo desta villa». 

«Medição demarcação e confrontação e logo no mesmo dia mês e anno 
atras descrito, e declarado, em esta villa do Vemiozo e igreja matriz da mesma 
aonde foi o Doutor Juiz de Fora da villa de Algozo, e do Tombo da comemda 
delle, mandou se procedese na medição, demarcação, e confrontação da igreja, 
sachristia, e adro delia [...] medida a igreja se achou que tinha de 
comprimento com a grosura das paredes = quarenta varas, e de largura doze 
varas e meia = tem degráos em hua e outra porta travessa, e hum patio ou 
lagiado de cantaria rodiádo de escadas da mesma, servindo de entrada as 
portas principaes da igreja e tem de largura comprihendendo as escadas a 
mesma que tem a igreja de Norte a Sul = e de comprimento para o Poente seis 
varas mal compridas = e procedendo na medição á caza da sachristia, se 
achou que tinha de larga fora a grossura das paredes, três varas, e Terça, e de 
comprimento do Nacente ao Poente quatro varas e meia e mandando elle 
Doutor Juiz de Fora, e do Tombo continuar a medição, demarcação, e 
confrontação do adro da igreja se achou não ter marco algum, mais que hum 
na parte inferior da bando do Norte pouco avultado metido há poucos annos, 
como constou da informação de pessoas assistentes, e outro nas partes da 
banda do Sul, que por estar pouco avultado, e mal firme, e nenhum délies 
concorda com a medição do tombo antigo (executado em 1640 pelo licenciado 
Francisco Moreira de Freitas, Juís de Fora em Miranda do Douro) e se achar 
muito recolhido principalmente o do lado do Norte, mandou elle Doutor Juiz 
de Fora, e do Tombo, se reformacem os marcos necessários para devizão, e 
destinção do adro, e de ambas as partes da igreja, e se pozécem marcos 
avultados como milhor se poderem acomodar, á declaração do Tombo Velho, e 
capacidade do terreno no tempo presente = e logo estando prezentes os 
reverendos parochos assima nomeados ( Baltazar Choa, Reitor encomendado 
da igreja de S. Vicente, Inácio de Morais Calado, sacristão-mor, João Mendes 
Pinto, fabriqueiro) fabriqueiro Procurador da Camará, e algumas pessoas da 
governança desta villa, e lie Doutor Juiz de Fora, e do Tombo, informado de 
pessoas antigas, e asomodandosse á capacidade do terreno, mandou enterrar 
quatro marcos de cantaria, cada hum délies com huma cruz da Ordem de 
Christo, esculpida para o lado de fora, a saber dois que demarcao o adro pella 
parte do Norte, do Nacente ao Poente outros dois e demarcao pella parte do 
Sul também do nacente ao Poente, e todos os quatro marcos devizão o sagrado, 
e adro da igreja, tanto pello que respeita ao comprimento como á largura delle, 
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de hum e outro lado, frente e costado; e para maior clareza entre cada hum 
dos quatro marcos, mandou enterrar outro marco pequeno na linha recta dos 
que se referem, e nesta forma tem o adro de comprimento de Nacente a Poente 
pella parte do Norte sincoenta e seis varas, e de largo oito varas, e pella parte 
do Sul tem de comprimento do Nacente a Poente quarenta e três varas, e de 
largo sete varas = pella parte do Poente, e fronteespicio da igreja tem o adro a 
largura, e comprimento que lhe corresponde conforme fica declarado a 
respeito do patio, e lagiado das escadas = e declararam os medidores que as 
quarenta varas de comprimento da igreja, comprihendem também a capella 
maior». 

Vale Frades 
1758, Junho, 15 
Fonte: Auto de medição demarcação, e confrontação desta igreja de Vai de 
Frades anexa da reitoria da villa de Vemiozo reconhecimento do seu padroado 
declaração da arquitectura delia das obrigaçõins dos comemdadores 
paramentos, e ornatos da sua fábrica 

«Arquitectura da igreja e logo no mesmo dia elle Doutor Juiz de Fora, e 
do Tombo com o reverendo parrocho juizes, e medidores, e porteiro 
examinamos a forma e arquitectura da igreja, e sachristia delia, e achou que hé 
de huma só nave, tem sua cappella mór com presbitério de três degráos = tem 
seu retablo dourado com a imagem de Santo André que hé o orago desta 
matriz = hum sacrário em que se conserva o Santíssimo Sacramento = o 
corpo da igreja tem dois altares colatrais o da parte do Evangelho com seu 
retablo pintado, e a imagem de Santo Amaro a quem hé dedicado, e o da parte 
da Epistola hé de Nossa Senhora da Asumpção com retablo dourado = tem 
pia baptismal no fundo da parte direita da igreja, e não tem porta principal, e 
somente huma travessa para a parte do Sul que lhe serve de principal = hé 
forrada de madeira de duas agoas = e a capella mór hé forrada de madeira e 
de quatro ágoas = tem huma freta para a parte do Sul, e a sachristia para a 
parte do Norte com porta dentro da mesma capella mór». 

«Medição da igreja, e sachristia, e adro, e sua confrontação [...] sendo 
medida (a igreja) acharão, que tinha de comprimento desde o Nacente, ao 
Poente dezaceis varas, e meia pella parte do Sul, e o mesmo pella do Norte, 
entrando a grossura das paredes, e de largo acharão que tinha cinco varas, e 
três quartas, tanto pella parte do Nascente, como pella do Poente, e que a 
sachristia tem de comprimento do Nacente, ao Poente sinco varas, e huma 
Quarta, e de largura três varas e mais: a caza da pia baptismal, tem de 
comprimento do Nacente ao Poente três varas, e duas quartas, e de largura 
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duas varas, e meia, tudo com a grossura das paredes o adro acharão que tinha 
de largura para a parte do Sul, e no meio nove varas e meia, e hé tapado de 
parede sircularmente athé as duas esquinas da igreja da mesma parte do Sul, e 
pellas do Norte por não estar cercado, nem demarcado, elle Doutor Juiz de 
Fora, e do Tombo o mandou demarcar com três marcos quazi triangullarmente, 
ficando o adro pella parte do Nacente, e Poente com sinco varas de largura, e 
com sete varas da parte do Norte, cujos marcos são de cantaria, e domeio com 
huma cruz á imitação das da Ordem de Christo, e nesta forma mandou que a 
igreja deste lugar, e seu adro ficassem assim medidas e demarcadas». 

Serapicos 
1758, Junho, 19 
Autto de medição, demaracasam, e confrontasam desta igreja do lugar de 
Sarapicos, anexa á da reitoria da villa do Vemiozo, reconhecimento de seu 
padroado' declaraçam da arquitectura delia, das obrigações dos 
comemdadores, paramentos, e ornatos de sua fabrica 

«Arquitectura da igreja e logo no mesmo dia atras escrito elle Doutor 
Juiz de Fora, e do Tombo, com o reverendo parocho juizes, e medidores, e 
porteiro examinou a forma, e arquitectura da igreja, e sachristia delia, e achou 
que hé de huma só nave com sua cappella mór, e presbitério com seu retablo 
dourado, e pintado, em que esta colocada a imagem de Sam Vicente, orágo 
desta freguezia, tem huma fresta defronte do altar para a parte do Sul, e da 
parte do Evangelho a porta da sachristia que agora se anda fazendo de novo, 
junto ao retablo da parte do Evangelho, tem hum almario com suas grades de 
ferro aonde se guardão os Santos Óleos. O corpo da igreja tem dois altares, 
hum da parte de Ipistula da imagem do santo Christo, e outro em huma 
cappella coletral da parte do Evangelho da invocação com a imagem de Nossa 
Senhora da Conceição tem sua pia baptismal huma porta travessa para a parte 
do Sul, e no meio tem principal tem sacrário do Santíssimo Sacramento assim 
a capella mor com o corpo da igreja, são forradas de madeira, a primeira de 
quatro agoas, e a Segunda de duas, e a sachristia fica para a parte do Norte». 

«Medicam da igreja e sachristia, e adro, e sua confrontasam [...] e 
sendo medida (a igreja) acharão, que tinha ao comprimento do Nacente para o 
Poente pella parte do Sul treze varas e meia, e o mesmo pella parte do Norte, 
entrando as grossuras das paredes = a capella coletral tem três varas, e huma 
Quarta de comprimento de Nacente a Poente, e duas e meia de larga pello vão 
de dentro sem a grossura das paredes, e a sachristia medida da mesma forma 
tem de comprimento três varas e meia, e de largura duas, e huma pequena 
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fresta para o Nacente = o adro tem pella parte do Nacente, e Sul três varas de 
largura, e pello Norte sinco varas, e pello Sul quatro com cuja medição o 
mandou elle Doutor Juiz de Fora, e do Tombo demarcar com quatro marcos de 
pedra tosca com suas cruzes á imitação das de Christo por lhe não achar 
demarcasam alguma, e a referida fica sendo respectiva ás quatro paredes da 
igreja». 

Campo de Víboras 
1758, Julho, 1 
Auto de medissam, demarcassam, e confrontassam desta igreja do lugar de 
Campo de Víboras anexa da reitoria do Vimiozo, reconhecimento do seu 
padroado, declarassam da arquitectura delia, das obrígaçoens dos 
comemdadores, paramentos, e ornamentos da sua fabrica. 

«Arquitectura da igreja e logo no mesmo dia atras escrito elle Doutor 
Juiz de Fora, e do Tombo, com o reverendo parocho, juizes, medidores, e 
porteiro, examinou a forma, e arquitectura da igreja, e sachristia delia, e achou 
que hé de huma so nave, com sua capella mor, e presbitério, com seu retablo 
emtalhado sem pintura alguma, nem estar ainda dourado, em que esta 
colocado o sacrário do Santíssimo Sacramento e a imagem de Nossa Senhora 
da Asumpção orágo desta freguezia = tem huma fresta defronte do altar mór 
para a parte do Sul e da parte do Evangelho a porta da sachristia. O corpo da 
igreja tem quatro altares colatrais, dous de cada lado, os primeiros emcostados 
ao arco da capella mór, e os outros dois logo immediatos, cada hum délies tem 
sua alampeda, além da cappella mór, que sustentam as comendas como já se 
declarou. O primeiro altar da parte do Evangelho tem seu retáblo dourado, e a 
imagem de Nossa Senhora do Rozário de cuja invocaçam hé: o que se segue da 
mesma parte tem também retablo dourado com as imagens de Santo Estevam 
de cuja invocaçam hé: o primeiro da parte da Epistola tem retablo dourado, e a 
imagem de Santo Antonio por ser de sua invocaçam: e o que se segue tem 
também retablo dourado, e a imagem de Sam Miguel o Anjo, a que se dedica, e 
todos estes quatro altares sam sustentados, e conservados pello povo a capella 
mór está quasi aruinada pella desconjuntura da parede da parte do Sul, e 
Nacente, e o teto está especado, cujo forro hé de madeira velho, e mal unido: 
hé de quatro agoas: e o corpo da igreja hé forrado de madeira, e de duas ágoas 
o teto: tem hum púlpito de cantaria com grades de madeira defronte da porta 
travessa que fica para o Sul: tem coro de madeira a que faltam as grades: tem 
pia baptismal á parte direita dentro da porta principal com suas grades de 
madeira, dentro das quais esta hum almario fixado em que se guardão os 
Santos Óleos: tem huma porta principal virada ao Poente, e fronteespicio de 
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cantaria com seu campanário, e dois sinos nelle: a sachristia fica para a parte 
do Norte, e tem sus fresta virada ao Nacente». 

«Medissam da igreja, e sachristia, adro, e sua confrontassam e logo no 
mesmo mês e anno atrás escrito, e declarado, mandou elle Juiz de Fora, e do 
Tombo aos medidores medissem esta dita igreja matriz do lugar do Campo, e 
sendo medida acharam, que tinha de comprimento a igreja, do Nacente para 
Poente tanto pella parte do Sul, como pella parte do Norte vinte e quatro varas 
e meia entrando as grossuras das paredes: de largura seis varas e meia também 
com as paredes: a sachristia tem de comprimento de Nacente a Poente pello 
vão de dentro excéto as grossuras das paredes, sinco varas, e huma quarta, e 
de largura três varas mal compridas: tem o adro de comprimento do Nacente 
ao Poente pella parte do Sul trinta e três varas, e pella parte do Norte trinta e 
huma, e fronteespicio da igreja doze varas e meia em que se comprehende o 
patamal [sic] ou taboleiro de cantaria com degráos, quazi quadrado, e 
correspondente á largura da igreja que dá entrada pellas portas principais 
delia, e tem de largura pella parte do Nacente, e detrás da capella mór 
dezacete varas, com cuja medicam mandou elle ministro demarcar o dito adro 
na fronteira com dois marcos de cantaria com cruzes semilhantes ás da Ordem 
de Christo, e nas costas da igreja, e meio de seu comprimento com marcos 
toscos, advertindo que defronte da porta travessa demarca o adro com alguma 
largura mais da referida, huma cruz de cantaria redonda, que mandou o ficáse 
devedindo, cuja demarcassam mandou elle ministro fazer por estar incerta e 
inquarente á antiga, e fica sendo respetiva as quatro paredes da igreja». 

Rabal 
1827, Abril, 17 
Fonte: A.N.T.T., Mesa da Consciência e Ordens, Tombos das comendas, Rabal 
e Rio de Onor T.C. 419 

«Autos próprios do tombo da comenda vaga de Santa Maria quarto de 
Rabal 
Primeiramente medirão a cappella mor em roda pella parte de fora, e acharão 
que a mesma tinha em circunferência dezoito varas, e de altura na parte mais 
alta oito varas cada huma de cinco palmos que he a que se uza neste lugar e 
termo da cidade de Bragança acharão mais que a dita capella he tilhada, e 
comijada de cantaria, com quatro piramidas no simo, huma crus tudo de 
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cantaria, e pella parte intrior, tem hum arco de cantaria lagiada do mesmo e no 
teto forrada de meia laranja com quadros pintados, tem duas frestas huma 
para a parte do Norte, e outra para o Sul e são de cantaria com seus vidros, 
grades de ferro, e rede de arame 
item tem seu retablo pintado em partes dourado, e nelle a imagem padroeira 
de São Bartholomeu, hum sacrário huma banqueta, com seis castiçais de 
estanho, e hum crucefiço e sua competente cruz de madeira [...] 
item tem cadeira parochial com assento, e incosto, forrada de damasco 
encarnado 
item tem huma porta para a sachristia da parte do Norte com seus portais de 
cantaria, e tem esta sachristia de cumprimento de Nascente a Poente quatro 
varas e meia, e de larga de Norte a Sul duas dittas, não he forrada, esta coberta 
de louza, e tem huma piquena fresta para a parte do Nascente 
item tem outra parte para outra sachristia que fica da parte do Sul tãobem com 
portais de cantaria, esta sachristia tem de cumprido de Nascente a Puente seis 
varas, e de larga de Norte a Sul três dittas e meia, he sobradada de madeira, e 
forrada de escama de peixe tudo em bom estado, tem huma janella com grade 
de ferro para o Sul, e huma porta com portais de cantaria» (fis. 7v-8v). 

r 

Rio de Onor 
1827, Abril, 20 
Termo de medição da capela mor do lugar de Rio de Onor filial da 
comenda do lugar de Rabal, e declaração dos ornamentos e alfaias 
actualmente existentes na mesma e pertencentes aos quartos da sobreditta 
comenda 

«Primeiramente medirão a capela mor em roda pella parte de fora e 
acharão que tinha quinze varas de cinco palmos cada huma em 
circunferência, e de altura quatro ditas não he cornijada, e he cuberta de louza 
tem pella parte intrior hum arco de cantaria e lagiada de pedra por baixo e 
forrada de madeira no tetto de escama de peixe, tudo com pouca segurança e 
decência, amassando ruina tem hum retablo muito antigo, em muito mau 
estado, huma banqueta de estanho composta de seis castiçais, e hum crucefiço 
com sua crus tudo de madeira, hum sacrário [...] tem o orago ou imagem 
padroeira que he São João Baptista em bom estado [...] tem a ditta capela mor 
huma fresta de cantaria com seus vidros grade, de arame digo grade de ferro, e 
rede de arame tem na sacrestia hum caixão com quatro gabetas tudo em muito 
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mau estado, e a ditta sacrestia, he forrada no teto de madeira de escama de 
peixe, e tem huma fresta para a parte do Nascente com sua erade de ferro» 
(fl. 15) 
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Nogueira 
1696, Dezembro, 22 
Mudança da igreja matriz de S. Maio para o interior da povoação de 
Nogueira. Construção de nova igreja. 
Fonte: A.D.B., Mitra, Cx. 58, doe. n° 32 

«Aprezentação de hua petição e procuração ao diante juntas que forão 
aprezentadas ao Reverendo Doutor Provisor e Vigário Geral por parte do Muito 
Reverendo Cabbido da See desta cidade e os moradores de Nugueira 

Anno do nassimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos e 
noventa e seis annos aos vinte dous dias do mês de Dezembro do ditto anno 
nesta cidade de Miranda e casas da minha morada ahi por parte do Muito 
Reverendo Cabbido da See desta cidade e dos moradores do lugar de Nugueira 
deste bispado me foi aprezentada a petição e procurações ao diante juntas com 
o despacho do Reverendo Doutor Joseph de Frias e Costa Provisor e Vigário 
Geral deste bispado em comprimento do qual despacho autuei as dittas 
petição e procurações que tudo he o que se segue de que fis este termo Thome 
Alves de Carvalho escrivão da Camera o escrevi». 

«Dis o Reverendo Cabbido por seu procurador o juiz e mães povo do 
lugar de Nogueira por seus bastantes procuradores que elles tem alcançado 
lecença para effeito de poderem mudar a igreja matris por estar fora da 
povoação e fazerem outra nova no lugar e porque assim o Reverendo Cabbido 
como o mães povo supplicante tem contratado entre si de que dando para a 
dita igreja nova hú descente retabolo, e todos os annos três mil reis de fabrica 
que se entregarão ao juiz da igreja, ou povo, da Meza Capitular alem de 
contribuírem com a obrigação de lumiar a alampada como athe gora [sic] quer 
tomar em si, e sobre si para daqui em diante o dito povo de Nugueira sem que 
seja obrigado a mães a Meza Capitular fabricar a dita igreja de tudo o 
necessário assim capella mor sancrestia tectos e tudo o mães que pudesse 
pertencer aos Reverendos Capitulares de hoje para todo o sempre como outro 
qualquer retabolo ou ornamentos que algu dia forem necessários e porque 
pede fique perpetuo e com validade este contrato querem que entrevenha a 
authoridade e decreto judicial dando lhe lecença para effeito de o poderem 
fazer escreptura publiqua 
pedem a Vossa Mercê Doutor Vigário Geral lhe conceda a dita lecença 
julgando lhe o dito contrato por valido e intrepor lhe a sua authoridade 
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receberião mercê31». 

«Nos Deão Dignidades Cónegos e Cabbido desta Se de Miranda etc. 
pella prezente fazemos nosso bastante procurador ao reverendo cónego 
Ignacio Supplicio de Carvalho (?) para que por nos e em nosso nome possa 
fazer qualquer concerto com os moradores da villa de Nogueira32 perante o 
Muito Reverendo Doutor Vigário Geral sobre lhe assignarmos fabrica annua 
para sempre para a igreja que de novo fazemos, e outrossim dar lhe retabolo 
para ella tudo na forma de hua provizam que para este effeito fizemos ao dito 
Muito Reverendo Doutor Vigário Geral e isto e tudo o mães que este 
procurador fezer e lhe parecer convenente a Meza o damos por bem feito 
ferme e vali(o)zo para o que lhe concedemos todos os nossos poderes na forma 
do Direito 
Dada em Cabbido de 22 de Dezembro de 696 sob nosso sello e armas dos 
reverendos deputados e eu Antonio de Moraes Antas secretario do Muito 
Reverendo Cabbido a fis 
Francisco dos Santos Sardo Deão 
Domingos da Rocha Chantre 
Bento Ferreira Sarmento 
Procuração para o reverendo cónego Ignacio Supplicio de Carvalho para o 
contrato dos moradores de Nogueira 
Para Vossa Senhoria ver». 

«Saibam quoantos esta escreptura de procuraçam bastante ou como em 
Dereito melhor lugar haja virem em como sendo no anno do nacimento de 
Nosso Senhor Jezus Crispto [sic] de mil e seiscentos e noventa e seis annos aos 
catorze dias do mes de Novembro do dito anno em esta villa de Rebordaos e 
cazas da morada de mim escrivam ahi parante mim e das testemunhas ao 
diante nomeadas paresseram prezentes Mathias Pires juis da vara do lugar de 
Nugueira e sua molher Maria Pires e Dominguos Rodrigues viuvo homem do 
Acordam do concelho e Pedro Vas homem do Acordam da igreja e sua molher 
Catherina Affonsso e Pedro Rodrigues da Poça do Acordam da igreja e sua 
molher Dominguas Gonçallez e Roque Vas e sua molher Maria Vas, e Gonçallo 
Rodrigues, e sua molher Francisqua Rodrigues, e Bertholameu Rodrigues, e 
sua molher Joanna Gonçallez e Pedro Fernandes e sua molher Anna Esteves, e 
Pascoal Liai, e sua molher Anna Gonçallez, e Marquos Martins, e sua molher 
Maria Vas, Amaro Rodrigues e sua molher Maria Pires, e Bertholameu 
Fernandes, e sua molher Anna Gonçallez, e Sebastiam Gonçallez e sua molher 
Maria Fernandes, e Jozephe Fernandes, e sua molher Leonor Freira, e 
Francisco Pires viuvo, e Pascoal Alves e sua molher Maria Pires, e Joam 

31 v 

A margem esquerda: «Ao escrivão da Camará com as procurações bastantes me faça 
conduza esta petição. Miranda primeiro de Novembro de 1696». 

Esta povoação nunca beneficiou do estatuto de vila. Trata-se de um claro lapso. 
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Affonsso, e sua molher e Francisco Goiiçallez do Poço, e sua molher Catherina 
Gomez, e Bertholameu Vas e sua molher Catherina Fernandes, e Dominguos 
Pires de baixo e sua molher Dominguas Rodrigues, Dominguos Pires do Porto, 
e sua molher Dominguas Rodrigues e Pedro Rodrigues do Porto, e sua molher 
Dominguas Vas, e Andre Affonsso e sua molher Izabel Pires, e Juliam Pires e 
sua molher Anna Gonçalles Francisquo Gonçalles e sua molher Ignés Pires, e 
Mathias Gonçalles, e sua molher Dominguas Gonçalles, e Sebastiam Antonio, 
e sua molher Maria Pires e Bertholameu Affonsso e sua molher Maria Affonsso 
e Simam Pires, e sua molher Francisqua Rodrigues, e Joam Vas da Calleja, e 
Joam Antonio e sua molher Catherina Antonio e outrosim Pascoal Affonsso e 
sua molher Maria Affonsso, e Francisco Affonsso e sua molher Anna 
Fernandes, e Miguel Rodrigues, e sua molher Dominguas Pires, e Joam 
Fernandes, e sua molher Francisqua Fernandes, e Joam Pires, e sua molher 
Micaella Nigueira, e Thome Gonçalles, e sua molher Barbara Vas e Dominguos 
Affonsso, e sua molher Maria Gonçallez e Antonio Martins, e sua molher 
Francisqua Gonçallez e Estevam Pires e sua molher Maria Lourença Joachim 
Vas e sua molher Maria Pires, Pedro Annes e sua molher Izabel Vas, e 
Sebastiam Martins, e sua molher Maria Vas e todos moradores em o luguar de 
Nugueira do termo da cidade de Bragança, e pessoas por mim escrivão 
reconhecidas e por elle foi dito que porquoanto tinham alcançado licença do 
Doutor Provizor e Vigário Geral e Governador deste bispado pello Ilustríssimo 
Manoel de Moura Manoel Bispo de Miranda pêra mudarem a igreja de Sam 
Pellaio que he a matris do dito lugar pêra dentro do povo, e a fazerem aonde 
esta a ermida de Sam Sebastiam por lhe ficar assim mais conveniente aos 
moradores e para efeito de fazermos as custas necessárias e contratos com os 
Muito Reverendos Capitullares e Cabido da dita Se da cidade de Miranda 
diguo e Se da dita cidade de Miranda sobre a obriguaçam que a elle lhe há de 
ficar, e o que ham de dar os ditos reverendos capetullares que hoje sam e que 
o diante forem pêra o quoal efeito de se fazerem as escrepturas e mais papeis 
necessários elles por si e em nome do mais povo fazem elegem constetuem 
seus bastantes procuradores, com poder sendo necessário pêra o tal efeito de 
sobestabelesserem esta em hum e mais procuradores, e revogallos parecendo 
lhe esta em sua força e vigor a Francisquo Matheus e Francisquo Carvalho 
ambos moradores e lavradores do dito lugar, os quoais por si e em nome délies 
constetuintes e mais povo como se prezentes estivessem possam fazer todas 
quoais(quer) escrepturas e composições sobre a obriguaçam de ficarem elles 
fabricando a dita igreja nova e capella im perpetuum para a vida de que nos os 
ditos reverendos capitullares lhe ham de dar cada hum anno de fabrica três 
mil reis que seram entregues ao juiz da igreja ou pessoas que poder pêra isso 
tiverem isto in perpetuum e lumiaram a lâmpada pêra sempre como também 
lhe daram hum retabollo novo com a perfeiçam devida obrado e sera 
costumada pêra as missas ficando elles constetuintes com as mais obrigaçois e 
de oje em diante de contrebuirem com o mais em cazo que a fabrica de três 
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mil reis não chegue assim para tudo o que for necessário pêra a capella 
paredes tectos e da samcrestia e ornatos e de tudo faram escreptura e mais 
papeis em nome délies constetuintes aseitaram todos estes mais contratos 
obrigando as pessoas délies constetuintes e mais povo e bens assim os do 
concelho porque pêra tudo lhe dam aos ditos seus procuradores 
sobestabellecidos inteiro e pleno poder coanto de Direito necessário for em 
cazo falte em esta algua clauzulla de Direito necessária pêra que tenha toda a 
força e vigor a ham aqui por expressa e declarada como delias se fizerão 
expressa menssam e a tudo cumprirem e goardarem disseram huns e outros 
que obriguavam suas pessoas e bens assim gerales como particulares 
perquoanto querem que tenha efeito este seu consserto pello dezejo que tem 
de fazer a igreja pêra maior gloria e servisso de Deos e assim especialmente 
pêra este seu intento dam o poder aos ditos seus procuradores e assim o 
outrogaram e mandaram fazer a prezente escreptura que eu escrevam como 
pessoa publica estipulante e asseitante asseitei e estipulei em nome das partes 
a quem tocar possa sendo testemunhas prezentes Francisquo de Saa Peixoto 
meu filho e Francisquo Joam alfaiate e morador em Paço de Sortes e pellos 
outrogantes assinou a seu rogo Manoel Peixoto de Saa e Abreu meu filho e 
também fes procuração com os mais Amaro Gonçalles do dito lugar e assignou 
eu Francisquo Peixoto de Saa escrivam o escrevi Mathias Pires, juis, Amaro 
Gonçallez, Amaro Rodrigues, Mathias Gonçalles, Marques Martins, Joam 
Fernandes, Pedro Fernandes, Pedro Vas, Simam Pires, Pascoal Alves, 
Francisquo Gonçallez, Sebastiam Gonçallez, Bertholameu, Joam Pires, Joam 
Antonio, Joam Vas, Sebastiam Affonsso, Berthalomeu Fernandes, Dominguos 
Rodrigues, Pascoal Liai, Francisquo Affonsso, Dominguos Pires, Bertholameu 
Vas, Roque Vas, Dominguos Affonsso, Estevam Pires, Pascoal Afonsso, Miguel 
Rodrigues, Sebastiam Martins, Juliam Pires, Pedro Rodrigues, Gonçallo 
Rodrigues, Thome Gonçallez, Francisquo Pires, Bertholameu Rodrigues, 
Dominguos Pires, Andre Antonio, Pedro Rodrigues, Francisco Gonçallez da 
Fonte, Joam Affonsso, Pedro Annes, Jozephe Rodrigues, Joachim Vas, 
Francisquo de Sa Peixoto Francisquo Joam testemunhas, Manoel Peixoto de 
Saa e Abreu pellos outrogantes o quoal treslado eu escrivão fis tresladar do 
meu livro de notas, que em meu poder fica e a que me reporto e este vai em 
verdade e hasignado de meu signal publico e raso e feito em esta villa de 
Rebordaos aos sinco dias do mes de Dezembro de mil e seiscentos e noventa e 
seis annos 
Francisco Peixoto de Saa». 

«E sendo autuada a petição com as certidões digo com as procurações 
como ditto he e se faz menção eu escrivão da Camará fis estes autos concluzos 
ao Reverendo Doutor Provisor Vigário Geral Thome Alves de Carvalho 
escrivão da Camera o escrevi. 
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Visto33 o alegado e procurações que se ajuntão e não parecer fraudulento 
nem dolozo o contracto que os supplicantes intentão fauzer nem nelle haver 
fraude ou dollo intreponho no dito contracto minha authoridade e judecial e 
dou licença para na forma que declarão poderem fazer escretura publica na 
qual ira induza o teor desta minha sentença para que assi fique em todo o 
tempo constando e se tirarão dosi tresllados (de) cada hum para ficar no 
archivo do Reverendo Cabbido e outra que se ajuntara a estes autos ou nelles 
se registara e feita na dita forma o dito contracto e escretura aprovo o 
contracto e o admito que ficara valendo como sentença e em tempo algum 
poderão nemhuns não o ver ou alegar lezão, nem outro qualquer tempo que 
não exista seu vigor 
Miranda 22de Dezembro de 696 
Jozeph de Frias e Costa». 

Fontes Barrosas 
1701, Junho 
Petição dos moradores de Fontes Barrosas para se mudar e construir nova 
igreja. 
Fonte: A.D.B., Mitra, Cx. 58, doe. n° 27 

«Pêra edificar igreja 
Aprezentação de hua petição do juis e mais povo do lugar de Fontes 

Barrosas que foi aprezentada ao Muito Ilustre Cabbido pêra se lhe conceder 
licença pêra edificarem a sua igreja 

«Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil settecentos 
e hum annos nesta cidade de Miranda e casas da minha morada ahi por parte 
do juis e mais povo do lugar de Fontes Barrosas deste bispado me foi 
aprezentada hua petição ao diante junta com o despacho do Muito Ilustre 
Cabbido sede vacante em comprimento do qual despacho autuei a ditta 
petição e a juntei aqui que he a que ao diante vai e se segue de que fis este 
termo Thome Alvares de Carvalho escrivão da Camera que o escrevi». 

«Dizem o juis do lugar de Fontes Barrosas, e Belchor Rodrigues e Andre 
Rodrigues e homens do Acordo, e toda a mais parte do povo que elles 

Estando escrito na mesma folha do anterior, este documento é de mão diferente. 
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suplicantes lhe foi deixada em vizitaçam hua capella dentro do lugar para 
ademenistraçam dos sacramentos pela matris estar fora do lugar, a coal tem 
mandado fazer, e por estar ainda pelos liceses e ser de muita conveniência asi 
para elles como para o comendador querem mudar a igreja matris para onde 
tem principiada a capella o que não podem fazer sem licença de Vossa 
Senhoria pelo que pedem a Vossa Senhoria lhe faça mercê dar licença para 
mudar a igreja matris para o lugar por ser assim mais conveniente ao serviço 
de Deos, e elles suplicantes não poderem fabricar duas igrejas e dar lhe licença 
para tirarem da fabriqua o dinheiro que tiver que serão seis mil reis para ajuda 
de fazer a capela do comendador do que receberão esmola, e mercê». 

Ao cimo, margem esquerda, deste documento escreveu-se: 

«O Reverendo Abbade de S. João como vezitador que foi do ditto lugar 
nos informe do sitio, e conveniência da ditta obra, para se lhe deferir 
Miranda, e Cabbido 15 de Junho de 1701 
O Deão 
O Arcediago de Mirandella 
Antonio Ferreira de Saa». 

Na parte inferior, pode ler-se: 

«Parece me que os suplicantes tem rezão no que pedem e que o sitio he 
capax para nella se fazer a nova igreja a que por devoção se obrigão isto he o 
que me consta 
Vossa Senhoria fará o que for servido 
Miranda 1 de Julho de 701 
Manoel Camello de Moraes (Abade de S. João Baptista)», 

«Aprezentação das deligencias ao deante feitas 
Aos vinte dias do mês de Agosto de mil settecentos e hum annos nesta 

cidade de Miranda e casas da morada do reverendo Doutor Francisco dos 
Santos Sardo Deão na See desta cidade Governador deste bispado pello 
Illustrissimo Senhor Dom João Franco de Oliveira Arcebispo Bispo de Miranda 
do Conselho de Sua Magestade etc. ahi por parte do juis e mais povo do lugar 
de Fontes Barrosas foi aprezentada a informação adiante junta que sendo vista 
pello Reverendo Governador mandou que ajuntasse a estes autos a ditta 
justificação que he a que ao diante vai e segue de que fis este termo Thome 
Alves de Carvalho escrivão da Camera o escrevi». 

«Aprezentação de hua comissão do Ilustre Cabbido deste bispado que 
foi cometida ao por [sic] Manoel Camello de Morais pêra efeito de medir a 
igreja e demarcar o adro do lugar de Fontes Barrosas 
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Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo da era de mil e 
settecentos e hum annos aos quinze dias do mês de Julho da ditta era neste 
lugar de Fontes barrosas termo da cidade de Bragança e cazas da morada do 
reverendo confirmado Belchor de Macedo e Silva omde [sic] estava pouzado o 
Doutor Manoel Camello de Morais Abbade de S. João Baptista da cidade de 
Bragança e Comissasrio do Santo Officio ahi mandou tomar a mim o padre 
Bento Vaz Pretto capellão de Nossa Senhora do Loreto da ditta cidade de 
Bragança e me elegeo pêra escrivão desta deligencia que per vertude da 
comissão junta se avia de fazer na quoal me encarregou escrevesse com toda a 
verdade e emteireza debaixo do juramento dos Santos Evangelhos que recebi 
da sua mão e assim o prometi fazer e elle o Reverendo Comissário debaixo do 
juramento de seu grão e oficio prometeo com a mesma verdade e inteireza 
fazer a ditta deligencia de que me mandou fazer este termo que ambos 
assignaram e eu o padre Bento Vaz Pretto escrivão o escrevi 
Manoel Camello de Moraes 
O padre Bento Vaz Pretto». 

«Nos Deão, Dignidades, Conigos e Cabbido da See desta cidade de 
Miranda sede episcopali vacante etc. ao reverendo Manoel Camello de Morais 
Abbade de São João da cidade de Bragança saúde, e pax para sempre em Jesus 
Christo Nosso Senhor fesse nos saber, que por parte do juis homens do 
Acórdão, e mais povo do lugar de Fontes Barrosas deste bispado nos foi 
(apresentada uma) petição do theor seguinte dis o juis do lugar de Fontes 
Barrosas, e Belchor Rodrigues, e Andre Rodrigues homens do Acórdão, e toda 
a mais parte do povo, que a elles supplicantes lhe foi deixada em vizitação 
hua cappella dentro do lugar para admenistração dos sacramentos pella matris 
estar fora do lugar a quoal tem mandado fazer, e por estar ainda pellos liceces 
e ser de muita conveniência assi para elles, como para o comendador querem 
mudar a igreja matris para onde tem principiado a cappella o que não podem 
fazer sem licença de Vossa Senhoria pello que me pedião no fim e concluzão 
lhe fizesse mercê dar licença para mudar a igreja matris para o lugar por ser 
assim mais conveniente ao serviço de Deus e elles supplicantes não poderem 
fabricar duas igrejas, e dar lhe licença para tirarem da fabriqua, o dinheiro que 
tiver que serão seis mil reis para ajuda de fazer a cappella do comendador e 
que receberião esmolla, e mercê segundo que bem assim se continha na dita 
petição e em ella mandamos por nosso despacho que Vossa Mercê como 
vizitador que tinha sido no dito lugar dos supplicantes nos informasse do 
sitio, e conveniência da dita obra para se deferir aos supplicantes e em 
comprimento do dito despacho nos informou Vossa Mercê a quoal sendo por 
nos vista pronunciamos na mesma petição o nosso despacho do theor seguinte 
vista a informação do Reverendo Abbade de São João se passe comissão para o 
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dito Reverendo Abbade ir demarcar o sitio, e que os supplicantes facão 
escretura de obrigação de fazer a igreja, e cappella mor a sua custa, e por esta 
ves so lhe concedemos que gastem os seis mil reis da fabrica nesta obra 
Miranda, e Cabbido primeiro de Julho de mil, e settecentos, e hum annos = 
Deão = o Arcediago de Mirandella = Antonio Ferreira de Saa = segundo que 
assim era contenido, e declarado no dito despacho em comprimento do quoal 
se passou a prezente perante digo na carta de comissão para Vossa Mercê pella 
quoal lhe cometemos que com hum clérigo que bem saiba escrever ao quoal w 
dará juramento dos Santos Evangelhos para que escreva com verdade nesta 
deligencia de que se fará termo nas costas deste por ambos assinado va ao 
lugar de Fontes Barrosas e ahi no sitio de que na petição se faz menção fará 
Vossa Mercê a demarcação capax, e conveniente para a dita igreja de que se 
fará hum termo declarando nella as varas que tem de comprimento de 
Nascente a Poente, e de Norte a Sul tudo com muita clareza, e destinção, e o 
tamanho do adro, que ouver de ficar a mesma igreja, o quoal há de ser 
conveniente, e proporcionado a ella e outrossim mandara Vossa Mercê que os 
ditos supplicantes lhe aprezentem hua escretura publiqua pella quoal se 
obriguem por suas pessoas peçoas, e bens, moveis, e rais havidos, e por haver 
a fazerem a dita igreja e sua cappella mor a custa délies mesmo sem que para 
isso entervenha ajuda de peçoa algua, frutos, ou dismos da dita igreja, e que 
em tempo algum poderão pedir por via de justiça, ou sem ella algua ajuda de 
custo, ou todo, ou parte delle que fizer a dita igreja, e cappella mor, a quoal T 
obrigação sera somente por esta ves, e não ficarão obrigados mais a dita 
cappella mor digo, e cappella mor a quoal escretura aprezentarão a Vossa 
Mercê e avendo delia estar boa e legitima, e assinada pellos supplicantes, e 
suas mulheres sendo cazados, Vossa Mercê lhes mandara fazer hum termo 
pello dito seu escrivão em o quoal reforsem a mesma escretura, e obrigação 
sobmetendo se a juresdição ecclesiastica renunciando o juis de seu foro, e as 
mulheres renunciando também todas as leis que fizerem a favor delias, e 
jurarão nas mãos de Vossa Mercê e dos Santos Evangelhos de não declarasem 
neste juizo para o de seu foro, o quoal termo assinara Vossa Mercê com todos 
os supplicantes, e sendo feito lhe mandara Vossa Mercê pello seu escrivão 
passar hua ordem para que o fabriqueiro da igreja lhes entregue dos 
rendementos da fabriqua seis mil reis por hua ves somente para ajuda da obra -f-
da dita igreja declarando na dita ordem que lhe forão mandados entregar por 
despacho nosso, e satisfeito a tudo, e sendo Vossa Mercê, e seu escrivão pagos 
de seus salários remetera os próprios autos com a escretura ao nosso escrivão 
da Camera para se despachar o que for justiça e goarda dos mesmos autos 
dada, e feita nesta cidade de Miranda, sob nosso sello, e sinais dos nossos 
reverendos deputados aos dous dias do mes de Julho de mil e settecentos, e 
hum annos, Thome Alveres de Carvalho escrivão da Camera o subscrevi 
desta duzentos e setenta reis 
ao sello XXX 
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Francisco dos Santos Sardo 
Deão 
Antonio Ferreira de Sà 
Para Vossa Senhoria ver 
Comissão para o Reverendo Abbade de São João demarcar a igreja de Fontes 
Barrosas». 

«Termo de medição e demarcação 
Aos quinze dias do mês de Julho da era atras em este lugar de Fontes 

Barrosas o padre comissário comigo escrivão foi ao sittio da igreja e adro que 
na petição se fez menção pêra se fazer demarcação capas e comveniente pêra a 
ditta igreja e adro delle a quoal fes na forma seguinte 
A capella mor tem em quoadro sinco varas pêra cada hua das quoatro partes 
ho arco cruzeiro tem de largo ou vão doze palmos que fazem duas varas e 
dous palmos e vão de altura dezasseis palmos que fazem três varas e hum 
palmo ho corpo da igreja pêra a parte do Nacente do arco cruzeiro the a porta 
travessa tem de comprido quoatro varas menos dous palmos a porta travessa 
tem de vão sinco palmos destas portas te as principais tem sinco varas e hum 
palmo samcrestia serventia pêra o púlpito e comfessionario tem de comprido 
sete varas de largo dose palmos fora os licerces = caza da pia dos baptizados 
des palmos fora os assentos das paredes = adro pêra a parte do Poente tem de 
comprido vinte e quoatro varas de sinco palmos cada vara e três de largo pêra 
a parte do Sul tem treze varas de comprido e de largo des portas principais ate 
a parede quoatro varas pêra a parte do Nacente tem vinte e quoatro varas de 
comprido de largo da capella athe o caminho do comselho oito varas = pêra a 
parte do Norte tem treze varas de comprido e largo três varas a quoal medição 
e demarcação fesz o padre comissário com o juis e o reverendo comfer,mado 
Belchor de Macedo e Silva e mais parte do povo de que mandei fazer este 
termo eu o padre Bento Vaz Pretto escrivão que o escrevi». 

«Termo de abonação a escretura junta e logo em o mesmo dia mês e 
anno atras declarado parecerão prezentes em suas pessoas Francisco Pires juis 
deste lugar de Fontes Barrosas e Bertolomeu Rodrigues e Andre Rodrigues 
homens do Acordo e suas molheres e mais parte do po(vo) abaixo assinados e 
por elles todos foi dito que elles se obrigavão novamente a obrigação posta na 
escretura adiante junta e sobmetião e sojeitavão a jordiçam ecleziastica e 
renunciavão o juizo de seu foro e as molheres renunciavão também todas as 
leis que fizerem a seu favor pêra isso tomarão juramento da mão do senhor 
comissário dos Santos Evangelios e prometerão não declinarem deste juizo 
pêra o de seu foro de que fezerão este termo que assinarão e suas molheres por 
não saberem assinar rogarão ao reverendo Belchor de Macedo da Silva 
comfirmado [sic] neste lugar de Fontes Barrozas em de que o senhor 
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corrnssario mandou fazer este termo e eu o padre Bento Vaz Pretto escrivão 
que este fis e escrevi 
Manoel Camello de Moraes 
Francisco + Pires juis 
O padre Belchior de Macedo da Silva pelas molheres 
João + Rodrigues 
Paschoal + Affonso 
Bertholomeu + Rodrigues homem do acórdão 
Andre + Rodrigues homem do acórdão 
Bertholameu + Pires». 

«Saibam quoantos este publico enstromento de obrigação virem que no 
anno do nassemento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e setecentos e hum 
aos quinze dias do mês de Julho do dito anno em este lugar de Fontes Barrozas 
termo da cidade de Bragança e cazas do reverendo Belcheor de Macedo Silva 
comfirmado do dito lugar aonde eu escrivão vim ahi perante mim e das 
testemunhas ao diante nomiadas parecerão presentes em suas pessoas 
Francisco Pires juis do dito lugar e sua mulher Barbara Gomes e os homens do 
Acórdão Bartholomeu Rodrigues e sua mulher Catherina Pires Andre 
Rodrigues e sua mulher Luzia Fernandes e a maior parte do povo abaixo 
asignados e suas mulheres todos pessoas de mim tabalião reconhecidas de que 
dou fe e por elles foi dito que percoanto lhe tinhão ficado em capetolo de 
vezita mudassem a igreja matris do citio aonde estava pêra dentro do lugar 
pêra estar fora em hum ermo com menos dessencia que se devia ao culto 
devino e perque elles querião dar cumprimento ao dito capetolo por esta 
escreptura se obrigavão a fazer no dito lugar a igreja na forma que lhe foi 
mandado, e demarcação que se fiser e a capella capas pêra o culto devino com 
a dessencia nessessaria assim o corpo da igreja como a capella mor a custa de 
sua fazenda sem que em tempo algum possam pedir ajuda de custo pêra a dita 
capela mor de pessoa algua a menos que os frutos sejam a ela obrigados em 
quoanto pêra o feitio delia per esta ves somente e menos per justiça poderão 
pedir em tempo algum ao comendador ou a quem lhe susseder o custo que a 
dita capella fisesse ou todo ou parte com declaração que feita a dita capella 
ficara correndo per conta do comendador como de antes a fabrica da dita 
capella como he custume neste reino e a tudo assim cumprir e guardar 
desserão obrigavão suas pessoas e todos seos bens moveis e rais prezentes e 
futuros em fe de que assim o outorgarão e mandarão fazer a presente nesta 
nota que estepulei em nome das partes a que tocar possa sendo a tudo 
testemunhas presentes o reverendo Belcheor de Macedo e Silva confirmado do 
dito lugar que assignou a rogo das mulheres per não saberem escrever = e o 
reverendo Bento Vas capelão do Loreto e João de (*) criado de mim tabalião 
que todos assignarão eu Francisco Xaves Nunes o escrevi = Francisco Pires 
Juis = Bertolomeu Rodrigues = Andre Rodrigues = homens do Acórdão = 
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Bartolomeu Pires = Pachoal = Francisco Rodrigues = João Rodrigues Nugeiro 
ZÏÏSET^T* = J ° a 0 G ° m e S = a S S Í g n ° a r°8° d a s mulheres Belcheor de 
t K L ! a 7 Bie n , t 0 uaS = J ° ã 0 d e Fe^eiredo = o coal treslado eu 
sobredito escrivão tresladei bem e feelmente do meo livro de notas a que me 
reporto sem cousa que duveda fassa e per verdade me assigno Bragança dieo 
Fontes no mesmo dia ut supra dito o escrevo 
Francisco Xaves Nunes. 

Com letra diferente 

«Fis a dehgencia na forma que trás se faz meção o senhor comessario 
mandou fazer este termo de remição pêra ser remetido ao escrivão da Camera 
Ecleziastica da cidade de Miranda de que mandou fazer este termo e eu o 
padre Bento Vas escrivão que o escrevi». 

«E tendo a tudo justificação como dito he e se faz menção eu escrivão 
da Camera em comprimento do mandado do reverendo Doutor Governador dei 
vista destes autos ao Doutor Promotor da Justiça Thome Alves de Carvalho 
escrivão da Camera o escrevi 
Vista o Doutor Promotor». 

-f Com letra diferente 

«Pello que se ve da escriptura, e demarcação me parece se pode 
conceder licença aos supplicantes para fazer a igreja no sitio demarcado e 
mudar a matrix, com declaração que depois de feita se não celebrara sem 
primeiro se benzer e ver se está capas 
Miranda 20 de Agosto de 1701 
tanquam Promotor 
Cubeiro». 

«Aos vinte dias do mês de Agosto de mil e setecentos e hum annos 
nesta cidade de Miranda e cazas da minha morada ahi por parte do reverendo 

T digo do Promotor da Justiça me forão dados estes autos com (*) escrita com a 
qual fis estes autos concluzos ao reverendo Doutor Governador Thome Alves 
de Carvalho escrivão da Camera o escrevi». 

«Licença ao reverendo Governador 
Concedo a licença pedida para se mudar, e erigir de novo a igreja matris 

do sitio antiguo para o novo visto estar demarcado, e para nelle se edificar 
estarem os supplicantes em seu nome, e do povo obrigados aos custos desta 
erecção por esta ves somente, e lhes dou outrossim licença para se ajudarem 

* 
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da materia da antiga igreja para a nova erecção na qual depois de feita se não 
celebrara sem primeiro se examinar a sua capacidade e benzersse na forma 
dos sagrados cânones e Constituiçam 
Miranda 20 de Agosto de 701 
Francisco dos Santos Sardo 
E não se celebrara na dita igreja sem primeiro, se pedir licença para se benzer 
O Deão». 

«Aos vinte dias do mes de Agosto de mil e settecentos e hum annos 
nesta cidade de Miranda e casas da morada do reverendo Doutor Francisco dos 
Santos Sardo Deão na See desta cidade Governador deste bispado pello 
Illustrissimo Senhor Dom João Franco de Oliveira por mercê de Deus e da 
Santa See Apostólica Arcebispo Bispo de Miranda do Conselho de Sua 
Magestade etc. ahi por elle Doutor Governador me forão dados estes autos com 
a sua sentença atras escrita e assinada que mandou se cumprisse como nella 
se contem de que fis este termo Thome Alves de Carvalho escrivão da Camera 
o escrevi». 

Alvaredos 
1704, Abril, 14 
Petição dos moradores de Alvaredos (Vinhais) para se benzer a capela de 
Santo António que, na sequência de um milagre e por ficar a matriz fora do 
lugar, construíram na povoação. 
Fonte: A.D.B., Mitra, Cx. 37 

«Aprezentação de hua petição que foi aprezentada a Sua Illustrissima 
por parte dos moradores do lugar de Alvaredos termo da villa de Vinhais para 
se benzer a capella de Santo Antonio do dito lugar 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil settecentos 
e quatro annos aos catorze dias do mes de Abril do ditto anno nesta cidade de 
Miranda e cazas da minha morada ahi por parte dos moradores do lugar dos 
Alvaredos me foi aprezentada hua petição (*) com hum despacho do 
Illustrissimo Senhor Arcebispo Bispo deste bispado em comprimento do qual 
(*) a ditta petição que he a que ao diante vai e se segue de que fis este termo 
Thome Alves de Carvalho escrivão da Camará o escrevi». 

> 
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«Dizem os moradores do lugar de Albaredos terra de Vinhais deste 
bispado que elles supplicantes tem feito hua cappella no meio do lugar pella 
muita necessidade que delia havia por cauza de estar a igreja matris distante 
do lugar, e passar hum ribeiro em meio, que muitas vezes sucede para 
administração de sacramentos não poder passar sem perigo, o que para a dita 
cappella tem obrigado as propriedades contheudas na escriptura junta». 

"f «Illustrissimo Senhor 
Primeiro que se diffira aos supplicantes, se deve mandar passar 

comissão para quem Vossa Illustrissima for servido, para averiguar se os bens 
doados para a fabrica da capella, são dos dotadores, e livres de todo o encargo, 
e quanto valem de valor principal, e de renda cada hum anno. Também se" 
deve mandar passar mandado de publicandis, na forma do estilo, e ao pé 
delle, o reverendo parocho passará certidão jurada do que da publicação 
rezultar. Miranda, e de Abril 9, de 1704. 

O promotor, Domingos Pires Urbano». 

«Saibam quantos este publiquo enstromento de doaçam, e hepoteca 
deste dia para todo o sempre virem como no anno do nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo de mil setecentos e coatro annos aos vinte e dous dias do 
mes de Março do dito anno em o lugar de Alvaredos termo da villa de Vinhais 

T e cazas da morada do reverendo padre Dionozio Gonçalves ahi perante mim 
escrivão e testemunhas ao diante nomeadas parecerão presentes em suas 
pessoas Antonio Gonçalves da Fonte e sua molher Adega [sic] Gonçalves juis 
da vara do dito lugar, e João Alves e sua molher Isabel Alves, e Francisco Pires 
da Crux, e sua molher (*) da Silva, estes homens do acórdão do dito lugar, e a 
maior parte do povo [...] todos moradores em o dito lugar dos Alvaredos 
pessoas de mim escrivão reconhecidas de que dou fe e por elles todos juntos e 
cada hu de per si foi dito que elles doavam, e davam e epotecavam de hoje 
para todo o sempre a cappella nova que de prezente esta feita, ao glorioso 
Santo Antonio que esta no meio do lugar de Alvaredos aonde chamão a Crux, 
a saber lhe doavam e davam, e epotecavam [...J34 para rendimentos e 
conservaçam da dita cappella do glorioso Sancto Antonio ». 

r 
«Nos Dom João Franco de Oliveira por mercê de Deos e da Santa Se 

Apostólica Arcebispo Bispo de Miranda do Concelho de Sua Magestade. Ao 
Muito Reverendo Abbade de Sobreiro saúde [...] fazemos lhe a saber que por 
parte dos moradores do lugar de Albaredos da terra de Vinhaes deste bispado 
nos foi feita petição dizendo em ella que elles tinhão feito hua capella no meio 
do lugar pela muita necessidade que delia havia por cauza de estar a igreja 

34 Segue-se a localização das propriedades, suas confrontações e valor das respectivas 
produções de cereal. 
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matris distante do luguar e passar hum ribeiro no meio que muitas vezes não 
se pode passar para administrar os sacramentos sem grande perigo e para a 
fabrica delia obrigarão (*) junta pelo que nos pedião que atedendo ao bem 
comum, e serviço de Deos lhe concedêssemos licença para se benzer a ditta 
capella e nella se dizer missa, e receberíamos mercê e visto por nos sua 
petição mandamos se desse vista da ditta escriptura e petição ao Doutor 
Promotor para a validade delia e sendo lhe dada vista vierão os autos com seus 
intorragatorios para se perguntarem as testemunhas35 dizendo em elles que se 
sabem que os bens dotados são livres de missas anniversarios epotecas censos 
foros ou de quoalquer outro emcargo [sic] e se sabem o valor princepal da 
cada hua das propriedades de per si e o rendimento delias em cada hum anno 
de ductis espensis e o declararão peça por peça e se os dottadores podem fazer 
esta doaçam sem prejuizo de alguns filhos ou necessários erdeiros com os 
quoais apontamentos nos forão os autos levados comcluzos [sic]». 

«Já nesta petiçam tinha eu dado conta a Vossa Illustrissima do sucesso 
milagrozo de Santo Antonio a cujo respeito os moradores dos Alvaredos se 
animarão a fazer a cappella dedicada ao gloriozo santo no mesmo lugar aonde 
apareceo, e que lhe dedicavão para fabrica da dita cappella hu campo do 
conselho livre e desembargado de toda a pensão e renda que renderá seis ou 
sete mil reis todos os annos de ductis expensis para a dita cappella; como assi 
se mostra pellos ditos das testemunhas, e eu assi o torno a repetir a Vossa 
Illustrissima, o que tudo afirmo, juro, e certifico. 

Sobreiro e Abril 29 de 1704 annos. 
Manoel de Araújo Teixeira». 

«Visto estar satisfeito [...] se pace provisão para o reverendo Abbade de 
Sobreiro visitar a capella de que se tracta e achando a decente na obra, e 
ornattos necessários a poderá benzer e nestes termos concedemos licença para 
nella se celebrar ficando advertidos os suplicantes que sem licença não se 
pode erigir igreja ou capella; e por justas causas deixamos de suspender esta, e 
proceder contra os suplicantes. 

Miranda 20 de Maio de 1704. 
João Franco de Oliveira, Bispo». 

Em 28 de Abril de 1704. na residência do pároco, em Alvaredos, o Abade de Sobreiro ouviu 
as seguintes testemunhas: João Diegues, António Afonso, Pedro Pires e João Alvares. Eram 
todos lavradores e moradores na mesma povoação 
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Salselas 
1719 
Construção da nova matriz na capela da Senhora do Rosano 
Fonte: Arquivo do Paço Episcopal, «Livro para baptizados defuntos e casados» 
de Salselas, s/colocação, fl. 53v 

«Lembrança de quando se mudou a igreja de Santo Lourenço para o 
lugar e se fes matris na igreja de Nossa Senhora do Rozario o dia principiou e 
se pos a primeira pedra no licece das paredes que toda se fes de novo e se 
mudarão os cimentos anno de 1719 

Aos desoito dias do mês de Janeiro da era de mil e setecentos e 
desanove annos em dia da chaheda do glorioso apostolo S. Pedro se pos a 
premeira pedra junto da esquina dianteira a parte da epistola sendo Abbade o 
reverendo Rodrigo de As Soares; sendo cura da mesma igreja o reverendo 
padre Manoel Pinto de Moraes natural deste lugar de Salsellas do auoal lugar 
he orago o mártir Santo Lourenço e para que conste a todo o tempo da reforma 
deste santo templo fis este termo que asinei dia mês e era ut supra 

O padre Manoel Pinto de Moraes 

Aos vinte sinco dias do mes de Janeiro a era acima de 1719 anos em dia 
de conversam do Apostollo Santo Paullo se pos na parede da esquina primeira 
entrada da igreja a parte da epistolla, o primeiro canto de cantaria lavrada 
após o Reverendo Abbade e o padre cura e outros dous clérigos e por verdade 
fis e asinei dia mes e era ut supra 

Moraes 

Aos catorze dias do mês de Julho da era acima de 1719 annos se cerrou 
o arco cruzeiro em dia do gloriozo Santo Boavintura Doutor da Santa Madre 
Igreja e fis este termo dia mes era ut supra 

Aos sete dias do mes de Janeiro da era de 1720 annos em vespora de 
Reis se poserão os sinos no campanário da igreja nova». 
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Paço de Sortes 
1749, Fevereiro, 15 
Mudança da igreja para a povoação e união da capela da Senhora do Rosário; 
demarcação e avaliação dos terrenos para a sua implantação. 
Fonte: A.D.B., Mitra, Cx. 58, doe. n° 31 

«Delegencia para demarcação para fundamentar a igreja 
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e 

settecentos e quarenta e nove annos aos quinze dias do mês de Fevereiro do 
ditto anno em esta cidade de Miranda». 

«Dizem o juiz da igreja e do povo e homens do acórdão do lugar de Paço 
de Sortes, que por ficar em vizita que se mudasse a igreja matrix que esta em 
despovoado para o lugar e se unisse a ella a cappella da Senhora do Rozario 
que esta quasi arruinada alcançarão os supplicantes o despacho induzo do 
Excellentissmo e Reverendíssimo Senhor Bispo para se utilizarem de cento e 
trinta mil reis que deixou o padre Manoel Fernandes da Crus, para obra da 
dita cappella, e porque querem mudar a dita igreja e cappella para o meio do 
lugar e os donos das propriedades daquelle sitio recuzão dar o chão para a dita 
igreja e cappella sendo para a igreja pello justo preço e os que recuzão são 
Ignes Rodrigues viuva o padre Domingos Fernandes e sua mai, Joseph Affonso, 
e Bras Affonso e o chão que se lhe tira he de pouca consideração que não 
chega cada hum a meio coarto de geira pedem a Vossa Mercê Senhor Doutor 
Provizor e Vigário Geral seja servido mandar lhe passar comissão para que o 
reverendo reitor de Salsas, ou o reverendo emeomendado [sic] de 
Rebordainhos facão demarcar o chão necessário por louvados, com citações 
dos supplicantes e avaliar o que vai cada chão e feita avaliação e demarcação 
se notefiquem os supplicantes para o largar para a igreja pello preço que se 
arbitrar porque o reverendo reitor de Sortes he parte dos supplicantes 

E receberia mercê». 

A margem esquerda escreveu-se: 

«Passe comissão para o reverendo reitor de Salsas como pede. Aranha». 

«O Doutor Francisco Xavier Aranha Cónego Doutoral na Santa Se desta 
cidade Provizor Vigário Geral deste bispado pello Excellentissimo e 
Reverendíssimo Senhor Bispo délie etc. ao reverendo reitor de Salsas saúde e 
paz para sempre em Jezus Christo Nosso Senhor faço saber qu por parte do 
juis da igreja e povo do lugar de Paço de Sortes que por ficar em vizita que se 
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mudasse a igreja matrix que esta em despovoado, para o lugar, e se unisse a 
ella a capella da Senhora do Rozario que esta arruinada alcançarão os 
supplicantes o despacho encluzo do Excellentissimo e Reverendíssimo Senhor 
Bispo paia se utelezarem de cento e trinta mil reis que deixou o padre Manoel 
Fernandes da Crus para obras da ditta capella, e porque querem mudar a ditta 
igreja e capella para o meio do lugar, e os donos das propriedades daquella 
sitio o recusao dar chão para a ditta igreja, e capella sendo conforme o Direito 
podem ser obrigados a vender o chão para a igreja pello justo preço, e os que 
recusao Ignes Rodrigues viuva o padre Domingos Fernandes, e sua mai, Joseph 
Affonso e Bras Affonso e o chão que se lhe tira é de pouca consideração que 
nao chegua a cada hum a meio quarto de geira = pede a Vossa Mercê Senhor 
Doutor Provizor Geral seja servido mandar lhe passar concessão para que o 
reverendo reitor de Salsas, ou o reverendo encomendado de Rebordainhos 
taça demarcar o chão necessário por louvados, com citação dos supplicados e 
avaliar o que vale cada cham, e feita avaliação, e demarcação se notefiquem os 
supplicados para o largar para a igreja pello preço que se arbitrar porque o 
reverendo reitor de Sortes he parente dos supplicados = e recebera mercê e 
nao se continha mais em a ditta petição em a qual proferi o meu despacho 
seguinte - Passe comissão para o reverendo reitor de Salsas, como pede = 
Aranha e não se continha mais em o ditto meu despacho em cumprimento do 
qual se passou a prezente para Vossa Mercê pella qual lhe cometo que sendo 

T lhe aprezentada e sendo por mim asenada e sellada com o sello das armas de 
Sua Excellencia Reverendíssima a cumpra e goarde como nella se conthem e 
em seu divido cumprimento a mandará autuar por hum clérigo que ellegera 
para seu escrivão a quem dará juramento dos Santos Evangelhos sobcargo do 
qual lhe digo Evangelhos e Vossa Mercê o tomará também da sua mão delle 
que ambos prometerão de bem e fielmente fazerem esta delegencia de que se 
fará termo de juramento por ambos assinado, e tendo a isto satesfeito hira 
Vossa Mercê ao lugar de Paço de Sortes, e ahi mandara vir perante si a quatro 
louvados que bem, entendão de fazendas, e que sejão desenteressados e lhe 
dará juramento dos Santos Evangelhos, e debaixo delle lhe encarregará vão 
com Vossa Mercê ver o sitio aonde se há de fazer a igreja e o mandará 
demarcar, e avaliar todo o que for necessário para a ditta igreja, com destenção 
de cada bocado de propriedade que se tirar a cada dono, tudo na forma da 
petição retro, e de que se fará termo de louvação e demarcação assinado pellos 
louvados com Vossa Mercê e mandará outrossim noteficar aos supplicados 
donos do chão para cada hum largar, o que se lhe tira para a ditta obra da 
igreja matris de que de tudo farão autos judeciaes os quaes fichados serão 
remetidos a esta cidade e nella entregues ao escrivão da Camera Ecleziastica 
que esta escreveo, sendo Vossa Mercê e o ditto seu escrivão pagos de seus 
devidos e competentes salários. Dada em Miranda sob nosso sinal e sellos das 
armas de Sua Excellencia Reverendíssima aos 3 de Fevereiro de mil 
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setecentos e quarenta e nove annos eu o padre Agostinho de Araújo Teixeira 
escrivão da Camera Ecleziastica que o escrevi 
Francisco Xavier Aranha». 

«Aos cinco dias do mês de Fevereiro da era de mil setecentos e quarenta 
e nove annos neste lugar de Salsas e nas casas do reverendo Barthilomeu 
Rodrigues Neves reitor da igreja do dito lugar e suas anexas e ahi per parte do 
uns da igreja e povo do lugar de Paço de Sortes deste bispado de Miranda lhe V 

foi apresentada hua comissam do Muito Reverendo Doutor Francisco Xavier 
Aranha digníssimo Provizor e Vigário Geral do dito bispado pêra per ella aver 
de fazer a delegencia que nela se trata a coal aceitou e istimou e permeteo de 
lhe dar a sua divida execuçam com verdade emteiresa e pêra escrivam me 
elegeo a mim o padre Matheus Esteves do lugar de Salsas e me mandou fazer 
este termo e eu o padre Matheus Esteves escrivam que o escrevi 

Neves». 

«Termo de juramento 
Anno do nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo da sobredita era aos 

oito dias do mes de Fevereiro neste lugar de Paço e nas casas da aposentadoria 
do reverendo comissário me deu a mim escrivam juramento dos Santos 
Evamgelhos [sic] e elle os recebeo das minhas mans em que ambos 
prometemos de fazer a delegencia que na dita comissam se trata com verdade ^ 
e inteiresa sem dolo nem afeiçam de pesoa algua e nos assignamos e eu o 
padre Matheus Esteves escrivam que o escrevi 

Bartholomeu Rodrigues Neves 
O padre Matheus Esteves». 

«E loguo no mesmo dia (8 de Fevereiro de 1749) o reverendo comissário 
mandou vir perante si a cuatro louvados dos que melhor emtemdem [sic] de 
avaluaçois que sam Domingos Pires alfaate e Francisco Pires Cancellar e 
Sebastiam Pires e Francisco Domingues todos de Paço aos coais deu a cada 
hum de per si juramento dos Santos Evamgelhos em que puseram suas mam 
dereitas e sobcarguo do cual lhe emcarregou fossem ao sitio donde se há de 
fazer e redeficar a igreja matris e demarcar o campo neceçareo pêra a dita T 
igreja e avaluar todo o que se tomar para se pagar aos donnos e lhe 
emcarregou que debaixo do dito juramento que recebido tinham fezesem a 
dita delegencia fiel e verdadeiramente o que elles assim o pometeram fazer e 
loguo o povo determinou que a igreja se fisese no sitio da Cortenha do 
reverendo Dominguos Fernandes que esta por cima das suas casas e na 
Cortenha de Ignes Rodrigues viuva por ser o milhor e mais comveniente para a 
igreja como assim foi determinado pelo dito povo e comsentimento do dito 
padre Dominguos e Ignes Rodrigues e tudo isto feito e demarcado o campo o 
reverendo comissário mandou aos louvados que debaixo do juramento que 
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recebido tinham fosem avaluar o campo demarcado o que fizeram os ditos 
louvados e perguntados pelo reverendo comissário o que" valia dise Francico 
Pires que o que pertence a Ignes Rodrigues valia dose mil reis e o que pertence 
J £ £ F " " V a h a

n
S e Í S . m i l r e i s e Dominguos Pires disse o mesmo como 

também Francisco Domingues e Sebastiam Rodrigues per assim o terem 
determinado em suas comcemcias e se assegnaram com o reverendo 
comissário e eu o padre Matheus Esteves escrivam que o escrevi 

Francisco Domingues 
Sebastião + Rodrigues 
Domingo + Pires 
Francisco + Pires 
Neves 

E feito isto o reverendo comissário mandou noteficar os donos dos 
chans para que largassem o que estava determinado o que tudo se fes mansa e 
pacificamente sem repugnância das partes e eu o padre Matheus Esteves que o 
escrevi n 

Esteves 
Fernando + Pires juis do povo que fes a noteficaçam 
Feita esta delegencia e o reverendo comissário tendo emquerido aos 

louvados e feito o que pertencia a dita comissam me mandou a mim escrivam 
juntasse esta emquereçam a comissão o que fis e vai na verdade sem borram 
nem emtrelinha nem cousa que duvida faça em duas meias folhas de papel 
com este exceto a comissam eu o padre Matheus Esteves escrivam 

Bartholomeu Rodrigues Neves 
Fico satesfeito do meu competente salário 
O padre Matheus Esteves 
Fico pago». 

«Visto o requerimento dos supplicantes ser justo, e muito util a este 
povo, que a sua igreja parochial, esteja no meio do lugar, e pello exame, e 
vestoria mandado fazer á vista, e face dos moradores em maior numero, como 
consta desta justeficação, e sendo cittado o juis do povo para ver se tinha 
contra isto algua couza respondeo que tudo era conveniente e approvava em 
nome do povo esta boa obra e o reverendo Dominguos Fernandes também 
consente mando que se execute o que esta determinado e como se achão 
avaliados os dous pedaços de chão para a igreja e seu adro, mando outrossim 
que Ignes Rodrigues aceite doze mil reis pello que se lhe toma e que Izabel 
Rodrigues aceite os seis mil reis pella sua parte e ambas larguem os dictos 
terrados para a obra da igreja e assim se lhe pede ordem nesta conformidade 
em que vá inteiro este despacho 

Miranda e Março 26 de 1749 
Aranha». 

* 
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h• A A ^- °]UAS 1 8 ? ] a 6 h ° m e n S d 0 a c o r d a m d o l u § a r d e ^ÇO de Sortes bispado de Miranda que eles suplicantes tem em poder de Vossa Mercê os atus 
em os quaes Vossa Mercê passou comissam o reverendo reitor de Salsas para 
que fosse demarcar ao dito lugar o campo para onde se há de mudar a sua 
igreja e como o reverendo reitor logo foi demarcar o qual campo he de Ignes 
Rodrigues veuva e de Izabel Rodrigues veuva e como seu filho e genrro vieram 
fazer petiçois em nome do juis e homens do Acordam e mai(ojr parte do povo 
o que he menos verdade somente foi crizidade sua e daqueles que os 
suplicados tem emduzido a que se não mude a dita igreja e como Vossa Mercê 
mandou pedir emformaçam o reverendo reitor de Salsas a qual prejudica a 
Vossa Mercê nao despachar os atus aos suplicantes mandando que se juntem 
para deferir 

Pedem a Vossa Mercê Senhor Doutor Provizor e Vigário Geral seja 
servido mandar que seja noteficado o juis do povo e homens do Acordam para 
que passem sertidam se comeorreram a dita petiçam ou algum requerimento 
sobre este caso e sejam noteficados os suplicados todos para que em termo de 
dias e meo venham emzevir todos os decumentos que tiverem pena de que 
não vindo se deferir contra eles 
E receberia mercê». 

A margem esquerda: 

«Como pedem e para isso sejão os supplicados notificados. Miranda e 
Fevereiro 23 de 1749. Aranha». 

«Certefíquo e dou fe eu Baltazar de Morais jurado deste lugar de Passo 
de Sortes que notefiquei a Francisco Pires juis do povo e Domingos Rodrigues 
home do Acordo a requerimento do juis da higreja em vertude do despacho 
seu para para [sic] que logo enformem o pedido na petiçam acima e por 
verdade passei esta em que me assino hoje vinte de Março de mil e setecentos 
e sincoenta e nove annos 
Baltazar + de Morais jurado». 

«Senhor Doutor Provizor e Vigário Geral 
Responodendo [sic] ao desapacho de Vossa Mercê dizemos nos 

Francisco Pires juis do povo e Domingos Rodrigues e Antonio Pires homens do 
Acordam em como nos não fomos consintidores nem sabedores da pitiçam 
que os supilidados [sic] para que lhe não puzessem a dita igreja em os (*) de 
sua mai e logar pois a nossa vontade so he a de Vossa Mercê desponha o que 
for servido por ve(r)dade) passemos esta em que nos assinamos hoje aos 24 de 
Março de 1749 

Francisco + Pires juis 
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Domingos Rodrigues 
Antonio Pires». 

«Certefico eu Baltazar de Morais jurado do mesmo lugar notifiquei a 
Inês Rodenges viuva e a Izabel Roderiges viuva e a seu genro pêra que venham 
a parecer com o despacho que tinham pêra a mudança da igerija hoje 24 de 
Março eu Baltazar de Morais + jurado 

4 
Reconheço as letras e sinaes atras serem dos mesmos sogeitos que se dis 

serem e por verdade me assignei 
O reitor Francisco Fernandes». 

«Excellentissimo Senhor 
Dis o juis da igreja do lugar de Paçço [sic] de Sortes deste bispado de 

Miranda que a elle supplicante e aos mais moradores do dito lugar lhe foi 
recomendado nas vizitas passadas pellos reverendos vizitadores que os 
moradores mudassem a igreja matriz para dentro da freguezia por ficar fora 
delia e porque de prezente estão já determinados a dar principio a esta obra e 
mudança e o Ritual de Paulo Quinto manda que a primeira pedra seja benta 
por hum clérigo que tenha licença do Senhor Bispo para fazer a tal benção e 
as mais ceremonias que aponta antes de ser lançada no alicesse da obra rezão 

i, porque 
Pedem a Vossa Excellencia Reverendíssima que em atenção o refferido 

seja servido conceder licença de benzer a prima pedra da mencionada obra ao 
parocho do lugar havendo uso de fazer a tal benção 
E receberiam mercê». 

Ao cimo, na margem esquerda: 

«Juntem os capitolos de vizita por certidam, e alicença que houve para 
se fazer nova igreja, e se abrirem os alicerces, e informe o reverendo parocho 
sobre o deduzido nesta petiçam. Miranda 18 de Maio de 1751; 
fcom letra diferente!: passe provizão. Miranda 23 de Maio de 1751. Bispo». 

Nas costas do documento anterior: 

«Excellentissimo e Reverendissimo Senhor 
Dando comprimento ao despacho que Excellencia Reverendíssima 

profferio que o informe no fundamento que os moradores deste lugar tiverão 
para quererem mudar a sua igreja matriz e com effeito abrirem os liceces nesta 
materia não posso informar a Vossa Excellencia Reverendíssima com mais 
individuação e clareza do que pode constar dos pape(i)s que offrecem juntos 
com esta em que se acha hua sentença do Illustrissimo Doutor Provizor no 

tf 
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tempo em que era também Vigário Geral e muitos dispachos que tratão desta 
materia e hum de Sua Excellencia que Santa Gloria haja e já também do 
Reverendo Doutor Vigário Geral actual e para se passarem as ditas ordens 
tresladei os cappitolos de vezita em que os reverendos vizitadores mandavão 
fazer a mudança da igreja cuja copia esta na Camera Eccleziastica dessa 
cidade rezão porque o juis da igreja e mais povo pedião a Vossa Excellencia 
somente licença para benzer a primeira pedra e não por querer dar principio a 
obra sem obterem licença de quem for servido a quem (*) para servir o 
Altíssimo no menisterio em que o pos e consolação de seus súbditos hoje 
Paçço de Sortes e Maio 20 de 1755 

O reitor Francisco Fernandes». 

«Excellentissimo e Reverendíssimo Senhor 
Dis o juis da igreja e povo, e homens do Acórdão do lugar de Paço de 

Sortes deste bispado, que por a igreja matrix ficar fora do lugar, e em 
despovoado, e ser muito antigua que tem alguas minas, mandou o reverendo 
visitador que se mudasse na vizita ultima para o lugar, e porque neste ha hua 
capella da Senhora do Rosário antigua, e mandou também o reverendo 
visitador que mudando a igreja para o lugar pudessem também juntar a dita 
capella com a igreja ficando o altar da Senhora do Rozario dentro do corpo da 
igreja e a dita capella estar ameaçando ruina, e porque no testamento junto 
com que falleceo o padre Manoel Fernandes da Crux, deixou cento e trinta mil 
reis de esmola a mesma Senhora do Rozario para obras que fossem mais 
necessárias, e convenientes para a capella da Senhora e o mesmo testador 
determinou, que se não entregasse a dita quantia senão para obras mais 
convenientes para a dita Senhora e a mudança da capella para a igreja he util, 
e conveniente 

Pedem a Vossa Excellencia Reverendíssima lhe faça mercê conceder 
licença para que possão gastar aquella quantia na mudança da dita capella 
para a igreja matrix, que querem fazer de novo, ficando o altar da Senhora no 
corpo da igreja e receberiam mercê». 

Ao cimo, na margem esquerda: 

«Como pedem sendo como dizem. Miranda, 2 de Fevereiro de 1749. 
Bispo». 

«Ordem para dar principio a mudança da igreja do lugar de Paço de 
Sortes deste bispado 

O Doutor Antonio Rodrigues de Araújo Cónego Doutoral na Santa Se 
desta cidade de Miranda Vigário Geral neste bispado pello Excellentissimo e 
Reverendíssimo Senhor Dom Frei João da Crus Bispo de Miranda e do 
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Conselho de Sua Magestade etc. ordeno ao reverendo parocho do lugar de 
paço de Sortes e juis da igreja e mais officiaes delia do mesmo lugar, que logo 
dem principio a obra e mudança da igreja na forma que lhe esta concedido 
pellos desapchos juntos do Reverendo Doutor Provizor deste bispado, não 
obstante qualquer empedimento que a ditta mudança ponhão Ignes Rodrigues 
e Izabel Rodrigues viuvas do mesmo lugar visto estas não aparecerem a tratar 
de sua justiça sendo apregoadoas em audiência e proceda com censuras o 
reverendo parocho contra quem lhe impedir a dita obra na forma dos dittos 
despachos que para isso ha alias. Dada em Miranda sob meu signal e sello das 
armas de Sua Excellencia Reverendíssima aos 27 de Fevereiro de 1751 e eu o 
padre Agostinho de Araújo Teixeira escrivão da Camera Ecleziastica o escrevi 

Araújo». 

Nas costas deste documento: 

«Ao dia de 27 de Fevereiro de 1751 paresseu o juis da igreja do lugar de 
paço de Sortes e por mostrar certidão reconhecida de como foi noteficado para 
ezeber os provementos de Ignes Rodrigues e Izabel Rodrigues veuvas e estas 
não acuzarem aceitação requeria se ezecutassem os despachos elle Reverendo 
Senhor Menistro assim o mandou e assenou 
Araújo». 

«Dizem o juiz homns [sic] do acórdão, e a maior parte do povo do lugar 
de Paço de Sortes, que elles alcançarão despacho de Vossa Mercê para efeito 
de mudar a igreja para o meio do povo, por ser mais util ao mesmo povo, o 
edificarsse naquelle sitio a igreja comprarão os mesmo moradores em nome do 
juis da igreja a pessoas particulares o sitio, que se demarcou e julgou mais 
apto para se edificar o novo templo, tudo com a aprovação de Vossa Mercê, de 
cujo campo e demarcação estão em posse, quieta e pacifica como tudo, e o 
mais, que se dedus consta dos documentos juntos, e somente Bento Pereira 
Joze Alvares João Rodrigues da Cappella Pedro Pires Joze Antonio não querem 
concorrer para a ereção da dita igreja, antes impedem esta obra tão pia e 
louvável 

Pedem a Vossa Mercê Reverendo Senhor Doutor Provizor seja servido 
mandar, que o reverendo parocho proceda contra os supplicados achando, que 
não concorrem como os mais vezinhos, e que impedem a construção da dita 
igreja como tãobem contra o padre Antonio Pires de S. Pedro por ser o tal 
digresor da obra tão agradável ao serviço de Deos, e tão util ao bem publico, 
impondo lhe pena pecuniária applicada para a igreja, e as mais, que a Vossa 
Mercê parecerem medicianes e receberião mercê». 

* 

326 



Ao fundo, mareem esquerda: 

«Como pedem, assim o execute o reverendo parocho. Miranda e 
Fevereiro 12 de 1751. Aranha». 

«Muito Reverendo e Senhor Doutor Provizor respondendo ao despacho 
de Vossa Mercê certefico em como todos os moradores deste lugar assignarão 
que querião a mudança da igreja matris deste lugar como se ve do rol junto 
executando Joze Alveres e João Rodrigues da Cappella e Bento Preira e por 
verdade me assignei hoje Paço de Sortes e Dezembro 31 de 1748 
o reitor Francisco Fernandes» 

«Como todo o povo quer que se faça a igreja de novo pouco importa, 
que os três supra nomeados sejão de contrario parecer, pois se deve seguir a 
maior parte e assim mando se de logo principio a obra para cuja eleição do 
sitio chamarão ao reverendo reitor de Salsas, que junto com o seu reverendo 
reitor deu a direcção necessária, considerando as circunstancias todas para 
maior commodidade dos freguezes 

Miranda, e Fevereiro 2 de 1749 
Aranha». 

«Dis Bras Gonçalves do lugar de Basso de Sortes deste bispado de 
Miranda que elle supplicante tem servido em anno proximo pasado de juis da 
higreja do dito lugar e agora entra Domingos Pires para servir o dito cargo de 
juis e não quer aceitar a vara nem entregarsse da obrigaçam da higreja dizendo 
que em as vezitas passadas tinha fiquado que se mudasse a higreja e se 
juntasse com a capela em o meio do lugar por estar fora delle em dezertto e em 
a vezita próxima passada vendo o Doutor vizitador que não tinham dado 
prencipio a dita igreja lhe deixou que renovassem a antigua e fizessem a 
capela de novo não querendo faze la a higreja de novo e querendo a fazer 
junta las ambas o fizessem o que o mais do povo dis que se faça outros dizem 
que não e com isto estam as hobras sem se fazerem nem lhe dar principio o 
que quer o juis novo se lhe de principio o depois que logo aceite portanto 
pedem a Vossa Mercê Senhor Doutor Provizor Vigário Geral seja servido 
mandar que o reitor notefique todos os moradores do lugar em a estacam da 
missa que logo declarem se se am de fazer as obras se a igreja e logo se lhe de 
o principio pois o supplicante esta pronto a isso e os que não quizerem fiquem 
obrigados as custas e se assinem os que queiram que se faça 
e receberião mercê». 
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Ao fundo, na margem esquerda: 

«Como pede, e se cuide em fazer se o que for mais util a todo o povo. 
Miranda Setembro 18 de 1748. Aranha». 

«O Doutor Francisco Xavier Aranha Cónego Doutoral em a Santa Se 
desta cidade provizor e Vigário Geral em este bispado pello Excellentissimo e 
Reverendíssimo Senhor Bispo délie etc. faço saber em como por parte do juis 
da igreja e do povo homens do Acórdão do lugar de paço de Sortes me foi feita 
huma petição dizendo em ella que por ficar em vezita que se mudasse a igreja 
matris que esta em despovoado para o lugar e se unisse a elle a capella da 
Senhora do Rozario que esta quasi arruinada alcansando os supplicantes 
despacho do Excellentissimo e Reverendíssimo Senhor Bispo, para se 
utelizarem de cento, e trinta mil reis que deixou o padre Manoel Fernandes da 
Crus para obras da dita igreja, e capella para o meio do lugar, e os donos das 
propriedades daquelle sitio recusão dar o chão para a dita igreja e capella 
pedindo me por fim, e conclusão delia lhe mandasse mandasse [sic] passar 
comissão para se avalluar o chão que fosse necessário para a dita obra e 
receberião mercê, a qual petição sendo me apresentada em ella por meu 
despacho mandei que se passasse comissão para o reverendo reitor de Salsas a 
qual sendo passada e apresentada ao dito reverendo reitor fes a dita 
deligencia, e sendo me os autos feitos concluzos em elles proferi o meu 
desapcho do theor seguinte = Visto o requerimento dos supplicantes ser justo, 
e muito util a este povo que a sua igreja parochial esteja no meio do lugar, e 
pello exame e vestoria mandada fazer a vista e face dos moradores em maior 
numero, como consta desta justeficação, e sendo citado o juis do povo para ver 
se tinha contra isto alguma couza respondeo que tudo era conveniente, e 
aprovava em nome do povo esta boa obra, e o reverendo Domingos Fernandes 
tãobem consente mando que se execute o que esta determinado, e como se 
achão avalliados os dous pedaços de chão para a igreja, e seu adro; mando 
outrossim que Ignes Rodrigues aceite doze mil reis pello que se lhe toma, e 
que Izabel Rodrigues aceite seis mil reis pella sua parte, e ambas larguem os 
ditos terrados para a obra da igreja, e assim se lhe passe ordem nesta 
conformidade, em que va inteiro este despacho Miranda e Março 27 de mil 
settecentos e quarenta e nove e declaro que no cazo que as sobreditas pessoas 
não queirão receber as valias dos seus terrados se lhe depozitara em mão de 
pessoa abonada e o seu reverendo reitor as noteficara que sob penna de 
excomunhão maior não empidão a factura da igreja na forma que vai 
determinado, e lhe de posse nos dittos juizes da igreja e povo para que possão 
mandar principiar a ditta obra eu Agostinho de Araújo Teixeira escrivão da 
Camera Eccleziastica o escrevi 
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Francisco Xavier Aranha 
Vossa Excellencia 
Pires Ao sello 10 
Ordem para se principiar a igreja de Paço de Sortes». 

«Ano do nacimento de Nosso Senhor Jesus Cristo da era de mil e 
setecentos e quarenta nove annos aos vinte e nove do mes de Março da dita 
era neste luguar de Paço estando juntos o juis da igreja com o do povo e mais 
povo o dito juis do povo mandou pelo seu jurado noteficar a Inês Rodrigues 
veuva e a Zabel Rodrigues veuva ambas deste dito luguar de Paço para que 
recebessem a cantia e valor de dinheiro em que pelos louvados foram 
avaliados os cham os das sobreditas os coais ditos cham os se lhe tomam para 
a fautura da dita igreja matris do povo e por se nam acharem as sobreditas 
veuvas mandaram os sobreditos juises da igreja e mais parte do povo depositar 
o dinheiro em que foram avaliados os cham os na mam de Francisco 
Domingues solteiro deste dito luguar o coal elle comfessou estar emtregue que 
sam dezoito mil reis por todo e por verdade se mandou fazer este termo de 
depozito e emtregua testemunhas Joam Gonçalves solteiro do luguar de Vila 
Boa e Antonio Fereira do luguar de Sendas 

Joam + Gonçalves 
Antonio Ferreira 
depositário Francisco Domingues e eu Joze Gonçalves que este fis e 
asinei por mandado dos ditos juizes 

«Ano do nacimento de Nosso Senhor Jesus Cristo da era de mil e 
setecentos e quarenta e nove annos aos vinte e nove dias do mês de Março da 
dita era neste luguar de Paço de Sortes e sitio aonde estam sitos os cham os de 
Inês Rodrigues e Izabel Rodrigues viuvas deste dito luguar os coais ditos cham 
os lhe foram tomados por ordem do Doutor Provizor por valia de homens 
aonde estam juntos o juis da igreja e do povo com a maior parte do povo 
aonde fui eu por ordem que tinha do dito Muito Senhor Doutor Provizor a dar 
lhe posse aos ditos juizes dos cham os das ditas viuvas que tomados lhe foram 
como dito he para a fautura da dita igreja matris eu Francisco Fernandes reitor 
da pacorial [sic] igreja de Sam maede do lugar de Sortes e suas anexas lhe dei 
pose rial e atual metendo lhe na mam terá e pedra dos ditos cham os a coal 
pose tomaram mansa e pacifica sem contridiçam de pesoa alguma 
testemunhas prezentes estavam 

Joam + Gonçalves 
Antonio Ferreira 
Domingos Pires juis da higreja 
O juis do povo Francisco Pires 
Eu Francisco Fernades reitor de Sortes o sobescrevi». 
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«Dizem o juiz da igreja, homens do Acórdão e maior parte do povo do 
lugar de Paço de Sortes deste bispado que tendo alcançado a sentença junta, e 
mais despachos incluzos para construírem de novo a igreja no meio do lugar, 
mudando a que estava no dezerto, por despozição de hum cappitolo de vizita, 
e tendo sido eleito o sitio nos chaons de Ignes Rodrigues veuva, e Izabel 
Rodrigues veuva, e depozitado por ordem deste juizo a quantia em que forão 
avaluados os ditos chaons a saber dezoito mil reis, as supplicadas alcançarão 
ordem deste juizo para que os supplicantes exhibissem todos os despachos 
com o pretexto de que se querião oppor com embargos de lezão, e que valião 
os ditos prédios mais a Terça parte que são seis mil reis, e não so por esta 
cauza se tem suspendido a obra estando para se prencipiar, mas tãobem 
porque hum genro da supplicada Izabel chamado Bento Pereira que esta 
servindo de juis do povo com esta authoridade impedio o carreto da pedra que 
havia de servir para a dita igreja, e não deixando entrar os carros aos ditos 
chaons, e dizendo mandava lavrar os chaons, desprezando os despachos 
incluzos, e porque semelhantes obras por serem pias decretadas por 
cappitolos de vezita tem a execução aparelhada, e cazo que se suspendessem 
com materia tão frívola doloza, e fraudulenta, experimentaria o povo e almas 
pre juizo grave, e assim requerem a Vossa Mercê mande que sem embargo da 
citação ad exhibindum se continue a obra, e que o reverendo parocho proceda 
com censuras contra os que impedirem, e os condemne em seis mil reis 
applicados para a mesma igreja, e não duvidão os supplicantes depozitar os 
seis mil reis que pedem as supplicadas de acrecimo de valor the se decidirem 
os embargos 

Pedem a Vossa Mercê Senhor Doutor Provizor Geral seja servido, vistos 
os supplicantes se offrecem a depositar a dita quantia em que há duvida, 
mandar se passe ordem para que continue a obra na forma requerida, e para se 
proceder contra os contraditores, e repugnantes, como he o dito Bento Pereira, 
e seus sequazes 

e receberião mercê». 

«Excellentissimo e Reverendíssimo Senhor 
certefico eu Francisco Fernandes reitor da parochial igreja de Sam Mamede e 
suas anexas do lugar de Sortes em como em vertude de hua licença, que tendo 
precedido os decumentos necessários, os moradores do lugar de Paço do dito 
Sortes, obtiverão de Sua Excellencia Reverendíssima para benzer a primeira 
pedra da sua nova igreja que em muitos capptilos de vezita lhe tinhão 
mandado os reverendos vezitadores que a mudassem e com efeito se lhe deu 
principio aos nove deste corente mez de Dezembro e por ser a ditta licença 
que os dittos moradores alcançarão de Sua Excellencia Reverendíssima 
passada para mim para que benzesse a primeira pedra o fiz o refferido dis 
nove na forma do Ritual Romano de Paullo V e por verdade e para que conste 
passei a prezente que assignei 
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hoje Paço de Sortes e Dezembro 18 de 1751 
o reitor Francisco Fernandes». 

Fornos de Ledra 
Outubro, 1754 
Mudança da igreja de Santo André 
Petição dos moradores de Fornos de Ledra para se benzer o novo templo 
A.D.B., Mitra, Cx. 58, doe. n° 10 

«Excellentissimo e Reverendíssimo Senhor 
Dizem os moradores da freguezia de Santo Andre do lugar de Fornos de 

Ledra, e Villa Nova sua anexa, deste bispado de Miranda que elles 
supplicantes há mais de cimeo [sic] para seis annos estão ouvindo missa e 
assistindo aos officios devinos, oraçam e doutrinas na igreja velha com muito 
discomodo seu pella imeapacidade delia aonde se estam inda celebrando os 
offecios devinos com bastante perigo e imdecencia e a que fizerão de novo 
esta muito suficiente de paredes, e forros e portas e caiada e bramquiada 
muito capas de se bemzer e portanto 

Pedem a Vossa Excellencia Reverendíssima seja servido mandar passar 
comissam para se bemzer por quem for servido attemdemdo a nimia pobreza 
da freguezia podendo ser sem dispen(dio) 

e recebera mercê». 

Ao cimo, na margem esquerda, do documento escreveu-se: 

«Passe provizam para o Reverendo Abbade de Guide vizitar a dita igreja 
nova, e achando a capaz e sufficiente para nella se dizer missa e celebrar os 
officios divinos a benzer, de que fará auto nos livros da mesma igreja e passar 
certidam nas costas desta que se nos aprezentara para concedermos licença 
para nella se celebrar 

Bragança, 28 de Outubro de 1754 
Bispo». 

«D. Frei João da Cruz por mercê de Deos e da Santa Sé Apostólica Bispo 
de Miranda e do Conselho de Sua Magestade Fidelíssima pela prezente nossa 
provizão concedemos licença ao reverendo Abbade de Guide para que possa 
visitar a nova igreja do lugar de Fornos de Ledra e achando que esta finda, e 
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capas de se poder celebrar, e fazer os officios divinos a benzerá na forma do 
ritual romano, o que feito se fará auto, de como foi visitada e benta nos livros 
da mesma igreja, e passara sua certidão nas costas desta que nos será 
apprezentada para lhe mandarmos passar lecença para nella se celebrar dada 
em Bragança sob nosso sinal e sello de nossas armas aos 29 de Outubro de 
1754 

Bispo de Miranda». 

Na margem inferior deste documento escreveu-se: 

«Há Vossa Excellencia Reverendíssima por bem (de ma)ndar passar 
provizão para o Reverendo Abbade de Guide vizitar e benzer a igreja 
novamente erecta no lugar de Fornos de Ledra 

Rara Vossa Excellencia Reverendíssima ver, e assinar». 

Certidão da benção da nova igreja 

«Thomás Gomes da Costa Cavalleiro Romano na Milícia Dourada e do 
Sacro Rdacio Lateranense, Protonotario Apostólico de Sua Santidade, e 
Abbade da parochial igreja de S. Mamede de Guide, e suas annexas certefico, 
que em o dia 11 do prezente mês, e anno visitei a igreja novamente erecta com 
o titulo de S. Andre Apostolo do lugar de Fornos de Ledra, o que fis em 
virtude da provizão junta, e achando a sufficientemente capas para nella se 
celebrar, e executar os officios divinos a benzi conforme o ritual romano 

Lamalonga, e Novembro 11 de 1754 
Thomás Gomes da Costa Abbade de Guide». 

«Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor 
dizem os moradores da freguezia de Fornos de Ledra deste bispado que Vossa 
Excelência Revreendissima foi servido mandar lhe benzer a igreja novamente 
erecta com o titullo de S. Andre Apostollo patram da mesma freguezia, o que 
se eizecutou como consta da certídam junta e porque necesitão da licença de 
Vossa Excelência Reverendíssima pêra nella se poder celebrar e fazer os 
ofícios divinos 

pedem a Vossa Excelência Reverendíssima seja servido avello assim por 
bem e receberião mercê». 
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Izeda (igreja de Santa Maria) 
1756, Maio 
Petição dos moradores de Izeda no sentido de obterem licença para a mudança 
de sitio e construção de uma nova igreja. Capela de S. Sebastião 
Fonte: ANTT, Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes 
Mç. 12, Cx. 14, doe. n° 109 

«Senhor36 

Dizem o juis homens do accordam e mais povo do lugar de Izeda 
bispado de Miranda que o ordinário em a vesita passada deixou hum capitullo 
em que manda se mude a igreja para o meio do lugar cujo thior vai nesta 
incluso e como os moradores do Barrio em que a igreja matrix esta pertendem 
impedir o dito capitulo sendo tarn juxto com huma provisam que 
subrepticiamente alcançaram em nome do commendador há onze annos com 
fundamentos falssos e inveridiccos como da mesma provisam consta 
perquanto diziam nella que a igreja estava das milhores do bispado e que o 
commendador tinha gasto na capella havia menos de dez annos mais de 
quinhentos mil reis e que a queriam mudar para fora do lugar o que tudo he 
tam falsso que a igreja esta espequada com desasseis espeques e os tirantes 
estam cinco despedidos das paredes e outro em o meio da igreja partido pello 
meio atado com huma corda e esta sem cornija da cantaria nem campanário 
delia como estam todas as modernas deste bispado ainda de lugares de vinte 
vezinhos e a capella mor tem em a parede da parte da sachristia seis aberturas 
e os cunhaes per ambas as partes abertos de alto a baixo e a parede da 
fronteira tem três aberturas o que tudo a vista o manifesta e o commendador 
em tempo algum deu cousa nemhuma [sic] para a dita capella mas se fes e 
substenta a conta da fabrica em que o commendador nam tem poder algum 
mas sempre os ordinários disposeram delia como de todas as mais deste 
bispado para o necessário das igrejas pois conforme o Sagrado Concilio 
Tridentino a elles pertence o visita las e provellas do necessário e o sitio para 
onde se manda mudar he para o meio do lugar que consta de cento e setenta 
moradores devedidos em coatro barrios ao comprido ficando dous de cada 
lado da igreja e hoie esta em huma ponta do lugar de forma que nam vindo o 
vento da parte donde ella esta se nam ouvem os sinos em a terça parte do 
lugar per ser muito cumprido causa por onde se perdem muitos bens 
espirituaes como he o hir a missa ou acompanhar ao Santíssimo quando vai 
aos infermos e o rezar as ave marias e os velhos e achacados perdem missa em 

Ao cimo: «o Corregedor da comarca de Miranda informe com o seu parecer ouvindo os 
oficiaes de Camera nobreza e povo declarando a necessidade desta obra pondo a lanços a 
quem com mais cómodo a arremate. Lisboa 24 de Maio de 1756». 
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os dias santos o que tudo se renedea estando a matrix em o meio do lugar e 
juntamente com o fazer a nova nam custa mais do que redeficcar a velha com 
os mesmos apontamentos pois a nova arrematada pellos mestres canteiros em 
quinhentos e vinte mil reis e nam querem reedificar a velha pello mesmo 
preço por razam dos alicerces e desentulho e nam se mudando a igreja he 
necessário ao povo reedificar a capella de Sancto Sebastiam que esta em o 
meio do lugar a fundamentis paredes tecto campanário e cornija que delia se 
costumavam dar os sacramentos e necessita o povo tanto desta como da 
matrix nam se mudando e mudando se terá o povo de trezentos athe 
coatrocentos mil reis na reedificaçam de ambas alem de as substentar toda a 
vida no que bem se mostra as justas causas que teve o ordinário em mandar 
que se mude e o povo em querer mudalla e a pouca razam que tem os do 
Barrio em que a velha esta o impedilla so pella ter a sua porta devendo 
considerar que o bem spiritual prevalece ao temporal e o bem commum 
prevalece ao temporal e particular portanto 

Pedem a Vossa Magestade seja servido a vista de tam justas causas 
mandar por provisam se cumpra o dito capitulo ou duvidando delias mandar 
que qualquer dos seos menistros va pessoalmente ver e registar tudo o referido 
e achando ser a pura verdade mandar se cumpra advertindo que o Doutor 
Provedor esta doente de tal forma que o Doutor Corregedor da Comarca de 
Miranda lhe anda fazendo a correiçam pellos medicos dizerem se nam 
levantara ao menos em dous meses e como o povo vai a missa a huma capella 
em que nam cabe a metade delle padece muito detrimento na demora 

e receberião mercê». 

1756, Maio, 31 
Informação que o rei mandou tomar sobre o conteúdo da petição dos 
moradores de Izeda. 
Fonte: ANTT, Desembargo do Paço, Minho e Trás-os-Montes, Mç. 12, Cx. 14, 
doe. n° 109 

«Dom Joze por graça de Deos Rei de Portugal e dos Algarves e Dalém 
mar em Africa Senhor da Guine etc. mando a vos Corregedor da comarca de 
Miranda que vos informeis do comtheudo [sic] na petição atras escrita do juis 
e homes de negocio digo dos homes do acordam e mais povo do lugar de Izeda 
ouvindo os ofeciais da Camará nobreza e povo e declarando a nessidade [sic] 
desta obra pondo a lanços a quem mais comodamente e do que achares me 
escrevereis com vosso parecer e com vossa carta me tornara esta El Rei Nosso 
Senhor o mandou pellos Menistros abaixo assinados do seu Concelho e seus 
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Dezembamadoms do Paço Constantino Joze de Gouveia a fes em Lisboa em 
ÏÏSS Maio de'mil settecentos e sincoenta e se1S annos»». 

P^oer fevo'le. de oficiais da Câmara de Bragança para a mudança de 

C í K S Í K E k * «"•» e Tras-os-Montes, Mç. 12. C , 14. 
doc. n° 109 

L l d a m e n S e nestes termos paresse justo reedificarce de novo em « t o honde 
[sic] a comodidade seja igual a todo o povo. 

Vossa Magestade mandara o que for servido. 
Bragança 6 de Julho de 1756 
Antonio Sarmento Pereira 
Pedro Joze Soares de Figueiredo Sarmento 
João Vicente Teixeira de Moraes Sarmento 
Antonio Manoel de Abreu Sarmento». 

responder a nobreza e povo. Pargana». 

■k 

t 
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Î„7fonnSaeçlf 2 t o o requerimento que o comendador apresentou ao 
m u Z c a D e c S o régia de se reconstruir a igreja velha. Mostra-se que o 

^ Z ^ ^ s e ^ í o do Pago, Treparução do Minho e Trés-os-Montes, 
Mç. 12, Cx. 14, doc. n° 109 

«Antonio Vaz Pereira Cabral escrivão da correição da comarca da 
cidade i £ certeflco e faço fe em como vendo o livro de vezitaçaoque 

t e na p a ^ h i a l igreja do lugar de Izeda em elle folhascem s acta copada 

arei xsrs^rJTjr^ tss ï t r ^ ^ s r s ^ ^ ' 2SES.T ̂ ?rfra 
Mesa da Couscienc™ e Ordens se vio e informação que destes sobre o 
rcquenmento que me fez Simão de Vasconcellos comendador da comenda de 
«w-t» Maria de Izeda a respeito de sem rezao com que o Reitor da igreja ao 
dítô Í J Í ^ e r t e n S q u e esta se faça de novo demolindosse a antiga sem 
a encão a ser a dita obra desnecessária pella existente se achar bem felta e 
a S a d a de todo o necessário e com especialidade a capella mo,-que, o 
s „3?can te mandou fazer há menos de dez annos ordenando a de re ablo e 
odo bem a p S a d o e dourado com o fes de despesa mais de quinhentos mil 

Í e a Z S n t o do dito Reitor ter deixado o dito visitador de ordinário 
?o dito S a d o digo desse bispado hum capitulo de vesita para que se 
muda se a dite igre^ para se f a i r de pedra de cantaria accrescen ando lhe 
r t r a f o l r n s de vilor a t o de os fregueses consentirem, n a - d r f i c ^ e hua 

S t í M T pt°r E iXna°r que X U ^ d f s a n ^ Mari 

o facão a sua custo e da mesma forma o campanário sem que para estas obras 
c o n c h a o dito comendador por não estar obrigado a ellas e para constar^a 
todo o tempo esta minha determinação mandareis registar esto minha 
orovizão n X r o das vizitas da dita igreja e a fareis cumprir e goardar como 
n X se contíiem El Rei Nosso Senhor o mandou pellos ^ f r e s Fúippe 
^ H p f PToze; Ferreira da Costa deputados do despacho da Meza da 
^ConscLncTa e M e " Constantino Pereira da Silva a fes em Lisboa aos 
dezassete de Outubro de mil e setecentos quarenta e sinco Feleciano Velho 
OMemberg a fez escrever = Filipe Maciel = Joseph Pereira da Costa = e nao 
2 continha mds em a dita provizão que eu escrivão aqui treslade! bem e 
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fielmente da propria que fica em meu poder a, quoal « ^ ™ £ 
necessário em fe do que me assigne neste l u g a ; / e

s ^ f ^ e d 0 escrivão da 
de mil seteentos e quarenta e seis Gaspar ^Su™*™^™ s e 

escrevi e assignei 
Antonio Vaz Pereira Cabral». 

1756, Setembro, 16 

Mç. 12, Cx. 14, doe. n° 109 

x ^ V o s s a Majestade Fidilessima por huma provizão ser ouvidos 

4 
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deste bispado que se tem mudedo que são muitas e pêra coustar nos 

assignamos 
Izeda Setembro 16 de 1756 
Francisco + Rodrigues juis 
Pedro + Rodrigues acórdão 
Antonio Pereira acórdão 
João Thome Cascalho 

< Francisco Rodrigues Cameirão 
Joam Bautista Gonçalves 
João + Bras 
Andre + Luis 
Francisco Cameiram 
João Antonio 
O padre João Reis cura actual 
Antonio de Loureiro 
Francisco Alves 
Martinho Rodrigues Cameiram 
Pedro Teiga 
Francisco + Dias 
Martinho Gonçalves 
Francisco + Carneiro 

^ Silvestre + de Moraes 
Antonio + Afonso 
Lourenço + Pires 
Nicolao + Pinella 
Martinho + Sortes 
Joze + Penas Roias 
Joam + Affonso 
Francisco + Teiga 
Joze de Morais 
Domingos + Cameirão 
Domingos + Pires 
Lourenço + Martins 

t- Domingos + Gonçalves 
O padre João Antonio da Veiga 
O padre Raulos Rodrigues 
Manoel Martins 
Joam Fastino 
Roque + Affonso 
Jozeph + Affonso 
Antonio Pires 
João Choa 
João + Rodrigues 

> 
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Antonio + Affonso 
Matheus + Affonso 
Francisco Martins 
João + Ferreira 
João + Alves 
Francisco Rodrigues Bento 
Antonio Alves 
O padre Francisco Rodrigues 
O padre Francisco Esteves Pires 
O padre Francisco de Moraes 
João + Rodrigues Damião 
Antonio + Fernandes 
Antonio + Affonso 
Manoel Lopes 
Antonio Rodrigues Cameiram 
Domingos + Rodrigues Juis da igreja 
Andre Alves 
Francisco + Ribeiro 
Francisco + Fernandes 
João + Martins 
João + Gonçalves Vas 
Francisco Pires Esteves 
João + da Crus 
Francisco + Affonso 
Manoel Affonso 
Joam + Annes 
Joze + Rodrigues 
Francisco + Rodrigues 
João Thome 
João Giraldes 
Manoel + de Moraes 
Manoel + Fernandes 
João + Galvam 
Antonio + de Arahujo 
Pedro + Rodrigues Nepto 
João Martins Francisco 
Antonio + Rodrigues Longo 
Savino + Pires 
Frutuoso Rodrigues 
Francisco Rodrigues 
Jozeph Manoel Rego da Gama 
Lourenço + Mariano 
João Paullo 
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Nicolao + Rodrigues Pinella 

rprtifico eu Toam Gonçalves Reitor da igreja de Izeda em como os 

trinta e oito que tirados de centesessenta e seis mo 4 ̂  ^ ^ 

nota da villa de Frieira para « ^ ^ « ^ u f t e S sido tónte e sete alinos 

altar em a igreja nova para corresponder com outro que he da Senhora do 
Rosário dizem que otros [sic] dons altares que há sam de confrarias pobres 
huma del asTem em ser duzentos e trinta mil rais e custa a mudar o seu arco 
am? des n5l reis a outra he de huma confraria de sacerdotes e custa o mesmo 
e eUa teiHuper abbundante e finalmente todas as razoensque alegam sam 
sem razani e como ninguém pode espressar tudo com esta clareza por isso fis 
esta que assinei 

Izeda e Setembro 17 de 1756 
João Gonçalves 
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1756, Setembro, 13 
João Fernandes e José da Veiga, canteiros, candidatam-se a obra 
Fonte: ANTT, Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, 
Mç. 12, Cx. 14, doe. n° 109 

«Termo de lanço que se faz nas obras da igreja do lugar de Izeda 
Aos treze dias do mes de Septembre de mil e setecentos e sincoenta e 

seis annos neste lugar de Izeda e praça publica delle aonde estava o Doutor 
Antonio Luis Pargana do Dezembargo de Sua Magestade Fidellissima seu 
Corregedor e Provedor nesta comarca de Miranda etc. ahi elle dito memstro 
mandou ao porteiro deste juizo da correição João Gonçalves apregoasse as 
obras da reedeficação da igreja matris do dito lugar de Izeda e da nova que se 
oertende fazer para se tomar o lanço de quem nellas o quezesse fazer, e sendo 
pello dito porteiro apregoadas na dita praça publica hua e muitas vezes se 
havia quem quezesse lançar nas referidas obras das igrejas nova e velha viesse 
dar seu lanço que se lhe aceitaria logo parecerão perzentes em suas pessoas 
João Fernandes e Joze da Veiga assistentes na cidade de Bragança mestres 
canteiros e por elles foi dito que elles fazião lanço na reedificaçao da obra da 
igreja matriz velha do dito lugar de Izeda há quantia de quinhentos e sessenta j , 
mil reis e pella obra e factura da igreja nova pella quantia de quinhentos mil 
reis, e outrossim pella reedificação da capella mor da dita igreja matriz velha 
na quantia de sessenta mil reis por ser separada do corpo da igreja a dita 
factura, e pella da capella mor da referida igreja nova pella quantia de 
sincoenta mil reis cujas quantias herão as do seu lanço, e pella sua satisfação 
se obrigavão a fazer as ditas obras o que visto por elle dito memstro mandou 
se tomasse seu lanço e de tudo para constar mandou fazer este termo que 
assisnou com os sobreditos mestres canteiros e porteiro e de como este disse 
que os sobreditos lançavão as ditas quantias por virtude dos pregoes que elle 
dito porteiro fez na dita praça publica dou fe eu escrivão digo dou fe eu 
Antonio Vaz Pereira Cabral escrivão da Correição que o escrevi 

João Fernandes -y-
Joze da Veiga». 
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ffiumS—ta* «o rmo. Minho e Trás-os-Montes, Mç. 12, Cx. 14, 
doe. n° 109 

«Antonio Vaz freira Cabral escrivão da C o ^ , o
d ^ ° ^ s e 4 e 

cidade de Miranda etc. certifico e faço certo em como vendo o livro que serve 
« « ^ f e mata deste lugar de Izeda para nolle se escreverem as pastoraes e 
caap S * £ £ * > em elle a f o l J c e n t o e vinte oito.verse, e ^ e os; majs 
camtulos que forão deixados em a dita igre)a em ato de da vizita passada te ta 
Pm seis de Outubro de mil e setecentos e sincoenta e sinco annos se acha hum 
L n e que pel os muitos annos que tem passado para se rezolver em que 
s ^ s i h ^ : P d e fazer a igreja m a k se chegou « d o » tante.que rf» 
Lueaues se sustenta ameaçando ahinda assim ruína nao so a todo este povo e 
S a em tempo que nella estivesse junto, mas pello prejuízo que recebem o 

» .Wnnveniente por ficai em hua ponta do lugar donde na outra se nao 
o u t e m T a m S p X que succède perderem muitos tregue.es . . m i s s a ^ 
também pello prejuízo de cera dobrada que se gasta a confraria do Santíssimo 
nu^ndo este se leva aos emfermos [sic] o que se lhe evitaria ficando a igre,a no 
S do T u g i no sitio já muitas vezes sinalado para ella, e porque também se 
n'eessua m" to fazersse a capella de Santo Sebastião de paredes tecto 
retablo e tudo o mais, no que terá o povo grande despeza, a que se pode 
ítalhar' ficando a dita capella em lugar da que se há de tirar mudandosse, a 
Lreía para o sffio de cima do meio do lugar. R»rtanto mande attendendo 
S e m a que a capella mor se acha já rendida e aberta nos cunhaes e toda a 
n ^ e "e parte da sachristia que os fregnezes e em see nome os juizes do povo e 
tareia em termo de hum mês pena de duas moedas cada hum pagar da sua 
S e t a qu™ campo assinalado para a igreja por estar o dono deite prompto 
a l a S n T p o r outrotento, e em termo de dons mezes pena de: dom; trairei 
cad7hum chamando bons officiaes ponhão mão na obra e ficara a dita gre a e 
capella mor com seus cunhaes frizo e cornija de cantaria da mesma largura 
auTtemZje , poderá contudo ser mais cumprida athe oito palmos e terá mais 
r X a o 'que pedir a arte, em forma que (*) « " ^ J ^ 
anainelamento porque he insofrível o pouco cazo que ha tantos annos se tem 
I T das recomendaçois das vizites aliem do grave pre,uizo que se esta 
l a ç a n d o e cada hum dos mordomos do Rozario d * A t a * £ £ £ £ £ 
e Santo Sebastião que há de ficar em lugar da capella de Santo Antonio vemo 
a quÏÏcapena se conservará no mesmo lugar por ser padroeiro particular, e os 
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f,^a rip Santo Antonio Novo concorrerão para os gastos da 

X c e S Õ s e " c i n t a e seis annos e eu o sobredito escrivão que o escrev, e 

assignei 
Antonio Vaz Pereira Cabral». 

1756, Setembro, 13 Miranda os mestres canteiros 

' C J ™ ! Descargo defeco. Repariioção do Minho e Tras-os-Montes, 
Mç. 12, Cx. 14, doe. n° 109 

«Auto de vestoria feito nesta igreja de Nossa Senhora da Assumpção do 
lugar de Izeda 

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e 

" n e ' d l S £ : S £ Z o juraLnto dos Santos Evangelhos para que 

> 
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bem e verdadeiramente debaixo de suas consciências fizessem com elle dito 
me^istro vestoria na referida igreja e declarassem a necessidade que havia da 
obra que pedião a Sua Magestade o juis homens do acórdão e mais povo do 
mesmo lugar e recebido por elles ditos mestres o referido juramento 
procederão a vestoria com elle dito menistro e acharão o seguinte 

aue a igreja referida esta totalmente arruinada com as paredes abertas e 
nellas dezesseis espeques e sinco tirantes despedidos das paredes com mais 
outre no m To da igreja partido pello meio e atado com cordas e outros dou. e 
w o doToro quebrados de todo com parte do telhado e madeiramento 
rahido não tem cornija de cantaria nem frontaria, nem campanário e a 
catena mor tem na parede da parte da sachristia varias fendas de alto a baixo 

om seis aberturas,' da parte de Nascente tem o cunhal^ o d o £ p « d o - d a 
narede de alto a baixo, são as paredes mui delgadas todas de pedra e barro, e 
a u n a d a s em todo aíhe aos alicerces de sorte que não pode ter verdadeira 
^ m e a ç ã o senão a fundamentis, e que esta hera toda a necessidade da obra 
de S[sorte que a fazersse de novo achavão em suas consciências ser mais faci 
e m l conâiodo ao povo em outra qualquer parte que na mesmag em que a 
dita iereia se acha porque emquanto se derriba e dezemtulha para se lazer na 
m ï m a parte, se fa'z muita parte da outra em qualquer que a p e r t e n t o m 
S tevantar de novo, sendo certo que suposto os retablos das cappellas se 
achão Dons estes mesmos se podem por nas novas cappellas da nova igreja no 
cãl de fazersse e por esta forma declararão elles ditos mestres haverem feito a 
dUavestoria d e b a L de juramento que havião tomado e assignarao c o n ^ 
dito menistro e eu Antonio Vaz Pereira Cabral escrivão do dito Doutor 
Corregedor e Provedor que o escrevi 

Pargana 
João Fernandes 
Joze da Veiga». 
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Mç. 12, Cx. 14, doe. n° 109 + 

3 m è r T i e r i d a m^dama estando somente pela reedifleação da propna 
fomoTnor Vossa Magestade foi determinado pela Meze da Consciência na 
n S o ï n e remeto £>r oertidão tirada do livro da mesma . p i a onde fo 
S a d a coptoHe ceU qne se o povo e comendador, que ho,e esta no Real 

3»Aocimo:*.javistaoPlocurador da Coroa. Lisboa 7 d. Fevereiro de WW* «o c o o ^ e o 

í fabricar bua igreja intenamentó nova do ^ a « t o a de bua ^ ^ ^ 

' r i t ■ S ^ r a l ? S ^ ' c S S S ? ^ - . *. estes deciâ  na aposta 
que em terceiro lugar se acha nestes papeis». 
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Padroado concentirem fazerce igreja nova no meio da povoasao que ficava 
mateacomodada para todos, e ainda que dizem os moradores com que fiz o 
Tuto de vestoria q L remeto que feita de novo custará menos que a reedificar a 
e x s t e n J c u i d o se engana, fazendo melhor discurso que elles na materia alem 
d í q u e como por aquele Tribunal que já dispos nesta materia tenho nova 
fnformasTque fazer a este respeito sobre os supplantes e seo reverendo 
k e t o n T o quererem reedificar a igreja existente de perpozito e so afim das 
fnvernas a demolirem cuido que ainda que Vossa Magestade mande por esta 
MlzTse fassa nova igreja por aquela da Consciência e Ordens se mandara 
tombem se execute a sua primeira provizão porque com estas matérias alem de 
padece? que são do expediente daquele Tribunal tem já (*) a jurisdição nos 
requerimentos a que neste particular tem deferido. Emfim [sic] puz a lansos a 
obra no^a e a reedificandaf esta acho com menos implicância para a factura. 
vão os lansos, e Vossa Magestade mandará para se executar quanto for servido. 

Sindim de Miranda de Dezembro 7 de 1756 
O Corregedor da Comarca de Miranda 
Antonio de Luiz Pargana». 

Informações dos moradores que se opunham à mudança da igreja 
Fonte: ANTT, Desembargo do Paço, Minho e Tras-os-Montes, Mç. 12, Cx. 14, 
doe. n° 109 

«Resposta de parte do povo» 

Foi6 a real piedade de Vossa Magestade servido de ouvir o seu liai povo 
de Izeda do destricto de Bragança para responder a affectada suplica com que 
se pertende mudar a igreja matris do dito lugar, p e r t e n d e n d o f a™nal la 
absolutamente e fazer outra de novo, não mais do que pelos motivos de 
affirmer Te, que esta sua igreja esta em hum bairro do lugar, tendo e le coatro 
aue?sta por isso distanciada dos mais bairros, e que os seus vezmhos nao 
ouvem tocar as funçoens da igreja para a ellas acudirem, que os velhos e 
enfermos padecem detrimento no espiritual, e que a mesma matas esta 
arruinada de forma que se gastara o mesmo ou mais em reedificalla, do que se 
Modera gastar em fazersse de novo outra no meio do ^ . ^ ^ ^ 
dispêndio respeitando a que então se escuzara hua cappella de S. Sebastiam 
que esta no meio do lugar, affirmandosse que assim esta determinado em 
cappîtuîlo de vezita, pertendem hua provizão de Vossa Magestade para que o 
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povo não impugne esta mudança, fazendosse a petiçam em nome do juis, 
acórdãos, e mais povo do seu lugar. 

Senhor , 
Esta petiçam que a Vossa Magestade se fes não foi a consentimento dos 

acórdãos, e povo, antes quem he interessado nesta mudança he somente o seu 
reverendo Reitor, com alguas pessoas do povo, que lhe vivem dependentes: o 
povo e acórdãos não souberão desta petiçam nem nella forao ouvidos sendo + 
so feita pelo juis induzido do reverendo Reitor, e rendeiro da comenda, que 
nada tem no povo nem na igreja e por isso firmão esta resposta para que se 
saiba que não consentirão na petiçam nem a mandarão fazer, nac.tendo, como 
não tem conveniência algua ao povo esta desarrezoada mudança que o 
reverendo Reitor pertende se faça para comodidade so sua por nao dar mais 
coatro passos ao sahir de sua caza. 

O cappitullo de vezita, que allegão he verdade havello porem foi 
desnecessário, e desarrezoadamente posto, so pelo pedir o reverendo Reitor ao 
Doutor Vezitador, custando pouco a ambos o deixar se semilhante cappitullo, 
porque como se não há de fazer a sua custa, não lhe há de cortar pelas bolsas 
alheias, nem de cauzar prejuizo aos povos, e por se temer que o povo o 
empugnasse se lhe não leo, e so delia soube o reverendo Reitor hum clérigo 
seu confederado, e o rendeiro e vindo dipois a noticia do povo, logo este 
r e c o i n a Miranda pedindo delle vista para embargallo, e lha nao tem querido j 
dar pertendendo por esta forma abafar a justiça dos povos, e nao querendo 
ouviïlos, e se se ouvirem, de fazer no bispado todas as obras que se deixarão 
em cappitullo certamente não haverá dinheiro com que pagallas, obrando os 
reverendos vezitadores como quem não attende ao bem comum, e pobreza dos 
povos de Vossa Magestade. _ 

Já Senhor haverá des annos intentou o reverendo Reitor este mudança 
porem não teve effeito, porque sendo então comendador hum filho de D. 
Pedro de Vasconcellos obteve de Sua Magestade que Deos tem em santa gloria 
provizão para se não mudar, havendo sobre isso enformaçoens, desviando a 
rial piedade de Sua Magestade então o prejuizo do comendador, e do povo, e 
sTrezistou no livro da Provedoria, e igreja mandandosse ao Doutor Provedor, 
que empeisse esta obra se se intentasse e como o reverendo Reitor acha agom 
a comenda sem comendador, e Rial Fazenda de Vossa Magestade supôs mais 
Lcil o seu intento, e a sua sem razão querendo suffocar ao povo que nao 
pedio aprovaçam e so o fes, e se acha passada a petitório do comendador que 
então hera, o qual empedio o cappitullo de vezita por nao ser justo que tendo 
eUe havia pouco tempo, gasto quinhentos mil reis na cappella se arrumasse, e 
se g e s s e m outras ao que attendendo a rial comizeração de Sua Magestade o 
Senhor Rei D. Toão Quinto que santa gloria haja. 

A igreja matós de que se pertende a mudança, ha mais de trezentos 
annos, que se acha no citio em que esta sendo de utelidade não so ao povo, 
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mas também aos passageiros, que tranzitão para esta Corte de Lisboa para 
Bragança Chaves, Miranda, e outras partes para donde o povo he estrada 
publica, nunca foi rouvada, nem invadida de agoas, tendo lhe o povo toda a 
veneração e decência como constituída por seus antepassados: a sua cappella 
mor he nova, e hua das milhores daquelle bispado sem ruina, ou defeito 
algum, antes feita modernamente e se a igreja se mudar, necessariamente fica 
arruinandosse a cappella com deterimento da rial fazenda por se achar a 

4" comenda na Contadoria. 
He verdade que o corpo da igreja se acha com suas rumas; porem nao 

he culpa dos moradores antes sim teima do seu reverendo Reitor, porque 
estando, como esta, e sempre esteve o povo pronto para compolla e evitar lhe 
a ruina em tudo o que lhe fosse necessário o reverendo Reitor nunca quis 
admetillos a esta compustura so com animo de deixalla mais arruinar, 
entendendo que por isso em termos de lhe ser mais fácil a mudança porem 
esta Senhor rezulta em prejuízo da comenda, e povo. 

Porque o povo esta pronto a concorrer com tudo o que for de sua 
obrigaçam e necessário para compor as minas da sua igreja, porem não tem 
utelidade em que esta se mude: se a igreja no citio, e termos em que esta se 
ouvesse de fazer de novo, a fundamentis, talvez custaria mais do que a fazer 
se a nova, como o Reitor dis na petiçam pelo impedimento dos alicerses; 
porem como ella não necessita destes fundamentos e so de compor lhe alguas 

4 ruinas, quem pode duvidar, que nella se há de gastar menos do que na nova, 
tendo ainda assim o reverendo Reitor induzido os mestres pedreiros a que (*) 
lancem em maior preço na reedificação do que na nova factura, o que so 
poderia intendersse teminis habilibus, se se ouvesse de fazer a fundamentis a 
velha, que não necessita, e so de compor se, e na provizão se mandou 
proseder assim, o que não quis o reverendo Reitor, querendo so mudalla a sua 
vontade sem ordem da Meza da Conciencia nem atenção ao povo, e so 
particular so seu descanso em não dar mais passos de sua caza para a igreja 
como tem feito os seus antessessores, que nenhum cuidou em tal mudança, 
nem elle em conciencia se livre da restituição do dano da igreja que nao tem 
consentido o compor se, sem embargo da provizão que para isso há, e do povo 
principiar a juntar a ella materiais há o milhor de des annos e querendo 

■+ concorrer com todo o necessário as cazas em que o Reitor vive nao sao da 
comenda, mudesse lhes para mais perto da igreja e poupara o trabalho dos 
seus passos, que a nossa igreja antiga he da veneração do povo, nella por ser 
feita pelos nossos antepassados adonde se achão enterrados temos hua grande 
fe e devoção e nos vemos com pezar a vista do nosso parroco nao querer 
privar delia, tanto que a não tem deixado caiar nem por dentro, nem por fora 
com nossa disconsolação, e so para que enculque disformidade e obter a 
mudança, sabendo que a capella mor he das milhores do bispado, e sem a 
mais leve ruina, estando todos os cunhais, e pirâmides direitas, e seguros, e so 
com necessidade algua parede de reforma, que querem fazer. 
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Em todo o povo não há ribeiro nem dificuldade que empessa a pessoa 
algua o hir a igreja e so mais ou menos distancia, que nunca pode ser 
considerável em hum lugar, adonde não são grandes os lonjes, e se na forma 
de direito ainda em termos de ribeiros e impedimentos se não premite a 
destruição de hua igreja e quando muito se admite hua capella para 
semilhantes necesidades ex tx in cp. ad audientiem 3. ubi Abb n. et cp. fin. de 
ecles. adefficand. Onde milhor se deve conservar a prezente em que não há 
empedimentos nem ribeiros que prohivão hir a ella, tendo o povo no meio do 
lugar a cappella de S. Sebastiam de donde se prove que he necessário e se esta 
com algua damnificação o povo esta pronto a compo la, não a deixe o Reitor 
arruinar com esta malícia, pois de forma nenhua o povo consente em que se 
haja de demolir porque tem devoção nella ao santo de quem tem recebido 
especiais favores em moléstias contagiozas. 

He menos verdade o que na petiçam se narra de se não ouvirem os 
sinos, porque he certo ouvirem se em todo o povo, que acode ao primeiro 
toque sendo muito de reparar, que ouvindosse de há trezentos annos a esta 
parte que se fes a igreja, so agora o reverendo Reitor queira, que se não oução, 
quando perfeitamente se ouvem em todo o povo a destenção de algum surdo, e 
quando se não ouvisse algum mais piqueno, em o povo o mandando fazer 
maior, estava tirada a dificuldade de ouvir se 

O citio que no cappitullo de vezita ficou assinalado para a construção 
da nova igreja não so he particular mas inalienável, por ser de morgado, e 
cappella, e necessariamente fica esposta a igreja a hua demanda com os 
sucessores do tal morgado, que quando não possão arruinar então a igreja 
quando lhe der na vontade sempre mostrando ser sua, e não se poder alhear, 
ou han de ficar padroeiros da igreja ou a igreja pagando lhe penção pelo seu 
campo, sendo certo que a igreja deve ser livre de todo o sensso e penção ex cp. 
1 de sensib. Não se devendo edeficar em campo sugeito a restituição ex leg. Di 
locus subcondit. 34 in a dit margin, de reliogios. e quando pouco quer se lhe de 
por elle hum campo do concelho de grande utelidade em prejuizo do povo, e 
sem necessidade para esta desnecessária troca, sendo esta a rezão porque nella 
não assinou João Ferreira Sarmento como veriador que he na cidade de 
Bragança pelo desarrezoado delia, e o dito Reitor com o seu valimento e 
respeito fes com que a mais Camera assinasse, e consentisse na troca, sem 
attender a se hera, ou não, util ou necessária ao povo. 

Quando mais sendo de direito que as igrejas se facão em lugares 
desentes, o assinalado citio o não he, tanto por ficar ahi junto o açougue e 
donde há hua continua bulha, como porque alli ficão as eiras do lugar, adonde 
com bulha grande se seifa o pam e de donde se enchia a igreja de palha com 
indecencia por isto, e com perturbação dos sacraficios pelos dois motivos 
primeiros e já o povo se opôs com embargos no juizo geral de Bragança por 
falta de justiça. 
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Nem pode corar a sem rezão do reverendo Reitor o dizer, que a 
comenda não gasta para a cappella mor pela querer fazer do dinheiro da 
fabrica: a fabrica, esta destinada para outros gastos da igreja e não se deve 
gastar desnecessariamente se a cappella esta feita boa, e capas nem o povo 
deve ser vexado em factura nova, se lhe pode remediar sem o dispêndio que 
necessariamente se há de gastar em igreja nova, e quer, e esta pronto a 
contribuir para toda a despeza que o reparo delia necessitar, assim o estivera 
também o reverendo Reitor em tirar o dinheiro da fabrica da mão dos seus 
parentes, que com elle contractão, e o troucesse aumentado para a igreja mas 
nisto não repara elle, nem com que se gastar agora o dinheiro da fabrica, ficara 
a igreja necessitada fazendo gastos a que não esta obrigada. 

Finalmente Senhor o seu fiel povo quer todo, e os mais beneméritos 
délie, e so com exceição de alguns de menos estimação, e dependentes da 
vontade do seu reverendo Reitor, que se conserve a sua igreja matris, que foi 
sempre a de seus pais, não a querem mudada, estão prontos a reedificalla alli 
do que lhe for necessário; não tem o povo nenhum prejuízo nisto mais do que 
alguas huns poucos de passos mais, he utelidade dos passageiros, que com 
facilidade ouvem alli missa, não querem utelizar e o dono do campo com 
outro do concelho muito necessário ao povo: he digno o povo de que não 
passe a pertendida provizão que lhe rezulta em grave detrimento pois de se 
não passar se alivia o povo de maiores contendas, que tem tido the chegar a 
haver barulhos, em que podem suceder disgraças, e já que o seu reverendo 
Reitor falto deste conhecimento por contumácia as não quer socegar destas 
inquietaçoens que as não espuzerão os seus antessessores, o seu liai povo se 
poem na alta, e rial procteção de Vossa Magestade para que se sirva mandar se 
não passe semilhante provizão antes sim dispor, e ordenar se não mude a 
igreja e se repare a antiga do necessário em o que lhe fará alta mercê para sua 
quietação. 

Antonio + Marianno 
Antonio Luis 
Josephe + da Veiga 
Francisco + Rodrigues Cascalho 
O padre Caetano Affonso 
Antonio Bernardes 
Francisco Josephe de Moraes 
Francisco (*) 
João + Antonio Miranda 
Francisco + Pires 
João + Cordeiro 
Lucas Rodrigues 
Francisco + Fernandes 
Antonio Alves 
Antonio de Souza 
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Antonio Morgado 
Francisco + Pires Galego 
Raimundo Pereira 
Antonio Lopes 
João + Domingues 
Antonio Andre Choa 
Domingos + Lopes 
Francisco (*) -f 
João Gomes 
Francisco + Rodrigues Simões 
Manoel de Douza 
Padre Gregório (*) Cameirão 
Francisco + Xavier Rodrigues 
Francisco Girlander 
Nicolao Fernandes 
Antonio + Martin 
Pascoal + Rodrigues 
Padre Antonio Marques 
De Bertholomeu (*) Gomes 
Estevão + Rodrigues 
Gregório + Pires 
O Padre Francisco Choa k 
Antonio Rodrigues Caetano Lopes 
João + Aceiro 
Eu Francisco Sarmento asino por Roza Luis e por Tereza Sauame viuva 
e por Izabel Rodrigues e por Maria Antónia viuva e por Maria Nogeira 
por todas me darem e por Maria Dias viuva licença e rogarem asinasse 
por elas Francisco Sarmento». 

1757, Março, 17 
Petição para o concelho e um particular poderem tocar um campo com a 
finalidade de se mudar a matriz para um sítio mais central 
A.N.T.T., Desembargo do Paço, Repartição do Minho e Trás-os-Montes, 
Mç. 14, Cx. 16 

«Dizem o juis e homes do acórdão, e povo do logar de Izeda que 
fazendo petição a Sua Magestade em que lhe pedião concedesse licença para 
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trocarem hum campo do concelho com outro de Bernardo Barros Pereira do 
Lago por existir este no meio do ditto logar e querem os suplicantes mudar 
para elle a sua igreja matris, não só por estar cahindo a antiga, mas tãobem 
porque fecando ella no meio do logar he mais cómodo para os moradores 
assestirem aos officcios divinos, e foi Vossa Magestade servido mandar 
emformar o Ovidor de Bragança que exeminando os dittos sittios, e utilidade 
da troca deu sua emformação que se perdeu com todo o requerimento e 
porque existe ainda a nesesidade do reparo da igreja e utilidade da troca 
Pedem a Vossa Magestade lhes fasa mercê mandar emformar ao ditto Ovidor, e 
depoies mandar lhe pasar provizão para solemnidade da troca que querem 
fazer campo por campo e valor por valor 
e receberão mercê39». 

Coelhoso 
1775, Julho, 15 
Mudança da igreja matriz para o sítio onde estava a capela do Santíssimo 
Sacramento 
Fonte: Arquivo do Paço Episcopal, Livro de Registo da Câmara Eclesiástica 
(1775), s/colocação, fis. 21v-22 

«Excellentissimo e Reverendíssimo Senhor 
Dizem os moradores do lugar de Coelhoso que fazendo elles suplicantes 

petição a Vossa Excellencia Reverendíssima para que lhe concedesse tempo 
para a mudança da sua igreja foi servido conceder lhe des meses e que se 
mudace o altar das Almas em termo de hum mês para a capella do Santíssimo 
que se acha no meio do povo para cuja ereção requererão se lhe passe 
provizão [...]». 

Provizão (18 de Julho de 1775) 
«Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 

Appostolica Bispo de Bragança e do Concelho de Sua Magestade Fidellissima 
pella prezente concedemos licença aos suplicantes para mudar o altar das 

Ao cimo, lado esquerdo: «O Ouvidor informe com seu parecer. Lisboa 17 de Março de 
1757». 
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Almas40 de que sua suplica faz menssão para a capella que se acha no meio do 
povo aonde esta o Santíssimo Sacramento e nella erigir da igreja matris». 

Fontes Tïasbaceiro 
1798, Julho 
Mudança da matriz de S. João Baptista. A Universidade de Coimbra poderia 
ficar liberta de algumas das suas obrigações nas igrejas de Fontes e do 
Paramio. 
Fonte: A.D.B., Mitra, Cx. 58, doe. n° 61 

«Dizem os moradores da freguezia de S. João Baptista Trasbaceiro deste 
bispado, que a Universidade de Coimbra decomadora dos fruetos daquella 
freguezia he obrigada a fazer a capella mor da igreja matriz e porque 
arruinando se a mesma, e contendendo os suplicantes entre si sobre o sitio em 
que se devia edificar a nova por estar a antiga em campo ermo, e despovoado, 
decidindo se se edificasse dentro do lugar de Fontes houve appellaçoins e 
recursos, do lugar de Fontes houve appellaçoins e recursos, de que resultarão 
ódios, e inquietaçoins entre os suplicantes os quais terminarão por huma 
amigável transacção, e compozição pela qual se determinou entre outras 
coisas que as igrejas de Fontes e Paramio servissem de matrizes e tivessem as 
prerogativas como tais, cuja transacção foi julgada por sentença na Rellação 
Metropolitana e aprovada pelo Excellentissimo Ordinário. 

Como a Universidade he so obrigada a fazer huma capella mor que 
ategora se não tem edeficado, e em cuja obra com o retabolo preciso não se 
pode gastar menos de seis mil crusados requererão a Junta da Fazenda da 
mesma Universidade e pertendem celebrar com ella huma escriptura de 
transacção pela qual fiquem obrigados os suplicantes moradores de Fontes e 
Maçaas a compor e reparar a capella mor da dita igreja de Fontes recebenco 
annualmente da fabrica a custa dos dízimos des mil reis, e obrigando se os 
suplicantes do Paramio a conservar, e ornar a cappella da igreja do seu lugar 
recebendo outra igual porção pelos mesmos dízimos. 

E como nos lugares dos suplicantes hão alguns menores para ser valida 
a mesma transacção e contracto se lhe faz preciso se lhe nomee curador, que 
haja de autorizar o mesmo contracto que e util aos suplicantes naas actuais 

«Em 31 de Julho se passou provizão a requerimento do reverendo Manuel Pires parodio 
actual do mesmo lugar para se benzer o altar das Almas do mesmo lugar. Era de 1775». 
Arquivo do Paço Episcopal, Livro de Registo da Câmara Eclesiástica (1775), s/ colocação, fl. 27 
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circunstancias, e muito milhor porque por meio délie se firma e estabelece 
mais solidamente a paz, e socego entre si por cujo motivo 
pedem a Vossa Mercê Senhor Doutor Juiz de Fora seja servido nomear hum 
advogado por curador dos sitos menores para que examinada a materia 
responda a Vossa Mercê como juiz dos Órfãos autorise a mesma transacção ou 
contracto 

e receberião mercê41». 

«Juramento 
Aos quatorze dias do mes de Julho de mil setecentos noventa e oito 

anos nesta cidade de Bragança, e cazas da aposentadoria do Doutor Juiz de 
Fora actual Luis de Mello sendo prezente o Bacharel João Ferreira da Costa 
curador nomeado lhe deferio o juramento dos Santos Evangelhos que recebeo 
de que dou fe e prometeo alegar por parte dos menores moradores do lugar e 
freguezia de São João baptista o que fis fe a bem dos mesmos e fis este termo 
que assinarão de que dou fe Antonio Manoel Ferreira da Costa o escrevi 

João Ferreira de Castro 
Antonio Manoel Ferreira da Costa». 

«Considerando que as capelas mores das igrejas de Fontes e Riramio se 
achao feitas e adornadas á [sic] custa dos suplicantes e que estes são obrigados 
ao seu ornato e conservação e que os des mil reis anuaes, que pertendem 
haver para cada huma lhe sera de munta utelidade principalmente perque 
desta forma fica mais firme o socego, e pas de toda a freguezia convenho em 
nome dos menores em que se faça o contracto na forma declarada no 
requerimento que não deixa de ser munto vantajoso a Universidade perque 
com elle se exime da grande despeza na edeficação de hua nova capella môr e 
seus acessórios de sorte que ainda dando anualmente quinze mil reis para 
cada igreja lucraria muito e como não considero nas circunstancias expostas 
prejuízo algum pêra os menores consinto no mesmo contracto e que Vossa 
Mercê pêra isto lhe conceda licença 

Bragança 11 de Julho de 1798 
•f como curador João Ferreira de Castro». 

41 X 
A margem esquerda: «Como pedem em termos e para curador nomeio ao Doutor João 

Ferreira de Castro. Bragança a 14 de Julho de 1798. Mello». 
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1671, Abril, 12 
Petição e compromisso para se colocar sacrário na igreja matriz de S. Mateus, 
na Sarzeda 
Fonte: A.D.B., Cabido, Cx. 20, doe. s/n° 

«Saibam quantos esta escriptura de compromisso e obrigação deste dia 
para todo o sempre ou como em dereito melhor lugar haja virem que no anno 
do nacimento de Nosso Senhor Jeshus Christo de mil e seiscentos e setenta e 
hum annos aos doze dias do mes de Abril do dito anno nesta villa de 
Rebordaos no termo delia aonde chamão ao Tozedo onde eu tabaliam vim 
perante mim e testemunhas ao diante nomeadas parecerão prezentes 
Francisco Pires juis da vara do ditto luguar Lazaro Affonço e Jorge Rodrigues 
homens do acórdão e João Affonço coadrilheiro em seus nomes e como 
justiças do ditto luguar e bem assi mais Antonio Rodrigues Affonço Gonçalves 
Pedro Esteves Antonio Martins Mathias Fernandes Domingos Pires Jorge 
Affonço Pedro Pires Bastiam Gomes Antonio Fernandes João Cavaleiro 
Francisco Pires o moço Lazaro Rodrigues Amaro Pires e mais pessoas abaixo 
assinadas povo do ditto luguar de Sarzeda pessoas por mim tabaliam e 
testemunhas reconhecidas do luguar de Sarzeda e por elles todos juntos e 
cada hum de por si foi ditto que elles de sua livre vontade sem 
constrangimento de pessoa algua movidos com o amor e zello de catholicos e 
teendosse das traições que o diabo arma em as emfermedades na hora da 
morte aos fieis christãos e querendo aproveitarse naquella hora do 
Sacratíssimo Sacramento da Eucharistia viatico, que tanto dezejarão seus 
antepassados he eles dezejão considerando a falta de tão sumo bem e 
querendo remediar o bem de suas almas a custa e trabalho de suas pessoas e 
bens temporários desserão que no ditto luguar de Sarzeda havia hua igreja 
matris de São Matheus sitta no meio do luguar de Sarzeda e que nesta igreja 
ententavão pedir ao Muito Reverendo cabido lhe concedesse licença pêra 
sempre pêra ter nella em sacrário o Sanctissimo Sacramento, o qual 
perpetuamente querião alumiar por sua conta a saber que cada homem e 
mulher cazados darião cada anno pella novedade hum alqueire de trigo e as 
veuvas ou veuvos meio alqueire e os solteiros meio alqueire e por dia de Natal 
na mesma forma dará cada morador sendo cazados sinquenta reis e por dia de 
São João Bauptista outros sinquenta reis e as veuvas ou veuvos e solteiros a 
vinte e sinco reis a respeito de cazal todos os dittos pagamentos e que não 
bastando esta ditta obrigação se obrigavão a fazer finta pêra o necessário pêra 
gasto da alampeda e outrossi disserão, que fosse cobrador do ditto pão e 
denheiro e mais finta o mordomo da igreja da confraria de Nossa Senhora do 
Rozario do luguar e que este teria cargo de alumerar a alampeda e fazer festa 
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do Sanctissimo Sacramento no dia em que se assentasse e fosse mais 
conveniente e que emquanto a confraria do Sacramento não tiver cera pera as 
procissões a dará seis mezes o mordomo da Virgem do Rozario e os outros seis 
a confraria de São Matheus do luguar e a tudo assi cumprerem e guardarem 
em seus nomes délies prezentes e dos decendentes e seus sucessores que ao 
diante forem obrigarão suas pessoas bens moveis e de raiz havidos e por aver e 
renunciavão bens de seos foros percas de pão vinho colher leis liberdades 
previlegios que façam a seus favores a que chamar se possão porque de nada 
querião uzar, nem gozar e so cumprir e guardar esta como nella se contem e 
não hir contra ella em tempo algum pello que pedião aos Senhores do Muito 
Reverendo Cabido da Sancta See da cidade de Miranda lhe facão charedade e 
mercê conceder lhe a ditta licença pera sempre em fe de que assi o outorgarão 
mandarão fazer a prezente escriptura de compromisso e obrigação nesta notta 
que eu tabalião como pessoa publica estpulante e aceitante estepulei e aceitei 
em nome de quem tocar possa sendo testemunhas prezentes o padre 
Domingos Fernandes cura do ditto Sarzeda Domingos Rodrigues solteiro filho 
do Mathias Rodrigues e Domingos Affonço solteiro filho de outro ambos ditto 
Sarzeda que assinarão com todos os sobredittos e eu João Gomes tabalião o 
escrevi e assinei = João Gomes = Padre Domingos Fernandes = Domingos 
Affonço testemunha = Domingos Rodrigues Testemunha = Francisco Pires 
juis = Lazaro Affonço do acordo = Jorge Rodrigues do acordo = Joam Affonço 
coadrilheiro = Antonio Rodrigues = Affonço Gonçalves = Jorge Affonço = 
Pedro Esteves = Antonio Martins = Amaro Pires = Mathias Fernandes = 
Francisco Pires o moço = Pedro Rodrigues = Bastiam Gomes = Lazaro 
Rodrigues = Domingos Pires = Pedro Gonçalves = Andre Gomes = o qual 
treslado de escreptura de compromisso he obrigação eu Joam Gomes tabaliam 
publico do judecial e notas nesta villa de Rebordaos e seu termo por sua 
Alteza tresladei do meu livro de notas a que me reporto que fica em meu 
poder bem e fielmente sem couza que duveda faça e per verdade assinei em 
publico e razo nesta villa de Rebordaos dia mes he ano atras João Gomes 
tabalião o escrevi 

João Gomes». 

358 



1762, Out, 10 
Pretensão dos moradores de Vale de Lobo e da quinta de Vilarinho para haver 
sacrário na matriz daquela povoação 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Mirandela, Mç. 12, Lv. 46, fis. 24-25v 

«Escritura de obrigaçam que fazem os moradores do lugar de Vai de Lobo 
e Quinta de Villarinho de sustentarem o sacrário da igreja do dito lugar de Vai 
de Lobo para haver nelle Sacramento 

Saibam coantos este publico instrumento de escriptura de obrigaçam ou 
como direito muilhor lugar haja e dizer se possa virem como sendo no anno 
do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e setesentos sessenta e 
dois annos aos des dias do mes de Outubro do dito anno acima em este lugar 
de Vai de Lobo que he do termo da villa de Mirandella e rua publiqua do dito 
lugar adonde eu tabaliam vim parante mim e das testemunhas ao diante 
nomiadas e no fim desta nota assignadas pareceram prezentes em suas 
pessoas os moradores deste dito lugar de Vai de Lobo a saber Francisco Xavier 
Martins e sua mulher Maria Sobral e Francisco Rodrigues consiliario da igreja 
e sua mulher Maria Fernandes e Domingos Fernandes e sua mulher Maria 
Gomes [...] também os moradores da Quinta de Villarinho freguezia da igreja 
deste dito lugar a saber Manoel Rodrigues juis da dita igreja e sua mulher 
Maria Gonçalves [...] todos reconhecidos de mim tabaliam de que dou fe 
serem os próprios que por seus nomes se nomeiam e a que faço mençam e por 
elles todos juntos e cada hum délies de per si in solidum foi dito e disseram a 
mim tabaliam na prezença das testemunhas que elles [...] pertendiam que 
ouvesse sacrário na igreja deste lugar de Vai de Lobo freguezia de Sam 
Gonçallo todos eram freguezes estando nella sempre o Santíssimo Sacramento 
por evitar o perigo que poderia haver em alguma pessoa morrer sem receber o 
Santíssimo Sacramento forma do de [sic] viático, e como não havia estipendio 
algum cujo rendeiro desse para a sustentaçam do dito sacrário elle digo 
sacrário desseram elles outroguantes que elles todos e cada hum de per si in 
solidum por si e seus sussessores ascendentes e descendentes que depois 
délies outroguantes lhes sucederem se obriguavam a sustentar o Sacramento 
no sacrário da igreja deste lugar de hoje em diante the o fim do mundo ou the 
coando Deos for servido com azeite cera e ornamentos que forem necessários 
para a sustentaçam e admenistraçam do mesmo sacrário pois para hisso 
tinham já o necessário a cuja obriguaçam disseram obriguavam suas pessoas e 
todos os seus bens moveis e de rais prezentes e feturos havidos e por haver e 
terços de suas almas [...] e disseram que se nesta escriptura faltasse alguma 
clauzulla ou clauzullas em direito necessárias as haviam aqui por expressas e 
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declaradas como se de cada huma delias fezessem expressa e declaraçam que 
de como huns e outros assim disseram e outroguaram mandaram fazer esta 
nesta nota de mim tabaliam que [...] a fis como pessoa publiqua estepulante e 
aceitante a estepulei e aceitei em nome das partes prezentes e auzentes a 
quem toca e tocar possa sendo a tudo testemunhas prezentes Manoel Lop+es 
do lugar de Pouzadas e João Martins da villa dos Cortiços que todos assignarão 
com os outroguantes [...] sobredito tabaliam o escrevi 
Assino a rogo das outroguantes % 
Antonio Martins 
Luis Fernandes 
Manoel Rodrigues 
Antonio + Gonçalves 
Manoel + Gomes 
Antonio + Fernandes 
Manoel + Gonçalves 
Antonio + Gomes 
Luis + Gonçalves 
Manoel Martins 
Francisco + Xavier Martins 
Francisco + Rodrigues 
Manoel Rodrigues 
Domingos + Gonçalves \ 
Manoel Esteves 
Antonio (*) 
Antonio + Fernandes 
Manoel (*) 
Manoel + Alves 
João Martins 
Manoel + Lopes 
Manoel Rodrigues de Carvalho». 

Tt 
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1768, Fevereiro, 15 
Sacrário para a igreja de Martim 
Fonte: A.D.B., Nu. Not, Rebordãos, Mç. 8, Lv. 42, fis. 4-5 

«Escritura de contrato e obrigação que fizerão os moradores o luguar de 
Martim termo da cidade de Bragança ao reverendo Francisco Borges de Moraes 
Freire abbade do mesmo luguar 

Saibão quantos este publico instrumente de escritura de contrato e 
obrigação virem em como sendo em o anno do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Christo de mil e setecentos e secenta e oito annos aos quinze dias do 
mes de Fevereiro do dito anno em este citio do Faixo que he do termo da villa 
de Rebordaons aonde eu escrivão vim ahi perante mim e das testemunhas ao 
diante nomiadas e assinadas parecerão prezentes em suas pessoas Manoel 
Fernandes juis do povo do dito luguar de Martim, Manoel Rodrigues juis da 
igreja do mesmo luguar Domingos Aires do Lombeiro e Domingos Pires da 
Canadonha homens do acórdão João Pires Francisco Suane João Pires 
Francisco Xavier e Pires Antonio de Martim homens do povo e todos 
moradores em o dito luguar de Martim e todos pessoas conhecidas de mim 
escrivão pellas proprias de que dou fe e por elles todos juntos e cada hum de 
per si e insolidum que elles de sua propria e livre vontade sem 
constangimento de pessoas algua por elles todos foi dito que elles em seu 
nome e de todos os moradores do dito luguar que hoje são e ao diante forem se 
obrigar a sustentar o samcrario [sic] da igreja do dito luguar de todo o 
necessário com a condeção que o reverendo abbade que hoje he Francisco 
Borges de Moraes Freire e seus sucessores hão de alumiar sempre a lâmpada 
do dito sacrário e que o reverendo abbade que hoje he há de ornar o dito 
sacrário de todo o necessário para maior veneração e culto do Santíssimo 
Sacramento pêra cuja obrigação era alumiar a hua lâmpada o dito reverendo 
abbade e seus sucessores parecerão presentes em suas pessoas Manoel 
Rodrigues de Sá juis da igreja do dito luguar e Gregório Rodrigues e Domingos 
Pires Pires da Canadinha do mesmo pessoas outrossim de mim escrivão 
reconhecidas de que dou fe e dicerão que davão e doavão ao dito reverendo 
abbade pêra elle e seus sucessores as propriedades seguintes a saber o dito 
Manoel Rodrigues juis hum lameiro que elle tem a estrada que vai pêra o 
luguar do Zoio, e poulo do concelho, e Gregório Rodrigues e Domingos Pires 
da Canadinha humas terras que elles tem o sitio do Marmeleiro limite do 
mesmo luguar que partem com a orta do passal dos abbades e com o caminho 
do concelho e declarão elles que elles doavão as ditas propriedades em louvor 
do Santíssimo Sacramento ao dito reverendo abbade e seus sucessores pêra 
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que pello usofruto delias alumiem a lâmpada do Santíssimo Sacramento e 
declarão elles antes que logo o dito reverendo abbade poderá tomar posse das 
ditas propriedades sem mais authoridade [...] e declarão todos os outorgantes 
que elles em seu nome e de todos os moradores e sucessores se obrigavão a 
dar cada hum cada anno meio alqueire de pão centeio pêra sustentaçãao do 
dito sacrário e que não os dando se obrigabão a sustenta lo a sua custa e que 
não chegando se obrigavão a sustenta lo a sua custa e declarão elles 
outorgantes que no cazo que em algum tempo se extinguisse o dito sacrário se 
lhe tornarião a entregar as propriedades [...] huns e outros obrigavão suas 
pessoas e bens prezentes e feturos e em fe e testemunho de verdade assim o 
outorgarão e mandarão ser feita a prezente escritura nesta nota de mim 
escrivão que como pessoa publica o estipulei e aceitei em nome da partes a 
que tocar sendo testemunhas prezentes Antonio Afonsso e João Alves solteiro 
deste luguar de Martim [...] e eu Mathias Pinho o escrevi 

Abbade de Martim Francisco Borges de Moraes Freire 
Manoel Rodrigues de Sa doador e juis da igreja 
João Pires 
Gregório + Pires doador 
Manoel + Fernandes juis do povo 
João Pires 
Domingos + Pires doador 
Domingos + Pires da Canadinha acórdão 
Antonio + de Martim 
Francisco + Seuane 
Francisco + Xavier Pires 
João + Alves testemunha 
Antonio + Affonso testemunha 
Mathias Pinho». 
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1778, Agosto, 19 
Os moradores de Martim doam terras e comprometem-se a pagar ao abade 
Francisco de Morais Freire uma medida de cereal para que este e seus 
sucessores pudessem alumiar o sacrário 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Bragança, Lv. 117, Cx. 19, fis. 60-61 

«Escreptura de doação e obrigação que fazem os moradores do lugar de 
Martim e o reverendo Abbade do mesmo 

Saibão quantos este publico instromento de escreptrura de doação e 
obrigação ou como em direito melhor lugar aja virem que sendo no anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setesentos setenta e oito 
annos aos dezanove dias do mês de Agosto do dito anno, neste lugar de 
Martim, ahonde eu tabalião vim, e sendo ahi parante mim e das testemunhas 
ao diante nomeadas e assignadas parecerão prezentes em suas pessoas Manoel 
Fernandes, juiz do povo, e Domingos Pires do Lombeiro juiz da igreja do 
mesmo e mais homens do povo Manoel Gonçalves, Manoel Alves, Antonio de 
Martim, Gregório Rodrigues, Luis da Cruz Carneiro Maria Gonçalves viuva, 
Antonio Pires Redondo Maria Pires viuva Francisco Pires Xavier João Pires 
Antonio Afonsso Domingos Pires da Canadinha Lourenço Pires Maria Pires da 
Canadinha viuva Francisco de Suane Bernardo Domingues Antonio Freire 
Manoel Afonsso do Freixo Manoel Rodrigues de Sá Simão Rodrigues Antonio 
de Moraes João Alves Maria de Sá viuva e suas filhas Maria Jozé Anna de Sá 
solteiras maior de vinte e sinco annos todos deste lugar com o reverendo 
Abade do mesmo obrigados das muitas necessidades que tem exprimentado 
de muitas pessoas terem morrido sem sacramento se rezolverão todos a por 
sacrário na dita igreja com a unida vontade do reverendo Abade e aceitação do 
msmo, e por isso se obrigavão cada hum de per si cazados solteiros e viúvos a 
dar cada hum anualmente meio alqueire de centeio para fabrica do Santíssimo 
e quando esta não chegue para a despesa da sera e mais ornamentos assim 
para exzestir no sacrário com toda a decência como para sahir fora aos 
enfermos ou porcissoins se obrigão a por todos os paramentos quando forem 
necessários como de prezente o tem feito de todo o necessário e que no cazo 
de que algum délies outrogantes ou seus sucessores em algum tempo queirão 
ou duvidem esta obrigação que fazem renuncião o juizo de seu foro, e todas as 
leis que a seu favor possa haver, e se subjeitavão ao juizo ecleziastico e 
outrosim pellas outrogantes Maria de Sá viuva e seu filho Manoel Rodrigues e 
Maria Jozé e Anna de Sá solteiros atras já nomiados, e Francisco de Suanne 
também já nomiado e sua molher Annastacia Pires esta que reconheço de que 
dou fe e seu filho já nomiado Manoel de Suanne, solteiro de maior idade por 
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estes foi dito que elles davão e doavão em louvor do Santíssimo Sacramento 
ao reverendo abade prezente e seus sucessores, hum lameiro que elles tem 
misto no sitio da Carva termo deste lugar tapado sobre si que parte com 
caminho que vai para o Zoio e outrosim pellos outrogantes Gregório Rodrigues 
e prezente sua molher Maria Gonçalves Manoel Gonçalves e sua molher 
Tereza Alves cujas molheres destes reconheço também de que dou fe, e Maria 
Pires da Canadinha viuva, e seus filhos Domingos Pires Joanna Pires Maria 
Pires e Antonio de Moraes e sua molher Doroteia de Suane, os quais também 
reconheço de que dou fe e por elles foi dito que para o mesmo efeito lhe davão 
e doavão as terras que tinhão e todas pegão huas com outras e todas ellas com 
a orta da abadia deste lugar chamada do Marmeleiro, e com a estrada do 
concelho, para que elle reverendo abade, e seus sucessores alemeem a 
alampada o Santíssimo deste lugar, para sempre, cuja doação fazem cada hum 
délies como pertenças da dita igreja e que na emquanto [sic] a não tomar se 
constituem por seus simples (*) pella clauzula constetute se obrigão a tiralla 
capas e salva de quem que lhas demandar quizer e logo pareceo o reverendo 
Francisco Borges de Moraes Freire Abade atual deste lugar que reconheço de 
que dou fe, e por elle foi dito que aceitava a obrigação que os ditos seus 
fregueses lhe fazião e da mesma forma a doação asima, e elle se obrigava por si 
e seus sucessores alemiar sempre a lâmpada do Santíssimo deste lugar, e em fe 
de verdade assim o outrogarão e mandarão fazer a prezente nesta nota de mim 
tabalião ahonde pertencia por destrebueção pello vilhete seguente = de Abreu 
a obrigação e doação que fazem os moradores do lugar de Martim com o 
reverendo Abade do mesmo, em quinze de Agosto de mil setesentos setenta e 
oito = Moraes, e não dezea mais o dito vilhete que aqui copiei como pessoa 
publica estepulante e asseitante estepulei e asseitei em nome das partes sendo 
testemunhas prezentes Caetano Pires e Francisco de Martim solteiros deste 
mesmo lugar que todos aqui assignarão depois de lida por mim de que dou fe 
Antonio Manoel de Almeida a escreveo 

Francisco Borges de Moraes Freires abbade de Martim 
e declaro que a rogo das doadoras as molheres assignou o reverendo 
Francisco Rodrigues cura deste lugar de Martim e natural de Refoios de 
que de tudo dou fe de Martim dia mês era ut supra dito o escrevi e 
declarei Francisco Borges de Moraes Freire 

O padre Francisco Rodrigues 
Antonio de Morais 
Manoel + Fernandes 
João Pires 
Antonio + de Martim 
Manoel + Alves 
Francisco + Suane 
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Luis da Crus Carneiro 
Bernardo + Domingues 
Gregório + Rodrigues 
Francisco + Pires 
Antonio + Freire 
Antonio + Pires Redondo 
Manoel + Suane 
Manoel + Gonçalves 
Domingos + Pires Canadinha 
Simão + Rodrigues 
Caetano + Pires testemunha 
Francisco + Martim testemunha 
Manoel Rodrigues de Sa 
Antonio Manoel de Almeida». 

1785, Maio, 12 
Doação do Doutor João Gonçalves Alvaredo para a fábrica do sacrário da igreja 
da vila de Gostei 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Bragança, Lv. 87, Cx. 14, fis. 95-95v 

«Escreptura de doação que faz o Doutor João Gonçalves Alvaredo da 
villa de Gostei, assistente nesta cidade ao sacrário novamente colocado da 
igreja da mesma villa 

Saibão quantos este publico instrumenta de escreptura de doação ou 
como em direito milhor lugar haja virem que sendo no anno do nascemento 
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setesentos oitenta e cinco annos aos 
doze dias do mês de Maio do dito anno nesta cidade de Bragança no Paço 
Episcopal da mesma, ahonde eu tabalião vim e sendo ahi parante mim e das 
testemunhas ao diante nomiadas e asignadas pareceo prezente em sua pessoa, 
o Doutor João Gonçalves Alvaredo morador no mesmo Paço, professo na 
Ordem de Christo medico dos partidos da mesma cidade cidadão seu e natural 
da villa de Gostei desta Ouvidoria e Correição que reconheço de que dou fe e 
por elle foi dito que por sua intervenção se havia impetrado da Santa Sá 
Apostólica o Breve para a colocação de sacrário na igreja da mesma villa e 
como avia percizo ao seu estabelecimento assegurar lhe fabrica ou 
rendimentos que hajão de afiançar a perpetuidade que elle muito dezeija 
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pellos pios e justicimos fins, que o estimularão a impetração do dito Breve de 
hoje para todo o sempre dota e dá a dito sacrário novamente colocado a 
quantia de trezentos sincoenta e sete mil e duzentos reis de que por escreptura 
publica de três de maio de mil setesentos oitenta e hum, nas notas do officio 
de Soares hum dos oitos do geral desta cidade lhe he devedor a rezão de juros 
de sinco por cento o reverendo Antonio de Moraes Madureira Pinto actual 
Abade de Meixedo abonada a quantia principal e juros pello reverendo 
Manoel Rodrigues Corrêa do lugar de Soutello de Fevereiro de mil setesentos e 
oitenta e quatro nas notas do officio de Pinto do mesmo juizo, cuja 
quantiaprincipal e juros com toda a acção e direito que a hua e outros tem elle 
doador cede trespassa e faz voluntária deixação a pessoa que por morte delle 
ficar emcarregado [sic] de fabricar o novo sacrário colocado e houver de 
suceder lhe no dito encargo in perpetuum conforme as providencias que a este 
respeito dispozer ou se acharem dadas em seu testamento porque em vida 
delle doador disse se obriga não só pella dita quantia e juros, mas por sua 
pessoa e todos os seus bens a fabricar o dito sacrário de tudo o mais que 
necessário para o seu estabalecimento, culto, e colocação de forma que em 
todos seus bens empoem, hua epoteca geral e especial nos mais bens parados 
délies a bem da perpetuidade do dito sacrário e de que em nenhm tempo haja 
de ter demenuição a sua assestencia e fabrica para quanto for conducente e 
necessário ao seu ornato e concervação sem que ella haja de depender de 
outro algum concursso porque elle doador a toma sobre si e seus bens quando 
em algum tempo chegue a caducar a dita quantia que especialmente prescreve 
e assigne fundo e fabrica do dito sacriario, e que sempre andará em mão e 
dada a pessoa segura, e abonada, e de fácil exacção que haja de ser prompta no 
pagamento de seus juros deste no principal quando venha a ser mais 
inttreçante renovallo para outro devedor, e em fe de verdade assim o outrogou 
e mandou fazer a prezente nesta nota de mim tabalião ahonde pertence por 
destrebuição pello vilhete seguinte = Abreu = doação que o Doutor João 
Gonçalves Alvaredo da villa de Gostei assistente nesta cidade ao sacrário 
novamente collocado na igreja da mesma villa em nove de Maio de mil 
setesentos oitenta e sinco = Sarmento = e não se continha mais em o dito 
vilhete que aqui copiei como pessoa publica estepulante e asseitante estepulei 
e asseitei em nome das partes sendo a tudo testemunhas prezentes o 
reverendo Thome de Sá Pegado Reitor de Sortes e Manoel Antonio Lopes 
ourebes de prata desta cidade que todos aqui asignarão depois de lida por 
mim de que dou fe Antonio Manoel de Almeida o escrevi 

João Gonçalves Alvaredo 
Manoel Antonio Lopes 
O Doutor Thome de Sa Pegado 
Antonio Manoel de Almeida». 
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1788, Dezembro, 31 
Concessão de sacrário à igreja de Vila Nova 
Fonte: A.P.E., Livro da Câmara Eclesiástica (1777), s/colocação, As. 187-187v; 
A.D.B., PRQ., Cx. 1, Lv. 8, fis. 6v-7; Vd. A.D.B., Nuc. Not,Bragança, Mç. 17, Lv. 
69, fis. 4-4v 

«D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos, e da Santa Se 
Apostólica Bispo de Bragança, e Miranda do Conselho de Sua Magestade 
Fidelissima que Deos goarde etc sendo nos presente, que por não aver sacrário 
na freguesia de Villa Nova deste nosso bispado tem os moradores do mesmo 
lugar padecido não so os inconvenientes espiretuais que rezultão de não aver 
nas parochias o Santíssimo Sacramento mas também o prejuizo de falescerem 
os fieis sem receberem a sagrada comunhão na hora da morte, e que por não 
chegarem os fregueses em chujo numero prescripto pellas Constituições 
Sinodaes deste nosso bispado não podião ser obrigados os dizimadores a fazer 
a despeza necessária para a execução, e conservaçam do sacrário 
consideramos muito attendivel a representaçam que se nos faz por parte dos 
mesmos moradores offrecendosse o preparar e apromptar tudo o necessário a 
sua custa a fim de gozarem dos inefáveis bens que athe agora com grande 
desconsolaçam sua se achavam privados, e dezejando nos aliviar a opresam 
dos moradores da dita freguesia nossos súbditos, quanto podemos emos e 
concedemos licença para que na sua igreja possam colocar o Santíssimo 
Sacramento por sermos também informados que tem disposto, e preparado 
hum sacrário decente, e todos os ornamentos precizos com lâmpada que esteja 
perpetuamente aceza e observandosse alem disto tudo o mais que as referidas 
nossas Constituições deste bispado determinão nesta materia e para constar 
lhe mandamos passar a presente que se conservara nos livros da igreja ou 
allias nos archivos da igreja do mesmo lugar, e sera registada nos livros da 
Camera, e nos da vesita dada em Bragança sob nosso sello, e signal do nosso 
Provizor aos trinta, e hum de Dezembro de mil e setecentos oitenta e oito o 
padre Pedro Antonio Vieira Gomes escrivam o sobscrevi = Caetano Joze 
Saraiva». 
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1792, Março, 22 
Colocação e conservação do sacrário na matriz de Cova de Lua 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not., Bragança, Mç. 33, Lv. 147, fis. 27v-28v 

Escritura de obrigação que fazem o juis acórdãos e mais povo deste $ 
lugar de Cova de Lua a favor da igreja do mesmo lugar 

Saibão quantos este publico instrumento de escritura de obrigação e 
consignação perpetua, ou como em direio melhor lugar haja virem que sendo 
no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil setecentos e 
noventa e dous aos vinte e dous dias de Março de mil setecentos noventa e 
dous aos vinte e dous dias do mês de Março do mesmo anno neste lugar de 
Cova de Lua termo da cidade de Bragança, donde eu tabalião vim para effeito 
de fazer a prezente escritura, e sendo ali perante mim e testemunhas ao diante 
nomeadas e assignadas apparecerão em suas pessoas Antonio Rebello juis do 
povo deste lugar, Domingos Affonsso Rodrigues, e Francisco Lourenço homens 
do acórdão do mesmo, e os mais moradores do dito lugar abaixo assignados de 
mim reconhecidos de que dou fe, e por todos juntos e cada hum in solidum foi 
dito que movidos do grande dezejo que tinhão de collocarern e conservarem * 
perpetuamente sacrário na igreja deste lugar em que exista o Santíssimo 
Sacramento, de cujo bem athe o prezente tem sido privados, e attendendo 
também a que para a sua existência e conservação precizavão estabelecer lhe 
fabrica sufficiente que possa supprir toda a despeza necessária por isso 
disserão de suas livres vontades e sem constrangimento de pessoa algua, 
davão e conssignavão para a mesma fabrica o rendimento de hua vinha no 
sitio deste lugar donde chamão Pichouço que leva de cava quatro homens e 
parte com Francisco Affonsso Rodrigues do mesmo de ambas as partes e assim 
mais o rendimento de hua cortinha dentro do povo deste lugar que leva de 
dous alqueires de semeadura, e parte com campo do concelho por todas as 
partes e também o rendimento de hua lameira no sitio donde chamao as 
Lamas' lemite deste dito lugar que parte com cazal das religiozas de Sao Bento r 
da cidade de Bragança [...] e outros mais particulares cujas propriedades sao 
pertencentes ao povo e concelho deste lugar e como tais as epotecavao e lhe 
conssignavão o seu rendimento de hoje para sempre em beneficio da igreja 
deste lugar para por elle ser alumiado e sustentado o mesmo sacrário que 
tanto apetecem, e bem da msma igreja cedião de todo o uso, e domínio util 
que pertence ao concelho, e de nada querião usar nem aproveitarsse do seu 
rendimento pões que desde já o appllicavão para o sobredito fim, e que no 
cazo que não seja bastante para a conservação e exestencia do dito sacrário, 
elles outorgantes cada hum de per si e todos juntos em seu nome e de seus 
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sucessores se obrigavão a suprir toda a falta que houver para semelhante 
effeito, por suas pessoas e bens prezentes e futuros que sojeitavam a dita falta 
e que o fazerem a prezente conssignação, e obrigação boa a todo o tempo e 
nunca impugnada [sic] se obrigavão pelos mesmos seus bens e pessoas, e mais 
declararão que alem as conssignação que assima fazião conssignavam também 
para a sustentação do mesmo sacrário o juro de sento e dous mil e 
quatrocentos reis que devem alguas pessoas deste lugar a igreja do mesmo e 

f constão dos livros delia, os quais juros e rendimentos dos sobreditos bens 
poderão o juis e mordomos da igreja recebelos, e cobralos de quem direito for 
e despendelos conforme a aplicação que elles outorgantes fazem e de como 
assim digo e logo pelo dito Domingos Affonsso Rodrigues foi dito que como 
juis da igreja aceitava esta escritura de conssignação em nome da mesma igrej 
e de como assim o disserão mandarão fazer a prezente por mim tabalião que 
pedirão e aceitarão, e eu como pessoas publica estipulei e aceitei em nome de 
quem mais tocar possa por me ser destribuida pelo bilhete seguinte = 
Afonceca = escritura de obrigação e conssignação que faz o povo de Cova de 
Lua, a favor da igreja do mesmo em vinte e hum de Março de mil e setecentos 
noventa e dous = Costa = e não dezia mais o dito bilhete que aqui copiei 
sendo testemunhas Thomas Garcia Marra do lugar de Soutello da Gamoeda e 
Simão Gil estudante deste lugar que todos assignarão comigo depois de lida 
por mim de que dou fe Joze Manoel Lopes tabalião a fis e assignei 

*fc Antonio Rebello juis do povo 
Domingos + Affonsso Rodrigues acórdão e juis da igreja 
Francisco + Lourenço acórdão 
Manoel Gil Soeira 
Andre Gil 
Francisco + Gomes 
Manoel + Gil 
João + Gonçalves 
Joze (*) 
João + Affonsso 
Estevão + Affonsso 
Francisco + Affonsso 

+ Bento + Branco 
Antonio + Morais 
João + Affonsso 
Thomas Garcia 
Matheus + Rodrigues 
Simam Gil 
Gregório + Rodrigues 
Manoel Rodrigues 
Joze Manoel Lopes». 
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1801, Janeiro, 25 
Reorganização da paróquia do Parâmio. Pretensão dos moradores de Maçãs 
relativamente à instalação de um sacrário na sua igreja 
Fonte: A.D.B., Nuc. Not, Bragança, Mç. 38, Lv. 177, fis. 96-98 

«Escreptura de comtrato [sic] e comvenção que fazem os moradores dos 
lugares de Maçans e Parameo 

Saibam quantos este publico instromento de escreptura dp comtrato e 
comvenção ou como em direito milhor lugar haja virem que sendo no anno do 
nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil oitossentos e um annos aos 
vinte e cinco dias do mês de Janeiro do mesmo anno neste lugar de Parameo e 
cazas onde eu estava pouzado e sendo ahi parante mim taballião e das 
testemunhas ao diante nomiadas e no fim desta assegnadas paresserão 
prezentes em suas pessoas Joze Rodrigues juis deste lugar e Francisco Pires 
Leal e Francisco Gonçalves homens do acórdão este também juis da igreja e 
mais moradores seguintes [...] todos os sobreditos moradores neste lugar do 
Parameo e outrossim parecerão Alexandre de Morais juis do lugar de Maçans e 
manoel de Morais Liandro Antonio Rodrigues homens do acórdão e mais 
moradores do mesmo lugar [...] que huns e outros reconheço pellos próprios 
de que dou fe e por elles foi dito que para se evitarem duvidas que tem havido 
nesta freguezia nos lugares de Fontes e Maçans e Parameo tem elles 
outrogantes contratado na forma seguinte que a igreja matris dos três lugares 
sera neste lugar do Parameo e que o cura codejutor ceria cedido pella 
Universidade de Coimbra para a mesma freguezia assestira em o lugar de 
Maçans e depois de constituida a igreja matris neste lugar ficarão izentos de 
todas as obras que forem precizas na referida igreja os moradores de Maçans 
ficando obrigados a satisfazer per elles moradores deste lugar aquella parte 
que oubessem de comterbuir os de Maçans e também os moradores do 
Parameo sedem em os de Maçans da parte que lhe pertence de todos os 
ornattos trastes que lhe pertenção na partilha que se fes quando se desfes a 
igreja de Sam João e os moradore de Maçans se obrigavão a reconhecer a 
igreja do Parameo por sua matris com a obrigação de hir a ella nas quatro 
festas do anno e nos obrigamos também a satisfazer os direitos parochiais ao 
reverendo reitor como athe o prezente e outrossim os moradores deste lugar 
perdão os moradores de Maçans todas as custas que forem obrigados a pagar 
pertensentes a demanda que tem trazido os dois lugares a respeito do 
estipendio do capellão das missas dalva e os moradores deste lugar a todo o 
tempo que os de Maçans comseguirem o ter sacrário na sua igreja elles 
outrogantes do Parameo comsentem nisso e lhe darão toda a ajuda e favor para 
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o poderem conseguir ficando os moradores de maçans obrigados as despesas 
percizas para esse fim e a que se fizer para se conseguir matns neste lugar e o 
cura codejetot no de Maçans sera a despaza por conta dos dois povos ao meio 
e comseguindosse a haver sacrário em Maçans elles outrogantes do Parameo 
cedem em os de Maçans o bocado de vinha e linhar que tem o mesmo lugar de 
Maçans e outrossim declararão os moradores do lugar de Parameo que nao 
alcançando o (*) os seus trastes que lhe pertencião da igreja de Sam João lhe 
darão para Maçans sua cinetta que tem neste lugar que he a que hera da igreja 
de Sam Lourenço isto he não levando os de Maçans os referidos trastes que 
lhe pertencem na referida igreja de Sam João e que nesta forma haviao o seu 
contrato por feito e a tudo o que se acha escrito e declarado huns e outros se 
obrigarão por suas pessoas e bens contra a forma desta escreprura [...] que aqui 
copiei que como pessoa publica estepulante e aceitante estepulei e aseitei em 
nome de quem tocar possa sendo testemunhas prezentes Domingos Dis do 
lugar o Zeibe e Miguel Guerra da Mofreita e Caetano Alves do lugar de 
Vilarinho de Cova de Lua que assignaram a rogo dos outrogantes molheres que 
todos assignarão o depois desta lhe ser lida por mim de que dou fe eu Antonio 
Manoel Faria [...] e declararão os moradores deste lugar de Parameo que nao 
serião obrigados os de Maçans a vir a igreja matris deste lugar a interar cazar 
ou batizar emterar [sic] ainda que mora abemtestado nem tem pouco a 
dezobrigar porque tudo seria na sua igreja de Maçans e que disto se dam 
quanto pella sua parte lhe possa pertencer eu sobredito Antonio Manoel 
Ferreira de varge a escrevi 
Alexandre + de Morais 
Liandro Antonio Rodrigues 
Pedro + Dias 
José + Pires 
Manoel + de Morais 
Francisco + Rodrigues Liai 
João + de Morais 
João Baptista da Silva 
Francisco + Gonçalves 
João Nunes 

1" João Pires 
Manoel Dias 
Manoel + Domingos 
João martins 
Romão + Gomes 
João + Affonso 
Antonio Fernandes 
João + Gomes 
Lazaro + Affonso 
João (*) 
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Joze Mendes 
Antonio + de Morais 
Joze + Pires 
João + Pires 
Antonio + Dis 
Antonio + Gomes 
Manoel + de Carvalho 
Antonio + Dis 
Francisco + Pires 
Bartholomeu Domingues 
A rogo das outorgantes 
Caetano Alvares 
Joze + Pires 
Antonio Fernandes 
Manoel + Pires 
Francisco + Rodrigues 
Jullião + de Morais 
Antonio + Esteves 
Esteveo + Fernandes 
Bras + Rodrigues 
Jorge + Alves 
Antonio + Alves 
Manoel + Lourenço 
Bento + Pires 
Antonio + Ferreira 
João + Pires 
Bernardo + Garcia 
Manoel + Gomes 
Joze Ferreira 
Francisco + Garcia 
Fellis + Dis 
Francisco + Antonio 
Antonio + Martins 
Joze Fernandes 
Joze + Antonio 
Francisco Pires 
Jerónimo + Rodrigues 
João + Pires 
Antonio Manoel Miranda 
Francisco + Dis 
Domingos + Dis 
Francisco + Gomes 
Joze + Gonçalves 
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João + Alves 
Miguel + Guera 
Antonio Manoel Ferreira de Varge». 

* 

Y 

t 

373 



f 

BENÇÃO DE CAPELAS MAIORES 
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1782, Novembro, 26 
Benção da capela de Fontes Trasbaceiro 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fl. 54 

«Registo da provizão para a benção da capella (de Fontes Trasbaceiro) 
Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Concelho de Sua Magestade 
Fidelissima etc. 

Pela prezente nossa provizão concedemos licença ao reverendo 
emcomendado [sic] da igreja de S. João do Paramio para poder benzer na 
forma do Ritual de Paulo Quinto a capella com a invocação de Nosso Senhor 
Jezus Christo Cruceficado sitta no lugar de Fontes Tresbaceiro dessa freguezia 
por nos constar esta a mesma com decência e nos termos de se poderem 
celebrar nella os officios divinos que para constar lhe mandamos passar esta 
pellas espórtulas do estillo. Dada em Bragança sob o sello de nossas armas e 
sinal do nosso reverendo Doutor Provizor aos 27 de Dezembro de 1782 padre 
Francisco Joze Gonçalves Alvaredo o escrevi = sello das armas = Manoel 
Velho Quintella». 

1782, Junho, 13 
Autorização dada aos moradores do Parâmio para poderem fazer nova capela-
mor 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fl. 41 

«Registo da provizão a favor dos moradores do Paramio 
Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Concelho de Sua Magestade 
Fidelissima 

Pela prezente nossa provizão concedemos licença aos moradores do 
lugar do Paramio deste nosso bispado para poderem fazer a capella maior que 
declarão na sua petição na forma da mesma conservandosse a capella maior 
actual da mesma forma em que se acha athe estar completa a que pertendem 
fazer, completa a qual requererão provizão para a benzer, e nella colocar o 
Sanctissimo Sacramento e para constar lhe mandamos passar esta que sera 
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registada. Dada em Bragança sob o sello de nossas armas e sinal do nosso 
reverendo Doutor Provizor aos 13 de Junho de 1782. Padre Francisco Joze 
Gonçalves Alvaredo o escrevi = Simão dos Santos Coelho». 

1788, Agosto, 4 
Autorização para se benzer uma capela no Parâmio 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fl. 183v 

«Registo de provizam para se benzer capella de Parameo 

Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Concelho de Sua Magestade 
Fidelissima etc. 

Pela esta nossa provizam concedemos licença ao reverendo parocho de 
Parameo para poder benzer na forma do Ritual a capella, de que a petição faz 
menção e benta ella se poderão celebrar missas e os mais officios divinos que ^ 
para constar lhe mandamos passar a prezente que sera registada. Dada em 
Bragança sob nosso sello e sinal do nosso reverendo Doutor Provizor aos 4 de 
Agosto de 1788. O padre Pedro Antonio Vieira Gomes escrivam da Camera 
Ecleziastica que escreveu. Manoel Velho Quintella». 

1784, Maio, 15 
Autorização para se benzer a capela do Divino Espírito Santo com seus + 
ornatos e paramentos, em Vilar do Monte 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fis. 76-76v 

«Provizão para benção da capella do Spiritu Sancto (em Vilar do Monte) 

Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Concelho de Sua Magestade 
Fidelissima etc. 
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Pela esta nossa provizão concedemos licença ao reverendo confirmado 
da freguezia de Villar do Monte deste nosso bispado para poder benzer na 
forma do Ritual a capella do Devino Spiritu Sancto que se edeficou na sua 
freguezia como também os ornatos, e paramentos necessários a dita capella; e 
depois de benta poderão celebrar missas e os mais officios divinos conforme 
as funçoens da igreja e para constar lhe mandamos passar esta que se 
registara. Dada em Bragança sob o sello de nossas armas e sinal do nosso 
reverendo Doutor Provizor aos 15 de Maio de 1784. Padre Francisco Joze 
Gonçalves Alvaredo a fis = Manoel Velho Quintella» 

1785, Março, 23 
Autorização para se benzer a capela-mor da igreja de S. Pedro da Silva 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fl. 95v 

«Provizam para se benzer a capela mor (da igreja de S. Pedro da Silva) 

Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Concelho de Sua Magestade 
Fidelíssima 

Pela esta nossa provizam concedemos licença ao reverendo suplicante 
Manoel Vas Delgado parocho de S. Pedro da Silva deste nosso bispado para 
benzer na forma do Ritual de Paulo quinto a capella mor de que se trata e 
benta ella na dita forma se poderão nella celebrar missas e os mais officios 
sanctos que para constar lhe mandamos passar esta que se registará. Dada em 
Bragança sob o sello de nossas armas e sinal do do nosso reverendo Doutor 
Provizor aos 23 de Março de 1785. Padre Francisco Joze Gonçalves Alvaredo a 
fis = Manoel Velho Quintella» 
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1788, Março, 27 
Autorização para se benzer a capela-mor da igreja de Granja de S. Pedro da 
Silva 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fl. 171v 

> 
«Provizam para se venzer a capella mor (de Granja de S. Pedro da Silva) 

Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Concelho de Sua Magestade 
Fidelissima 

pela prezente nossa provizam concedemos licença ao reverendo 
parocho dos mencionados na petição retro para poder venzer na forma do 
Ritual de Paulo Quinto a capella mor da Granja de S. Pedro da Silva deste 
nosso bispado, e benta ella se poderão celebrar missas, e mais officios divinos, 
e para constar lhe mandamos passar a prezente que sera registada. Dada em 
Bragança sob nosso sello e sinal de nosso reverendo Doutor Provizor aos 27 de 
Março de 1788 o padre Pedro Antonio Vieira Gomes escrivão da Camera 
Ecleziastica que o escrevi. Manoel Velho Quintela» 

1785, Junho, 6 
Autorização para se benzer a capela de S. Caetano, em Arcas 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fis. 102v 

«Provizam para bençam da capella de Sam Caetano das Arcas 
^r 

Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Concelho de Sua Magestade 
Fidelissima etc. 

Por esta nossa provizam concedemos licença ao reverendo Doutor 
Miguel Rodrigues de Castro Abbade de Villarinho nosso Arcipreste do ramo de 
Mirandella para poder benzer na forma do Ritual de Paulo Quinto a capella 
com a invocação de Sam Caetano do lugar das Arcas feita por mandado do 
suplicado visto dizer o mesmo que esta completa, e com o adorno necessário, 
e para constar lhe mandamos passar esta paga a Chancelaria na forma do 

379 

> 



y 

costume. Dada em Bragança sob o sello de nossas armas e sinal do nosso 
reverendo Doutor Provizor aos seis de Junho de 1785. Padre Francisco Joze 
Gonçalves Alvaredo a escrevi = Manoel Velho Quintella». 

4 
1785, Novembro, 21 
Autorização para se benzer a igreja matriz de Coelhoso 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fl. 108v 

«Registo da provizam para benção da igreja de Coelhozo 

Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Conselho de Sua Magestade 
Fidelissima etc. 

Por esta nossa provizam concedemos licença ao reverendo parocho da 
freguezia de Coelhozo deste nosso bispado para poder benzer na forma do 
Ritual de Paulo quinto a igreja matris de que se trata, e benta ella se 
poposeram celebrar nella missas, e mais officios divinos, que para constar lhe 
mandamos passar esta que se registará. Dada em Bragança sob o sello de 
nossas armas e sinal do nosso reverendo Doutor Provizor aos 21 de Novembro 
de 1785. Padre Francisco Joze Gonçalves Alvaredo o fis = Manoel Velho 
Quintella». 

1787, Maio, 7 
Autorização para se benzer a capela da quinta de Latães 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fl. 159v 

«Provizão para benzer capella 

Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Conselho de Sua Magestade 
Fidelissima etc. 
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Pella esta nossa provizam concedemos licença ao reverendo Doutor João 
Gomes Sepúlveda do logar da Amendoeira para poder benzer na forma do 
Ritual de Paulo Quinto a capella sita na quinta de Latais deste bispado, e benta 
ella se poderam celebrar missas e mais officios divinos, que para constar lhe 
mandamos passar a prezente que sera regestada. Dada em Bragança sob sello 
de nossas armas e signal do nosso Doutor Vigário Geral aos 7 de Maio de 
1787. Eu padre Pedro Antonio Vieira Gomes escrivam da Camera Ecleziastica 
que a escrevi. Caetano Joze Saraiva». 

1787, Junho, 4 
Autorização para se benzer a capela mor da igreja de Peredo de Bemposta 
Fonte: ARE., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fl. 161 

«Registo da provizão para se benzer capella 

Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se ^ 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Conselho de Sua Magestade 
Fidelissima etc. 

Pella prezente nossa provizam concedemos licença ao reverendo 
parocho dos mencionados na petição retro para poder venzer na forma do 
Ritual de Paulo quinto a capella mor de que a petição (dá) (en)formação deste 
nosso bispado, e benta ella se poderam celebrar missas e mais officios divinos 
e para constar lhe mandamos passar a prezente que sera regestada. Dada em 
Bragança sob sello de nossas armas e signal do nosso Doutor Vigário Geral aos 
4 de Junho de 1787. Eu padre Pedro Antonio Vieira Gomes escrivam da 
Camera Ecleziastica que a escrevi. Caetano Joze Saraiva». 
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1787, Dezembro, 10 
Autorização para se benzer a igreja de Baçal 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), fis. 168v 

M «Registo de provizão ara se venzer a igreja de Baçal 

Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica bispo de Bragança e Miranda do Conselho de Sua Magestade 
Fidelissima etc. 

Por esta nossa provizam concedemos licença ao reverendo parocho dos 
mencionados na petição retro para poder venzer na forma do Ritual de Paulo 
Quinto a igreja de Baçal deste nosso bispado e benta ella se poderá celebrar 
missas e mais officios divinos e para constar lhe mandamos passar a prezente. 
Dada em Bragança sob sello de nossas armas e signal do nosso reverendo 
Doutor Provizor aos 10 de Dezembro de 1787 o padre Pedro Antonio Vieira 
Gomes que a escrevi. Manoel Velho Quintella». 

r 

1787, Agosto, 22 
Autorização para se benzer a capela mor da igreja de Viduedo 
Fonte: A.P.E., Livro de Registo da Câmara Eclesiática, (1777-1789), 
fis. 163v-164 

«Registo da provizão de benzer a capella da mesma freguezia (de 
Viduedo) 

D. Bernardo etc.. Pella prezente nossa provizão concedemos licença ao 
reverendo Reitor de Sortes para poder benzer na forma do Ritual de Paullo 
quinto a capella mor da igreja de Viduedo deste nosso bispado e benta ella se 
poderá celebrar missas e mais officios divinos e para constar lhe mandamos 
passar a prezente. Dada em Bragança sob sello de nossas armas e signal do 
nosso reverendo Doutor Provizor aos 22 de Agosto de 1787 o padre Pedro 
Antonio Vieira Gomes escrivam da Camera Ecleziastica que a escrevi. Manoel 
Velho Quintella». 

if 
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1775, Julho, 2 
Benção de uma capela em Aguieiras 
A. P. E., Livro de Registo da Câmara Eclesiástica (1775), fl. 5v 

«Dom Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostólica Bispo de Bragança e do Concelho de Sua Magestade Fidelíssima 
pella prezente concedemos lecença ao reverendo pároco do lugar de Aguieiras 
para poder benzer sendo necessário a capela dos suplicantes 
Dada em Bragança sob nosso sinal e sello de nossas armas aos dous dias de 
Julho de mil e setecentos e setenta e sinco». 
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OBRAS EM IGREJAS DA MESA CAPITULAR 
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Diocese: 
ano vedores da fazenda e da fábrica cargo 

1548 Cónego Afonso Monteiro Vedor da fazenda 

1549 Sebastião de Carvalho, arcediago de Bragança Vedor da fazenda 

1550 Chantre Miguel de Gouveia Vedor da fazenda 

1553 Licenciado Gonçalo Lopes Vedor da fazenda 

1555 Licenciado Gonçalo Lopes Vedor da fazenda 
Reverendo Diogo Gonçalves Vedor da fazenda 

1556 Cónego António da Guarda Vedor da fazenda 

1559 Licenciado Gonçalo Lopes Vedor da fazenda 

1581/1582 Reverendo António de Loureiro Vedor da fazenda 

1590 Licenciado Estevão Manuel Vedor da fazenda 

1591 Salvador da Fonseca Vedor da fazenda 

1591/1592 Estevão Manuel, arcediago da Sé Vedor da fazenda 

1595 / 1596 Cónego Luís da Fonseca Vedor da fazenda 

1598 Reverendo António da Costa Vedor da fábrica 

1599/1600 Estevão Manuel, arcediago de Mirandela Vedor da fazenda 

1601 / 1602 Cónego Melchior Leitão Vedor da fazenda 

1602/1603 Reverendo Manuel do Amaral Vedor da fazenda 

1612/1613 Luís da Costa, arcediago da Sé Vedor da fazenda 

1613/1614 Cónego Manuel Mendes Vedor da fazenda 

1618/1619 Cónego João Mendes Vedor da fábrica 

1620 Diogo de Carvalho Vedor da fazenda 

1623/1624 Cónego Manuel Mendes de Barbade Vedor da fazenda 

1627/1628 Chantre Domingos Gil Agulho Vedor da fazenda 

1635/1636 Chantre Belchior de Macedo Vedor da fazenda 

1636 Cónego João Álvares de Carvalho Vedor da fábrica 

1637 Francisco André Guerra, mestre -escola Vedor da fazenda 

1637/1638 Doutor Vicente Lopes de Moura Vedor da fazenda 

1640/1641 Cónego João Alvares de Carvalho Vedor da fazenda 

1649 / 1650 Cónego Domingos Pires Urbano Vedor da fazenda 

1651 Cónego Mateus Álvares Vedor da fazenda 

1654 Cónego Francisco de Chaves Vedor da fazenda 
Cónego Lopes da Cunha Vedor da fazenda 

1657/1658 Cónego António Martins Vedor da fazenda 

1659/1660 Cónego Manuel da Silva Vedor da fazenda 

1661 Cónego Manuel de Oliveira de Escovar 
_ j — , ■—■ — 

Vedor da fazenda 

386 



1662 / 1663 I Cónego Adrião de Escovar 
1664 Francisco Rodrigues, arcediago de Mirandela 
1667 Doutor Francisco Simões de Sousa, arcediago de 

Bragança 
1669 Reverendo Francisco Rodrigues 
1673 Cónego António Rodrigues 

1675 / 1676 João de Morais da Silva, arcediago da Sé 
1676 Cónego Leonardo Nunes 
1677 João de Morais, arcediago da Sé 
1678 Cónego Brás Ferreira 
1679 Francisco Rodrigues, arcediago de Mirandela 
1681 Francisco Rodrigues, arcediago de Mirandela 
1682 Cónego Brás Ferreira Sarmento 

1684 / 1685 Mestre -escola Domingos Pires 
1688 / 1689 Reverendo Luís da Costa 

1691 Cónego Salvador da Fonseca 
1699 Cónego Magistral Jerónimo Preto e Lemos 

1710 /1711 Cónego Francisco Afonso Freire 
1722 Cónego João de Figueiredo Morais 
1736 Manuel de Morais, arcediago da Sé 

Cónego prebendado Gaspar Rodrigues de Sá 

1738 / 1739 Reverendo Bento Borges 
1741 /1742 Cónego prebendado Francisco Geraldes 
1742 /1747 Reverendo Francisco Luís Pereira 
1749 / 1751 Cónego Gaspar Rodrigues de Sá 
1752 / 1753 Cónego Gaspar Rodrigues 

1754 Cónego Gaspar Rodrigues 
1755 /1752 Chantre Gaspar Caetano de Sá Pereira 
1758/1765 Reverendo Luís António de Sá Delgado 
1765 /1768 Doutor Simão dos Santos Garcês Coelho 
1768 / 1769 Cónego Damião Jacques 
1769 / 1778 Cónego magistral Manuel de Miranda 

1770 Cónego Simão dos Santos Garcês Coelho 
1790 Cónego Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento 
1794 Cónego Damião Jacques 

1796 /1797 Miguel Garcia Rodrigo, arcediago de Mirandela 

Vfidor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 

Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 

Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 
Vedor da fábrica 

Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fábrica 
Vedor da fazenda 
Vedor da fazenda 

SL 

> 

ï 
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► 

ano 

> 

f 

1627/ 
/1628 

1693 
(?) 

1737/ 
/1738 
1735 

1741/ 
/1742 

1752/ 
/1753 

Argoselo 

1754 

1765/ 
/1768 

1769/ 
/1778 

1795 

«Deu mais em despesa nove mil quatrocentos corenta reis de telha e cal e outras 
cousas pêra a cappella mor de Algusello - 9.440». A.D.B., Cabido, Cx. 29, s/fl. 

«Despendi em trestelhar a capella de Argozello - 1.450». A.D.B., Cabido, livro das 
contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 
4, Lv. 21 A, fl. 7v 

«Para telhar a capella e sancrestia de Argozello - 540». Idem, ibidem, fl. 24v 

«Escritura sobre fazer o retábulo de Argozello». A.D.B., Cabido, Livro do padroado 
das igrejas do Cabido (1735-1755), Cx. 4, Lv. 21, fl. 97v 

«De compor a capella e teto da sancrestia do lugar de Argozello -1.080»; 
«de compor o subpedaneo da capela do altar mor de Argozello - 1.200». 
Idem, ibidem, fl. 27v 

«Ao entalhador João Duarte Pinto pelo primeiro pagamento do retabolo - 50.000 

de quarenta alqueires de cal pêra rebocar e caiar a dita capela de Argozello -

2.400 
mais de seis alqueires a sincoenta reis - 300 
do carreto da dita cal -1.000 
de duzentos alqueires de area - 1.600 
de telha - 800 
de cirandar a area - 400 
de vinte nove geiras do mestre pedreiro - 5.800 
de outras vinte e nove geiras do official - 3.480». Idem, ibidem, fl.33 
«Do secundo e ultimo pagamento do retabolo de Argozello - 50.000 
de pux'ar adiante os degraos do altar mor e compor o presbitério da igreja do 
mesmo lugar - 2.320»; 
«aos juizes da igreja e povo do lugar de Argozelo pelo lagiamento da capella mor 
seis mil e quatrocentos na forma do ajuste, em que se obrigarão a faze lo na torma 
que está o corpo da igreja - 6.400». Idem, ibidem, fis. 35v, 38 

«Das rechas, vidraça e rede para a fresta da cappella mor de Argozello - 3.200»; 
«de (Damião Bustamante) dourar o retabolo da cappella mor de Argozelo -

86.400». Idem, ibidem, fl. 48 

«De pintar os caixoiens de Argozello, e duas fechaduras para os mesmos -1.940»; 
«Para compor o telhado da cappellla, e sacristia de Argozello - 2.200». Idem, 
ibidem, fl. 80v _ . , . 
«Por telhar a cappella mor de Argozelo - 420». A.D.B., Cabido, Livro da fabrica 
das igrejas, Cx. 5, Lv. 22, fl. 5 

1797 

1800 

«Por telhar a capella de Argozello - 740». Idem, ibidem, fl. 7 

«Ao entalhador de Veigas (João Duarte Pinto) em principio da paga das cinco 
urnas juntas com elle quando assentou o retábulo de Sarzeda para as igrejas de 
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1800 Villa Nova, Milhão, Argozello, Quintanilha, e Carção». A.D.B., Cabido, Livro da 
fabrica das igrejas (1790-1828), Cx. 5, Lv. 22, fl. 15v 
Pagamento ao entalhador de Veigas pelas urnas - 20.000. Idem, ibidem, fl. 16v 

•■•4 

ano 

1651 

1693 

1727 

1737 

1742/ 
/1747 

1749/ 
/1751 

1754 

1758/ 
/1765 

Carção 

1765/ 
/1768 

1768/ 
/1769 

«Mais se lhe levão em conta (ao vedor da fazenda) 27.000 reis que gastou no 
madeiramento da cappella de Carção». A.D.B., Cabido, Cx. 27, s/fl. 

«Despendi com o ofisial que fes o retábulo de Carção - 30.000 
despendi mais com o concerto da capella de Carção - 9.000». A.D.B., Cabido, 
Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular (1693-

1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fis. 8v-9 

«Entregou o Reverendo Chantre para telhar a igreja de Carção, hu vazo, cobertura 
de lata - 500». Idem, ibidem, fl. 22 

«Da condução do sacrário de Rio Frio para Carção - 1.400». Idem, ibidem, fl. 25 

«De telhar, e revocar a capela de Carção - 4.240 
do sacrário que, se comprou em Pinelo para Carção - 5.040 
de compor os degraos e subpedaneos do altar da mesma capela - 1680». Idem, 
ibidem, fl. 30v 

«De compor a saocrestia de Carção - 8.480 
de telha para a capella e saocrestia de Carção - 600 
de telhar a capella de Carção - 250». Idem, ibidem, fl. 32v 

«De telhar a igreja de Carção - 260». Idem, ibidem, fl. 32v 

«De compor a sancristia do lugar de Carção -1.100 
aos pedreiros pelo feitio da capella mor de Carção - 135.000 
mais compor o arco, e cruzeiro da mesma -1.000 
do madeiramento da capella mor, e sacristia da igreja de Carção e telhado da 
mesma - 76.000». Idem, ibidem, fis. 41v-42 

«Pelo que custarão os caixoens, para guardar os ornatos de Carção - 8.000». Idem, 
ibidem, fl. 48 
«Ao entalhador pelo retábulo da cappella mor de Carção - 90.000». 
Idem, ibidem, fl. 76 

«Da vidraça, ferros, e rede para a fresta da cappella mor de Carção - 3.400». Idem, 
ibidem, fl. 78 . . 

y 
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«Para telhar a sacristia de Carção - 600». Idem, ibidem, fl. 79v 

«Ao entalhador de Veigas (Justo) em principio da paga das cinco urnas juntas com 
elle quando assentou o retábulo de Sarzeda para as igrejas de Villa Nova, Milhão, 
Argozello, Quintanilha, e Carção». A.D.B., Cabido, Livro da fabrica das igrejas 
(1790-1828), Cx. 5, Lv. 22, fl. 15v 
Pagamento ao entalhador de Veigas pelas umas - 20.000. Idem, ibidem, fl. 16v 

ano 

1549 
Jul. 

1557 

1563, 
Dez. 

1586, 
Jul. 

1586, 
Set. 

1591/ 
/1592 

Castro de Avelãs 

«os Senhores Daião e Cabido acordarão que o Arcediago de Braguança e o 
Licenciado Lopo Dias bão com Guaspar de Paiva a prover as obras que o dito 
Guaspar de Paiva he obrigado a fazer nas igrejas anexas ao mosteiro de Crasto 
Davelans e asentem com Pêro de La Faya em que se gastara o dinheiro que em 
seu poder tem que subejar feitas as cousas que aguora são necessárias no dito 
mosteiro». A.D.B., Cabido, Livro de acordaons, (1547-1598), Cx. 1, Lv. 1, fl. 15 

Rendimento do mosteiro - 1.900.000 réis. A.D.B, Cabido, Rendimento e 
repartiçam do Cabido da See de Miranda (1557-1712), Cx. 3, Lv. 11, fl. 79 

«Item no dito dia se acordou que Antonio da Guarda leve hum official que bem 
ho entenda ao mosteiro e veja a capella que estaa sobre a sancrestia para cair e o 
remédio que pode ter ha vise ho canteiro para a mandar fazer». A.D.B., Cabido, 
Livro de acordaons e assentos antigos (1547-1606), Cx. 1, Lv. 2, fl. 8v 

«que se saiba se o Cabido consentiu na ruina do mosteiro do Castro». A.D.B., 
Cabido, Livro de acordaons e assentos antigos (1547-1606), Cx. 1, Lv. 2, A.D.B., 
Cabido, Livro de acordaons e assentos antigos (1547-1606), Cx. 1, Lv. 2, fl. 87v 

«se de muita brevidade na obra do mosteiro do Castro». A.D.B., Cabido, Livro de 
acordaons e assentos antigos (1547-1606), Cx. 1, Lv. 2, fl. 88 

«deu mais em despesa dois mil reis da escada de Crsto Davelans». A.D.B., Cabido, 
Cx. 31, s/fl. 

16 11 «Aos nove dias do mês de Fevereiro de 1611 a som de campa tangida segundo seu 
Fev. ' louvável costume mandou a este Cabido pedir Sua Senhoria se concertassem as 

casas do reitor de Castro Davellans»; A.D.B., Cabido, Livro de acórdãos da Mesa 
Capitular, 11606-1625), Cx. 1, Lv. 3, fl. 45v 

1613/ «deu mães em despesa três mil oitocentos e setenta reis do concerto do telhado da 
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/1614 

1628 

1663 

1675/ 
/1676 

1688 

cappella do mosteiro»; 
«deu mães em despesa coatro mil reis de outras obras que se fizerão na igreja do 
mesmo mosteiro». A.D.B., Cabido, Cx. 31, s/fl. 

«Deu mais em despeza des mil reis que tantos se gastarão em as paredes que se 
fezerão no mosteiro de Castro de Avellãs nos quatro arcos - 10.000 reis 
deu mais em despeza mil setecentos e trinta e dois reis que tantos se gastarão no 
concerto da igreja digo do telhado da igreja de Crasto de Avellãs, e em huas 
barras de ferro para o sino -1.732». AD.B., Cabido, Cx. 27, s/fl. 

1691 

1693 
(?) 

«Lembrança do que foi mandado em visitaçaom nas igrejas do Cabido neste ano 
de (16)63 no mosteiro 
hu tinteiro de chumbo 
hu libro branquo de quatro mãos de papel emquadernado a bezerro 
aviventar as pinturas do retablo 
concertar o sobrado sobre os caixois da sacrestia 
retelhar a igreja onde chover 
quatro panos para os calices 
rede de arame nas frestas para as andurinhas 
toalhas para as mãos nos altares 
(*) de cera e azeite». A.D.B., Cabido, livro de acordaons e assentos antigos 
(1547-1606), Cx. 1, Lv. 2, s/fl. 

«da mais em despesa três mil reis, que por nossa ordem pagou ao Reverendo 
Cónego Marfim Pegado per hir a villa de Outeiro a ver se a obra da capella estava 
conforme os apontamentos e a ver a ruina da capella de Crasto de Avelans». 
A.D.B., Cabido, Cx. 29, s/fl. 

«Deu em despessa treze mil reis que pagou a Antonio Fernandes de Edrossa da 
obra de Castro de Avellãs e asi de hu pedreiro que fez a escada do ditto mosteiro 
deu em despessa mil e quinhentos reis que pagou a Antonio Fernandes de 
Edrossa a quonta da obra do mosteiro de Castro Davellais - 6.000 
deu em despessa mil e quinhentos reis que deu ao mestre das obras Gaspar da 
Fonseca por ir ver a obra do mosteiro de Castro Davellais -1.500 
deu mais em depessa dez mil reis que deu a Antonio Fernandes de Edrossa a 
quonta da obra de Castro Davillais -10.000 
«deu em drespessa dezanove mil reis que pagou a hus pedreiros de fazer as obras 
de cal e ladrilho e telhar as igrejas do mosteiro de Castro Davellais e Gostei e 
Sarseda e Soutello - 19.000». A.D.B., Cx. 16, s/fl. 

«Deu mais em despesza nove mil quinhentos, e noventa reis das obras que se 
puserão na visitação no mosteiro de Crasto Davelãs». A.D.B., Cabido, Cx. 27, s/fl. 

«Despendo com quatro dúzias de forro e trestelhar a igreja e torre de Castro de 
Avellans - 3.000 
despendi em telha para a dita igreja - 750 
despendi em des varas de damasco que vierão de Castella para o frontal de Castro 
de Avelans das quais tenho que sobrarão três covados em meu poder o qual 
damasco mandou vir por minha ordem Bento Simois -12.300 
despendi em retrós para a franja do frontal e feitios e forro délie e concertro de 
três frontais mais dous que ficarão em Castro de Avelans e hu que foi para Villa 
Nova - 4.400 rs.». A.D.B., Cabido, Livro das contas das fabricas das igrejas das 
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1693 prebendas da Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fis. 7-7v; 

«dei a Domingos Fernandes por dourar o retabolo de Castro de Avellans, a conta 
de 20.000 rs. que com elle contratei, tanto pello dourar do retabolo como por 
pintar hu guarda po da igreja de Gostei - 12.000»; 
«em telha para a cappella e trestelhar a igreja de Castro de Avelas -1500»; 
«despendi com o ofisial Domingos Fernandes por acabar de dourar o retablo de 
Castro de Avelans e guarda po de Gostei 8.000 rs. que com os 12.000 atras faz a 
quantia de vinte em que o contratei»; 
«despendi com o sineiro de Duas Igrejas pello sino que fes para Castro de Avelans 
desoito patacas de (*) que importão des mil e oitocentos - 10.800». Idem, ibidem, 
fis. 8-8v 

1701, 
Nov. 

1721 

1739 

1741 

1750 

1754 

1755 

1765 

Ajuste da reparação na residência paroquial: obra de pedraria 21.000 réis; obra de 
carpintaria 18.000. A.D.B., Cabido, Livro de acordos e detreminações do 
Ulustrissimo Cabbido da Santa Sé de Miranda (1686-1735), Cx. 2, Lv. 5, 
fis. 133V-134 

Intervenção na residência paroquial. A.D.B., Cabido, Livro de acordos e 
detreminações do Ulustrissimo Cabbido da Santa Sé de Miranda (1686-1735), Cx. 
2, Lv. 5, fl. 211 

«Da compustura das cazas de Crasto de Avellans - 5.130». A.D.B., Cabido, Livro 
que serve para as contas dos reverendos vedores da Meza Capitular (1683-1752), 
Cx. 5, Lv. 25, fl. 233 
«De compor a igreja de Castro de Avelans - 2.380»; 
«de compor o altar mor de Castro de Avelans - 6.400; 
«de telhar a ihgreja de Castro de Avelas - 800». Livro das contas das fabricas das 
igrejas das prebendas da Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, 
fls.27v, 31, 32v 

«Da compustura das cazas de residência do reitor de Castro de Avelans 
Idem, ibidem, fl. 279 

3.226». 

«De telhar a igreja de Castro de Avelãas - 800». livro das contas das fabricas das 
igrejas das prebendas da Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 34v 

«Do custo de huas redes de arame pêra as frestas da igreja de Crasto de Avelas -
2.210». Idem, ibidem, fl. 36 

«Pelo que deu ao carpinteiro de huas obras que fez na igreja de Castro de Avelãas 
- 13.000»; 
«deu ao reitor de Castro de Avelãas do resto que se lhe devia, e tinha gasto em se 
telhar a igreja - 1.250 . _ 
pelo que importou a imagem de S. Bento para Castro de Avelãas, caixão, e o mais 
necessário para sua segurança -13.435 
de carreto (da imagem) do Porto para esta cidade - 2.600 
pelo que deu da condução da imagem de S. Bento para Castro de Avelãas -
320».A.D.B., Cabido, Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da 
Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fis. 44, 46v, 47 
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de Castro de Avelãas - 240». idem, ibidem, fl. 77v I 

1791 

1792 

1795 

1796 

1797 

«Do concerto do altar da igreja 

«De emmadeirar a igreja de Castro de Avellans - 92.000 
de assTtar os tirantes, e mais concertos de cal. aigamassa. e pedra -16.000 
mais de vinte, e cinco alqueires de cal - 725 
de hum carro de telha que comprou o reitor -1.320 
por dous carros de telha, que comprou o padre Thome - 2.400 

«rins de carpenteiros, e pedreiros e o mais necessano - 73.170». A.D.B., Labido, 
Cx. 6, Lv. 27 (1783-1822), fl. 44 

S J f e i t o d S l t a o para Crasto que pezou cmco arrobas « meu e onze arrates dei 

a : ^ f Z t t X S S o metal para Vila Nova, e p . o j - r « ~ a -
380». A.D.B., Cabido, Livro da fabrica das igrejas, Cx. 5, Lv. II, II. 

«Por compor os ferros do sino de Crasto, e algum ferro que levarão dei ao mestre 

: ™ L 3 c 5 4 ° i u t e i r o para fazer a cabeça do sino V™™^'™^ 
«Para telhar a igreja de Crasto 1.660 dei ao reitor - 1.660». Idem, ibidem, 

S e U o mestre canteiro de Cabeça Boa [António Fernandes (?)] seis moedas par, 

o r n a i s ao canteiro para continuar na obra do Crasto outras seis mnoedas -

2 8 " 8 0 ° ■ K. H0 r w t n 24 180 reis que com dezoito moedas que já tinha 
^Z,ZLá'STW

CTãZr:-X^o, e o mais da obra oue vai 
C o T a Í o me"reda obra de Crasto par. cortar a cantaria para o campanário, e 

S »ÏÏ- J- &■*> v «—
de »°
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°
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-
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-
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ibidem, fis. 2v-5v 
«T evou o reitor de Crasto para mandar vir cal para o reboque da sua igreja - 3.500 
levou m a i o i t de Cra'sto para continuar com as obras da igreja tes moedas -

íe4vou°Antonio Jozeph Roiz de Oleiros da Brea duas moedas para madeira para as 
portas do Crasto - 9.600». Idem, ibidem, fl. 7 

«Por hua pia batismal para Crasto - 4.400». Idem, ibidem, fl 7 
«De desmontar o retabolo de S. João, e sua condução V™0^'3:™ 

Z b e u t 200 raílemqoe entra também as geiras de assentar as mesmas portas 
- 18-000 

> 
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ao carpenteiro por concertar as portas travessas da mesma igreja - 2.400 
ao serralheiro da Costa Grande (Bragança) pelas grades da fresta da mesma igreja 
e concerto que se fez á que se tinha comprado velha de huma janella a saber de 
concerto 1.200, e do pezo com o que sobejou para outra grade que esta feita -
5.520 
aos canteiros dos degraos e lagiamento da capella da mesma igreja - 14-000 
ao serralheiro Gomes da rua do Cabo (Bragança) a custa das missagras tranquetas, 
e mais ferros das portas da igreja do Crasto -12.000 
de hum carro de cal para a obra da igreja de Crasto - 2.800 
ao serralheiro para completar a ferrage das portas da igreja de Crasto, a saber 
missagras das portas grandes ferros pedrezes, tranquetas de ambas as portas e 
fechaduras das travessas para o que já havia recebido que digo 12.000 reis 4.200 
reis mais 4.200 
de chumbo para as missagras das portas principais da mesma igreja e ao 
mercador José Bernardo 965 reis alias 1.310 de desasete arráteis -1.310». 
Idem, ibidem, fis. 8v-9v 

«Ao pedreiro que arranca pedra para a sacristia de Castro de Avellaas - 6.440 
ao carpenteiro de Parada para o sobrado da igreja de Crasto em principio de paga 
e cumprimento do ajuste vinte e hum mil reis que he o taburno a 1.200 reis -
21.000 
aos pedreiros para as paredes da sacristia de Crasto de Avellaas - 14.480 
de quatro vidros, rede, ferros, geiras para as postura da vidraça de Castro de 
Avellaas com alvaade, e olio - 2.920 
ao carpenteiro de Oleiros de huma geira de hir assentar huns ferros da porta do 
Crasto - 300 
ao mestre pedreiro à conta das paredes da sacristia de Crasto de Avellans 9.600 
rs. 
de despeza de tintas, óleo, e geiras para pintura das portas de Crasto de Avellaas 
3.720 
recebeu João Manuel da Silva carpenteiro do lugar de S. Pedro vinte e cinco mil e 
duzentos reis para a obra do telhado e sacristia de Crasto que foi justado por 
cincoenta mil reis e asignou - 25.200 
aos pedreiros da sacristia de Crasto de Avellaas -10.500 
aos canteiros pela fresta da sacristia - 3.300 
aos pedreiros de Crasto para completar a despeza toda das paredes da sacristia 
arranco da pedra e geiras dos alicersses - 5.200 
de telha para a sacristia do Crasto - 4.900 
para os desentulhos que pagou o reverendo reitor de Crasto de Avellaas -1.710 
ao pedreiro à custa da pedra que arranca para o adro de Crasto - 4.900 
ao homem de Serapicos para o carreto de seis carros de telha - 3.640 
mais a custa da mesma telha mil e duzentos tudo para a sacristia de Crasto de 
Avellaas -1.200 
ao pedreiro da sacristia e adro de Crasto de Avellaas - 6.680 
aos pedreiros de Crasto pela calçada desentulho e concluzão do adro - 7.560 
ao argamassador de Crasto de Avellaas para preparar a cal a custa do que há de 
vencer -1.400 
ao Miguel pedreiro as custas das geiras para o telhado de Crasto de Avellaas -
1.400 
ao carpenteiro de Parada a conta do ajuste do telhado, e sobrado de Crasto -
11.200 
a hum pedreiro das geiras para atacar as soleiras e telhar a sacristia de Crasto -
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I 2.800 
de geiras para o telhado e obra do Cresto - 5.300 
por dois carros de telha para Castro de Avellaas - 3.600 
aos areamassadores da mesma igreja a custa das suas geiras - 9.100 
ao argamassador Manoel Childe por vinte e nove geiras na sacristia de Crasto 
o cor) 
ao argamassador de Castrelos por 29 geiras-7.840 reis 
ao carpenteiro de Parada à custa das suas geiras da sacristia de Crasto de Avellaas 
- 1.610». Idem, ibidem, fis. 8v-13 

«Ao carnenteiro pra o concerto dos caixoins de Crasto de Avellaas - 3.010 
£ ° 2 5 £ K Francisco Martinho Agrobom de humasaldravas misses, 
fechaduras, chumbadouros, e mais ferragens para a igre a do Cr sto - -4.630 reis 
ao vidraceiro de Baçal palia vidraça da fresta da sachristrei de CrastodeAvelans 
que levou dezoito vidros com o ferro, e rede de arame - 5.140». Idem, ibidem, 
fl. 13v 

«Da conta final feita com os canteiros tanto das geiras e toda a obra que se fez em 
Crasto de Avelans, como da Sarzeda, e Soutello -10.325». Idem, ibidem, fl. 15 

«Dispendi com as geiras dos pedreiros que baixarão a torre de Casto de Avelans, 
e fazer cunhais no portal do adro - 7.280 reis». Idem, ibidem, fl. 34 

4 

Frieira 

^ ^ a i T e ^ e ^ s T S e l ^ i û quinhentos reis do sacSito de Frieira». A.D.B., 
Cabido, Cx. 31, s/fl. 

«deu em despesa oito mil reis que pagou ao entalhador de Bragança per fazer o 
retablo de Frieira», A.D.B., Cabido, Cx. 29, s/fl. 

«deu mais em despesa novecentos c> quarenta r e ú l ^ ^ f ^ ^ * 
Frieira, que gastou por provisão do Cabido». A.D.B., Cabido, CX. 29, s/tl. 

«deo em despessa seis mil íeis que deu a João Alonsso pintor a quonta do retablo 

t e r m a i s em despessa seis mil reis que pagou a hu esytrangeiro por hir limpar 

Cx. 27, s/fl. 

> 
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1655 

1688/ 
/1689 

r 

1693 
(?) 

1718 
(?) 

1758/ 
/1765 
1769/ 
/1778 

-t 

«O senhor Francisco Luis de Sousa reitor de Crasto de Avellãs e vigairo da cidade 
de Bragança me faram dar a Antonio Martins carpinteiro mostrado este que 
concertou a capella de Frieira trinta e oito mil reis que com paga sua oii levarei 
em conta nas decimas do anno de 654 de que sou recebedor [...], Miranda aos 9 
de maio de 1655 = Francisco Chaves . 
Di°o eu Antonio Martins nomeado asima no papel do Senhor comguo Francisco 
de°Chaves que he verdade que eu resibi os trinta e oito mil reis conteúdos asima 
da mão do senhor vigairo Francisco Pires de Sousa e por verdade asmei esta hme 
doze dias do mês de Maio de 1655 anos = Antonio Martins». A.D.B., Cabido, 
Vedoria do Cabido, Cx. 27, s/fl. 

«Deu em despessa cinco mil trezentos e trinta reis do feitio e pratta de hu cálix 
nue se pos em Frieira _ „„„™ 
deu mais em despessas dois mil quatrocentos e noventa reis que pagou a quam 
caiou e enlajou a igreja de Frieira e hu escabello que pos ao pe do altar». A.D.B., 
Cabido, Cx. 16, s/fl. 
«De hu sacrário que comprei em Izeda para a igreja de Frieira - 5.500,,.». A DE! 
Cabido, Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular 
(1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 8 

«pelos retábulos de Frieira e Soutelo - 55.000». Idem, ibidem, fl. 18 

«De telhar a capela mor de Frieira - 170». Idem, ibidem, fl. 45 

«para principiar a igreja de Frieira - 24.400 
mais para a dita obra - 9.600 
para a cappella de Frieira -14.400 
para mudar o retabullo, e madeira da capella velha . 600»; 
«para a obra de Frieira -16.800»; 
«para a obra de Frieira pelo que toca à madeira da cappella -10.500 
para a mesma obra de Frieira - 480»; 
«para a obra do emmadeiramento de Frieira - 4.000»; 
«para a obra do emmadeiramento da igreja de Frieira - 3.000»; 
«por cal para a igreja de Frieira - 240»; 
«para continuar a obra da sancristia de Frieira - 6.400 
para o retábulo da igreja de Frieira - 37.500 
pello assento da cappellla - 1.200 
pellos degraos de cantaria da cappellla de Frieira -5.240 
mais por compor huas pedras do lageamento -160». Idem, ibidem, fis. 80v-82v 

i v«H> «Por Antonio Jozeph de Frieira remeti quatro mil e quinhentos e cinquenta para 
os caixois da igreja - 4.550». A.D.B., Cabido, Livro da fabrica das igrejas 
(1790-1828), Cx. 5, Lv. 22, fl. lv 

! 794 «Por branquear a cappella de Frieira - 600». Idem, ibidem, fl. 3v 

¥ 
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ano 

1603/ 
/1604 

1688/ 
/1689 

1693 

Gostei e Formil (capela de S. Cláudio) 

1736 

1737/ 
/1738 

1738/ 
/1739 

1749/ 
/1751 
1758/ 
/1765 

1769/ 
/1778 

«Deu em despesas sete mil reis do concerto da igreja de S. Claudio». A.D.B., 
Cabido, Cx. 29, s/fl. 

«deu em despessa dezanove mil reis que pagou a hus pedreiros de fazer as obras 
de cal e ladrilho e telhar as igrejas do Mosteiro de Castro Davellais e Gostei e 
Sarseda e Soutello - 19.000». A.D.B., Cabido, Cx. 16, s/fl. 

um guarda.pó para a igreja de Gostei - 2.600; 
««dei a Domingos Fernandes por dourar o retabolo de Castro de Avellans, a conta 
de 20.000 rs. que com elle contratei, tanto pello dourar do retabolo como por 
pintar nu guarda po da igreja de Gostei - 12.000»; 
«despendi com o ofisial Domingos Fernandes por acabar de dourar o retablo de 
Castro de Avelans e guarda po de Gostei 8.000 rs. que com os 12.000 atras faz a 
quantia de vinte em que o contratei»; 
«despendi para as obras da igreja de Gostei seis patacas de (*). 3.360 
despendi para o concerto da capella de Gostei - 1.120». A.D.B., Cabido, Livro das 
contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular 
(1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 8 

«os reverendos Arcediago da Se, Manuel de Moraes Silva, e Gaspar Rodrigues de 
Sé, cónego prebendado ajustassem como melhor pudessem dous retablos para as 
capellas de Gostei e Rio Frio, e que do seu ajuste fizessem sua escriptura publica 
com o entalhador, para segurança do contracto, visto que ambos são elleitos em 
vedores, e fabriqueiros das igrejas das nossas capellas». A.D.B., Cabido, livro dos 
acórdãos desta Meza Capitular da Santa Sé de Miranda 
(1736-1812), Cx. 2, Lv. 16, fl. 3 

«Por hum retabullo para Gostei - 60.000 
de assentar os ditos retabullos (de Gostei e de Rio Frio) 
24v 

5.440». Idem, ibidem, fl. 

«De dar gesso aos retabolos de Rio Frio e Gustei - 28.000«; 
«de forrar a capela de Gustei e reformar as paredes - 40.100». Idem, ibidem, fl. 26 

«De compor o pavimento da capella de Fermil de São Claudio e meter hum 
caebro no telhado -1.000». Idem, ibidem, fl. 32 
«De reformar o cabido da igreja de Gustei - 2.000»; 
«de telhar a capella mor da igreja de Gistei - 320». Idem, ibidem, fis. 41v-42 

«De compor a igreja de S. Claudio - 13.570». Idem, ibidem, fl. 80 
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ano 

1591/ 
/1592 

1592 

1602 

Milhão 

1603/ 
/1604 

1612/ 
/1613 

1628/ 
/1629 

1691 

1752/ 
/1753 

1754 

1758/ 
/1765 

1765/ 
/1768 

«deu mais em despesa seis mil reis que deu ao conformado de Milhão do 
concerto do retabollo». A.D.B., Cabido, Cx. 31, s/fl. 

«que o cónego (*) da Fonseca reforme o retavolo de Quintanilha e faça hu botareo 
por de fora na cappella de Milhão». A.D.B., Cabido, Livro de acordaons e assentos 
antigos, Cx. 1, Lv. 2, fl. 121v 

«Aos vinte nove dias do mês de Janeiro de 602 se passou provizão para que os 
moradores de Milhão tragão a cantaria para o arco da capella da igreja comforme 
[sic] ao concerto que com elles fez o conigo Antonio Mendes». 
Idem, ibidem, fl. 189 

«deu em despesa vinte mil reis que pagou a Thome da Costa canteiro por fazer o 
arco e degraus e fresta da cappella de Milhão - 20.000». Cabido, Cx. 29, s/fl. 

«deu mais em despesa nove mil setecentos e cinquenta e cinco reis que gastou no 
concerto das capellas de Milhão e Paço por provisão do Cabido». A.D.B., Cabido, 
Cx. 29, s/fl. 

«Deu mais em despeza mil e duzentos reis que se derão a João Cavalleiro de Rio 
Rio pelo concerto da capella de Milhão». A.D.B., Cabido, Vedoría do cabido, 
Cx. 27, s/fl. 

«de conserto da cappella, e hum pano e opas da Paixão para as endoenças -
3.200». A.D.B., Cabido, Vedoría do cabido, Cx. 27, s/fl. 

«De duas geiras para telhar a capella da igreja de Milhão - 480». A.D.B., Cabido, 
Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular (1693-
1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 33 

«Do feitio da imagem de S. Lourenço para a igreja de Milhão - 2.200». Idem, 
ibidem, fl. 34v 

«De estofar a imagem de S. Lourenço da igreja de Milhão 2.880». Idem, ibidem, fl. 
41v 

«Pelo que deu ao povo de Milhão para a factura do retábulo na forma do ajuste, 
que com ele se fez por escriptura publica em primeiro pagamento - 25.00»; 
«de dez geiras de fazer a cappella mor de Milhão a 160 reis cada hua -1.600 
de dez alqueires de cal para a mesma a 50 reis - 500 
de lageara a capella mor de Milhão - 5.000». Idem, ibidem, fl. 44 

1768/ 
/1769 

«Entregou aos juizes da igreja, e povo, e homens do acórdão do lugar de Milhão 
vinte, e cinco mil reis que se lhe prometerão para o douramento do retábulo, e 
tribuna da cappella mor da igreja do dito lugar, cuja obra se obrigarão a cumprir, 
satisfazendo elles o mais que importasse - 25.000». Idem, ibidem, fl. 78 
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1769/ 
/1778 

1800 

1.200»; 
«Para os caixoens da igreja de Milhão - 4.800 
a Francisco Martins de Milhão para a obra dos caixoens do mesmo lugar 
«por telhar a cappella de Milhão -1.000». Idem, ibidem, fis. 80v-82 

«Ao entalhador de Veigas (Justo) em principio da paga de cinco urnas justas com 
elle quando assentou o retábulo de Sarzeda para as igrejas de Villa Nova, Milhão, 
Argozello, Quintanilha, e Carção - 20.000 

ao carpinteiro Francisco Vaz de Milhão em principio de paga do emmadeiramento 
da sachristia do mesmo lugar que foi justo com as portas as mesma sachristia, e 
se obrigou a fazer logo que os freguezes levantarem as paredes da mesma ao 
correr do telhado da capella mor - 9.600»; 
pagamento aos entalhadores de Veigas pelas urnas de Argoselo, Carçao, 
Quintanilha, Vila Nova e Milhão - 20.000 
«do segundo pagamento ao carpinteiro Franciscio Vaz do lugar de Milhão de que 
ficou por abonador o capeiam juiz da igreja do mesmo lugar - 9.600 
ao canteiro Joze Gomes à conta do ajuste da porta da sacristia de Milhão - 4.000 
ao carpinteiro de Milhão por conta do ajuste da mesma sacristia - 5.280 
ao mesmo mestre carpinteiro de Milhão para completar a sua conta, e pelo 
acrecentamento que se fes a sacristia que emportou dois mil e quatrocentos reis -
3 120 
ao mestre entalhador á custa do ultimo pagamento das urnas nove mil e 
seiscentos reis, e esta assente já a de Villa Nova - 9.600 
ao entalhador da ultima parcela com que se completou o ajuste das urnas que 
estão já postas -10.400 
ao entalhador Justo que fez as urnas para as igrejas - 4.800». A.D.B., Cabido, Livro 
da fabrica das igrejas (1790-1828), Cx. 5, Lv. 22, fis. 15v-17 

> 

ano 

1564 

Nogueira 

«Quarta feira a sete de Junho de 64 se fez Cabido e se ordenou que o Senhor 
Daiaom escreva a Antonio da Guarda que não nos estaom bee os concertos que 
comese (*) que vaa por diante a execuçam (*) e que se pase mandado para dar os 
oito cruzados a Antonio da Guarda para o sacrário de Nugueira 
mandou o Cabido (10 de Junho) passar hu alvará para que o prioste de ao conigo 
Gonçalo Lopes dez cruzados o qual os enviara logo a Antonio da Guarda oito 
cruzados para pagar ao entalhador do sacrário que faz para Nogueira e o dois 
cruzados para dar sinal ao pintor que o pintar». A.D.B., Cabido, Uvro de 
acordaons e assentos antigos (1547-1606), Cx. 1, Lv. 2, fis. 13.13v 
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1688/ 
/1689 

«Deu em despessa quarenta e outo mil reis das pinturas dos retabolos de 
Nogueira e Villa Nova e Soutello digo que poios assinados dos pintores não 
constou tterpago aos pintores mais de trinta e sete mil e quatrocentos reis e estes 
se lhe levarão em quonta - 37.400». A.D.B., Cabido, Cx. 16, s/fl. 

ano 

1636 

1675/ 
/1676 

1688/ 
1689 

1698, 
Mai., 

30 

1718 
(?) 

1722 

1723 

1735 

Outeiro 

«seis mil reis que manda a Outeiro a Antonio Vieira para a obra da cappella da 
dita villa e os leva Antonio Lopes canteiro 
deu mais em despesa seis tostois que deu ao dito Antonio Lopes por três dias que 
gastou em medir as paredes da dita cappella». A.D.B., Cabido, Cx. 27, s/fl. 

«da mais em despesa três mil reis, que por nossa ordem pagou ao Reverendo 
Cónego Martim Pegado per hir a villa de Outeiro a ver se a obra da capella estava 
conforme os apontamentos e a ver a ruina da capella de Cresto de Avelans». 
A.D.B., Cabido, Cx. 29, s/fl. 

«Deu em despessa 4.400 reeis que pagou, de cento e seis alqueires de cal que 
estão na capella Douteiro e concertar o lagiamento da ditta capella [...] e de 
trestelhar as capelas de Paradinha e Paço». A.D.B., Cabido, Cx. 16, s/fl. 

«Acento que se tomou sobre o concentimento que se deu aos mordomos da 
comfraria [sic] que de novo se quer ereger na ermida da Santa Crux da villa de 
Outeiro». A.D.B., Cabido, Livro de acordos e detreminações do Illustrissimo 
Cabbido da Santa Sé de Miranda (1686-1735), Cx. 2, Lv. 5, fis. 72-72v 

«Despendi mais com o entalhador pello retabolo de Outeiro - 8.000»; 
«pagamento ao entalhador João Francisco pelo retabolo de Outeiro - 60.000». 
A.D.B., Cabido, Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa 
Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fis. 9, 18 

1738/ 
/1739 

Vistoria ao retábulo de Outeiro Idem, ibidem, fl. 214 

«Ao entalhador que foi ver o retabolo de Outeiro - 1.280». A.D.B., Cabido, 
que serve para as contas dos reverendos vedores da Mesa Capitular, Cx. 5, 
Lv. 25, fl. 151 

Libro 

«Escritura com os moradores de Outeiro em que se obrigarão a fabricar e ornar a 
capella mor». A.D.B., Cabido, Livro do padroado das igrejas do Cabido (1735-
1755), Cx. 4, Lv. 21, fl. 113v 

«Do concerto da igreja de Outeiro». ». A.D.B., Cabido, 
Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular 
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1749/ 
/1751 
1752/ 
/1753 

1758/ 
/1765 
1765/ 
/1768 

1769/ 
/1778 

(1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 26v 

1797 

«De telhar as igrejas de Quintanilha e Outeiro» -1.060». Idem, ibidem, fl. 32v 

«De hua geira de telhar a capella da igreja de Outeiro - 200»; 
«De branquear a capella da igreja de Outeiro, e compor o altar de pedra e 
argamaça . 1.440». ». Idem, ibidem, fl. 33v 

«De lagiar a capella mor de Outeiro - 2.400». Idem, ibidem, fl. 41v 

«de telhar a apella mor, e consertar a alampada de Outeiro - 300»; 
«de consertar o telhado da cappella mor de Outeiro - 225». Idem, ibidem, 
fis, 47v, 49 

«De retelhar a cappella mor da igreja de Outeiro, e de hum vazo para a alampada -
300»; 
«de telhar a igreja de Outeiro - 700»; 
«para telhar a cappella mor de Outeiro - 400»; 
«por telhar a cappella de Outeiro - 840». Idem, ibidem, fis. 78, 81, 82 

«Dei para a fabrica de Outeiro - 5.000». A.D.B., Cabido, Livro da fabrica das 
igrejas (1790-1828), cx. 5, Lv. 22, fl. 7 . 

Á 

ano 

1563 

1584 

1591/ 
/1592 

1612/ 
/1613 

1627/ 
/1628 

Paço de Outeiro 

«que se escreva a Antonio da Guarda que acuda a capella de Rio Frio a dalla de 
empreitada a quem a telhe e faça logo o aljaroz e que o mesmo se faça em 
Satulhão [sic], e Paçoo, ou onde estiver outra obra ruinosa». A.D.B., livro de 
acórdãos e assentos antigos (1547-1606), Cx. 1, Lv. 2, fl. 8 

«O retavolo de Paço de Outeiro se leve a Veigas e o velho de Nossa Senhora da 
Ribeira a Quintanilha». A.D.B., Cabido, Livro de acordaons e assentos antigos, Cx. 
1, Lv. 2, fl. 78 

«deu mais em despesa très mil e quinhentos reis do sacrário de Paçoó»; 
«deu mais em despesa quatro mil reis de rebocar as capelas de Paço e Paradinha». 
A.D.B., Cabido, Cx. 31, s/fl. 

«deu mais em despesa nove mil setecentos e cinquenta e cinco reis que gastou no 
concerto das capellas de Milhão e Paço por provisão do Cabido». A.D.B., Cabido, 
Cx. 29, s/fl. 

«deu mais em despesa nove mil reis do concerto da cappella de Rio Frio e Paço, 
que deu a Antonio Cavaleiro - 9.000». A.D.B., Cabido, Cx. 29, s/fl. 
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1636 

1693 

1741/ 
1742 
1742/ 
1747 
1749/ 
1750 

1752/ 
1753 

+ 

1754 

1765/ 
/1768 

1769/ 
/1778 

1790 

1791 

«nove mil reis que deu a Pedro Fernandes carpinteiro de Bragança a conta da 
capella do lugar de Paço - 4.000». A.D.B., Cabido, Vedaria do cabido, Cx 27, s/11. 
«Despendi em forrar se a sanchristia de Passo e hu taburno para o altar mor -

6.500 
despendi em telha para a sanchristia de Passo - 7.500 
despendi em o retabolo que comprei ao reverendo fabriqueiro Ignacio bapico para 
a isreja de Passo - 12.000 
do carreto ao Riando que levou o dito retabolo - 1.200». A.D.B., Cabido, Livro das 
contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular 
(1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fis. 7v-8 

«De compor a capela e sãocrestía do lugar de Paço -1.700». Idem, ibidem, fl. 27v 

«De forrar a capela mor de paço - 55.000». Idem, ibidem, fl. 30v 

«De hus gatos de ferro para o goarda po da igreja de paço - 120». Idem, ibidem, fl. 
32 

«De vinte alqueires de cal pêra a capella de paço -1.200 
do carreto delia - 500 
de area 500 . .. 
de vinte seis geiras ao pedreiro de rebocar e branquear 5.200 reis, de cuja quantia 
se abateu dous mil, e quatrocentos reis que se levarão em conta nas passadas por 
os ter dado pêra a obra desta capela, e o tornar a receber por fazer a obra outro 
mestre, e ficão dous mil e oitocentos reis - 2.800». ». Idem, ibidem, fl. 33v 

«De hua imagem de São Vicente pêra a igreja de Paço - 8.000». Idem, ibidem, fl. 
34v 
«Do conserto do telhado da cappella mor de Paço - 800 
de compor o altar maior da igreja de Paço de Outeiro e de hua banqueta, e 
taburno - 2.000. Idem, ibidem, fl. 48v 

«Para lagear a igreja de Paço - 2.280 
para telhar a igreja de Paço - 200 n A A 
ao padre Domingos Ferreira das Quintas por mandar retelhar a cappella de paço -

1.160». Idem, ibidem, fis. 79v, 81 
«Dei ao cura de Paço para pagar o corte da cantaria para a igreja do mesmo lugar 
para dar principio a condução da mesma cantaria 20.800 
ao canteiro que cortou a cantaria para Paço do que se lhe devia ainda - 3.120 
por Antonio Jozeph de Frieira remeti 4.550 para os caixois da igreja [de Paço (()]. 
A D.B., Cabido. Livro da fabrica das igrejas (1790-1828), Cx. 5. Lv. 22, fl. lv 
«Dei ao carpinteiro Manuel Nugueiro para comprar a madeira para Paço duas 
moedas-9.600 _ 
dei ao canteiro para dar principio a cappella de Paço meias moeda - 2.400 
mais ao cura para correr com a dita obra quatro moedas - 19.200 
mais por vinte e cinco arrates de ferro para a fresta -1.145 
mandei mais ao cura de Paço para correr com as obras da igreja duas moedas -

deixei ao cura de Paço para continuar com a obra da cappella três moedas ■ 
14.400 ■ 

N 
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1792 

dei nesta cidade (Miranda do Douro) ao mestre da obra de Pago duas moedas -

dekei ao cura de Paço meia moeda para tirar guias para a condução da cantaria 
para a cornige da cappella - 2.400 
Hei mais ao mestre da obra de Paço hua moeda-4.800 
dei mais a Manuel Nugueiro carpinteiro a respeito da obra da igreja de Paço três 
moedas -14.400 
dei mais ao canteiro para a obra de Paço hua moeda - 4.800 
dei ao canteiro por ajuste de contas respectivas a cappella de Paço alem da crus 
para o remate, que ainda esta por fazer vinte e hum mil e seiscentos íeis -

21.600». Idem, ibidem, fl. 2 

1793 

1794 

S T ^ t o para a crus do reate da cappella de paço mil e duzentos mas 
ainda há de custar mais-1.200 , 
dei mais a Manuel Nugueiro a respeito da madeira para a igreja de Paço meia 

r L ^ m o Manuel Nugueiro por ajuste de contas carretos da madeira -12.350 
por telhar a igreja de Paço e desterrar, e cavilhas ?™ °*hmfeS„™8?us m i l e 

ao Manuel Nugueiro para madeira para a sacristia de Paço dous mH e 
quatrocentos - 2.400 
por area que mandei buscar para a igreja de Paço - 3.440 
dei para revocar a cappella de Paço ao mestre três cruzados novos 1.440 
por dous alqueires de cal branca para Paço dezasseis vinténs -320 
de cinco alqueires de cal que vierão do Vimioso para Paço - 3.850 
do carreto da mesma - 800 
de outro alqueire de cal branca para a mesma obra -160 
ao que foi revocar, e caiar a cappella de Paço dei por ajuste de c o n t a s - ■ « 8 0 

por dous carros de telha condução de hua trave para a sacristia de Paço e varias 
geiras para compor a cal dei ao cura - 6.530». Idem, ibidem, ti. 2v 

«Dei a Jozeph Fernandes Duarte de S. Martinho de Emgueira [sic], e a Justo 
Fernandes da Quinta de Veigas mestres emtalhadores trinta mil reis para comprar 
f madeira para o retablo de Paço que justarão os moradores por cento e doze mil 
reis e doze alqueires de pam e o Cabbido há de dar metade 
alem de 2 400 reis que tinha dado a Manuel Nugueiro no dia 21 de julho do armo 
pasmado para madeira para a sacristia de Paço dei ao mesmo carpinteiro por mais 
madeira, e compustura da dita sacristia - 6.600 , „ . - , , , tu ru™ 
mais por conduzir a madeira para a dita sacristia desde Freixedello athe Paço -

480 
mais por hua trave para a mesma - 800 
por telha e cal e mais aprestemos para a mesma dei ao cura - 3.760 
ao vidraceiro para por a vidraça da cappella mor que ajustei por 6.600 dei 3.200, 
e se lhe deve o mães - 3.200 
dei ao vidraceiro que fes a vidraça de Paço e mais hua pouca de cal dei ao cura -

3.680». Idem, ibidem, fis. 3-3v 

«De doze alqueires de centeo que dei aos emtalhadores do retablo de Paço seis 
que devia do ajuste os outros seis com ordem do Cabbido pelo povo a 370-

pofcompor o pedestal da igreja de Paço dei ao padre cura dous mil duzentos, e 
cincoenta - 2.250 _ 
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1795 

mais aos emtalhadores por conta do retablo duas moedas - 9.600 
aos emtalhadores que fizerão o retablo de Paço por ajuste de contas, e mais três 
cruzados novos de luvas que lhe dei em attenção a que perderão - 17.840 
dei para as missagras do retablo de Paço -1-040». Idem, ibidem, fis. 4-4v 
«Dei ao cura de Paço seis mil reis para mandar vir cantaria para os degraos da 
cappella - 6.000 
ao canteiro para pejar a cantaria dos degraos para a cappella de Paço que ajustei 
por hua moeda so despejou 2.250 
para acabar ao canteiro os degraos da cappella de Paço que ajustei por hua moeda 
mandei ao cura - 2.550 
de lagear o pedestal da igreja de Paço dei ao padre cura - 705 
para o lageamento da capella de Paço dei ao padre cura - 1770 
dei ao pintor de Parada Manuel Joaquim para principio do douramento da capella 
de Paço que se justou por cem mil reis de que há de dar o povo quarenta mil, e eu 
sessenta, e mais vinte alqueires de centeio digo que lhe dei trinta mil - 30.000 
dei mais ao pintor para o retablo de Paço -15 000 
dei mais ao mestre pintor por ajuste do retablo de Paço quinze mil reis, esta pago 
- 15.000 
De doze alqueires de pam que levou o pintor por ajuste a saber dos respectivos a 
igreja de Paço e dou já a conta da de Quintanilha - 4.320». Idem, ibidem, ils. 4-6v 

r 

ano 

t~ 

1640/ 
/1641 

1693 
(?) 

1742/ 
/1747 
1765/ 
/1768 

1769/ 
/1778 

1790 

Palácios 

«mais a Adrião Capitão dezoito mil reis de pintar o retabolo de Palácios os annos 
atras -18.000». A.D.B., Cabido, Vedoria do Cabido, Cx. 27, s/fl. 

«Despendi com o oficial Domingos Francisco por conta do tecto da capela de 
Palácios - 2.810». A.D.B., Cabido, Livro das contas das fabricas das igrejas das 
prebendas da Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. fl. 9 

«De fazer a capela e sachristia de palaceos - 84.200». Idem, ibidem, fl. 30v 

«Ao entalhador que fez o retábulo da cappella mor do lugar de Palácios, que se 
ajustou em setenta mil reis, pela ametade pertencente ao Illustrissimo Cabbido 
em razão de pertencer ao comendador a outra ametade - 35.000». Idem, ibidem, fl. 
47 

«Para o lageamento da cappella de Palácios - 2.500»; 
«para acabar de pagar a cappella de Palácios - 3.000». Idem, ibidem, fl. 82 

«Tenho gastos na igreja de Palácios 79.950 reis, deste dinheiro 60.000 reis forao os 
que recebi da comenda, eo que vai a maior que são 19.950 gastei por conta do 
Reverendo Cabbido, os quaes já ficão abatidos das contas, e tão somente os ponho 
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1794 

1795 

1798 

1800 

aqui para ver o que se tem gasto por conta da Mesa Cappittular, para se ir 
inteirando athe a quantia de 60.000 resis que deve a comenda». A.D.B., Cabido, 
Livro da fabrica das igrejas (1790-1828), Cx. 5, Lv. 22, fl. 1 

«De hum S. Miguel para Palácios -1.440». Idem, ibidem, fl. 4v 

«Por vários concertos que se fizerão na cappella de Palácios - 850». Idem, ibidem, 
fl. 5 

«Para a metade da despeza feita com a fresta de Palácios, cantaria, cal, ferro, 
vidros, e rede que tudo importou vinte, e três mil cento e quarenta e cinco reis -
11.575». Idem, ibidem, fl. l l v 

«Ao entalhador Justo que assentou a urna de Palácios que foi justa em 12.000 reis 
- 8.400». Idem, ibidem, fl. 17v 

ano 

1591/ 
/1592 

1693 

1741/ 
/1742 
1769/ 
/1778 

Paradinha 

1790 

«deu mais em despesa quatro mil reis de rebocar as capelas de Paço e Paradinha». 
A.D.B., Cabido, Cx. 31, s/fl. 

«Despendi com dourar se o retabolo de Paradinha 30.000». AD.B., Cabido, livro 
das contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular 
(1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 7 

«De compor a sãocrestia do lugar de Paradinha - 1.140». Idem, ibidem, fl. 27v 

«De cortar a cantaria para o arco da igreja da Paradinha - 4.080 
mais para continuar no arco da Paradinha - 4.800 
mais para o arco da Paradinha -1.200 
mais para o arco da Paradinha - 3.600 
para se branquear a igreja de Paradinha -180 
aos officiaes por tirar a telha da cappella da Paradinha -120 
aos mestres que andarão na Paradinha á conta da parede do arco 
ibidem, fis. 79-79v 

560». Idem, 

Justei o douramento do retablo de Paradinha com o pintor de Parada (Manuel 
Joaquim (?)) por sessenta e cinco mil reis, e neste ajuste entra também a tribuna, 
que há de pagar o povo; mas justeis tudo para que saisse mais em conta e dipois 
se abritara [sic] o que há de pagar o povo, e já dei ao pintor para principio da obra 
seis moedas de 4.88 cada huma - 28.800 
dei ao pintor de Parada para continuar no douramento de Paradinha quatro 
moedas -19.200 
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1795 

1796 
Jan./ 
Abr. 

1797 

1799 

r 

Dei ao pintor por ajuste de contas do douramento do retablo da Paradinha seis 
mil reis e veio ustando esta obra ao Revendo Cabbido cinquenta e quatro mil reis 
e quatorze mil ao povo, porque se derão luvas ao mestre três mil reis a conta de 
ambos por fecar boa a obra - 6.000». A.D.B., Cabido, Livro da fabrica das igrejas 
(1790-1828), Cx. 5, Lv. 22, fis. 1-lV 

«Dei ao mestre canteiro de Izeda quatro mil e duzentos para ir cortar a cantaria 
para a capella de Paradinha - 4.200». Idem, ibidem, fl. 6 

«Dei mais ao canteiro para a obra da Paradinha - 3.500 
dei mais ao canteiro - 5.600 
levou mais o canteiro para a obra de Paradinha - 10.500 
dei ao canteiro por ajuste de contas da cappella de Paradinha - 9.100 
ainda devo os carretos da cantaria 
dos carretos de cantaria, guias, e o que levou o carpinteiro para a capella de 
Paradinha - 9.250 
por dourar hua crus para a mesma capella - 2.200». Idem, ibidem, fis. 6-6v 
«De hua porta para a sacristia da igreja de Paradinha - 2.860 
ao entalhador de Fermentãos (Manuel Afonso) que fez a urna da igreja da 
Paradinha encomendada pelo Reverendo Miranda - 3.500 
recebeu mais o entalhador para a urna da Paradinha 5.500 reis, com os quaes se 
completão os nove em que foi justa - 5.500». Idem, ibidem, fis. 7v-8 

«Ao pintor de Vila Flor por conta do ajuste da pintura de S. Tulhão, e urna de 
Paradinha - 33.600». A.D.B., Cabido, Livro da fabrica das igrejas (1790-1828), Cx. 
5, Lv. 22, fl. 25 

r 

ano 

1583 
Jul. 

1584 
Fev. 

1592 
Maio 

1693 

Quintanilha 

«se escreva a Pêro Preto e Jerónimo de Crasto sobre o retavolo de Nossa Senhora 
da Ribeira e que despidão o hermitão». A.D.B., Cabido, Livro de acordaons e 
assentos antigos, Cx. 1, Lv. 2, fl. 73 

«O retavolo de Paço de Outeiro se leve a Veigas e o velho de Nossa Senhora da 
Ribeira a Quintanilha». Idem, ibidem, fl. 78. 

«que o cónego (*) da Fonseca reforme o retavolo de Quintanilha». Idem, ibidem, 
fl. 121v 

«em dourar se o retablo da igreja de Quintanilha e pintar o guarda po - 21.800 
entreguei ao padre Gabriel Loução para cal para se rebocar a capella de 
Quintanilha - 1.000». AD.B., Cabido, livro das contas das fabricas das igrejas das 
prebendas da Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 8v 
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1736 

1738 
/1739 
1742/ 
1747 

1765/ 
1768 

1793 

1795 
Fev. 

1796 
Out. 

1797 

1798 

1800 

«Escritura para a obra de Quintanilha». A.D.B., Cabido, Livro do padroado das 
igrejas do Cabido (1735-1755), Cx. 4, Lv. 21, fl. 114v 
«Do concerto da igreja de Quintanilha - 41.600». Idem, ibidem, fl. 27v 

«De hum sacario que se comprou para Quintanilha -12.000 
de compor o telhado da igreja de Quintanilha e telha que levou - 960». Idem, 
ibidem, fl. 31 

«Huma pedra ara para Quintanilha - 1.600 
pella factura da cappella mor de Quintanilha cento, e cincoenta mil reis aos 
pedreiros em que se ajustou -150.000 
pello madeiramento da cappella mor do lugar de Quintanilha - 20.000 
de forrar a sancristia da mesma igreja - 7.200 
de telhar a sachristia de Quintanilha - 900 
de assentar o retábulo na mesma igreja de alguas taboas geiras, e cal -1.400». 
«De reformar o arco da cappella mor de Quintanilha depois de feita a dita 
cappella por ter aberto algua couza -10.500». Idem, ibidem, fis. 44, 48, 49v, 76 

«pello acrescento que se fes ao retablo de Quintanilha - 9.000». A.D.B., Cabido, 
Livro da fabrica das igrejas, Cx. 5, Lv. 22, fl. 3v 

«Levou o Manuel Joaquim o pintor a conta do primeiro pagamento para dourar o 
retablo de Quintanilha que justei por 90.000 reis de que há de dar o Cabbido 
60 000 e mais dezasseis alqueires de pam - trinta mil reis e hum tostão - 30.100». 
«De doze alqueires de pam que levou o pintor por ajuste a sber dos respectivos a 
igreja de Paço e dou já a conta da de Quintanilha - 4.320. Idem, ibidem, 
fis. 6, 6v 

«Levou mais o pintor para a igreja de Quintanilha quatro moedas -19.200». Idem, 
ibidem, fl. 7 

«Dei ao pintor respectivo da obra de Quintanilha hum cruzado novo - 480». 
«Para o pintor de Parada Manuel Joaquim para a obra da igreja de Quintanilha -
9.600». . 
«Dei ao mestre pintor de Parada de completar quatorze alqueires de pao de ajuste 
de pintar, e dourar o retábulo da igreja de Quintanilha cada alqueire a 480 reis, e 
62 do resto do pagamento, com o que fica tudo pago e satisfeito, 7.340». Idem, 
ibidem, fl. 7 

«Ao vidraceiro de Baçal pela vidraça da capella mor de Quintanilha 
Idem, ibidem, fl. 12v 

3.000». 

«Ao entalhador de Veigas [João Duarte Pinto (?)]em principio da paga das cinco 
urnas juntas com elle quando assentou o retábulo de Sarzeda para as igrejas de 
Villa Nova, Milhão, Argozello, Quintanilha, e Carção». A.D.B., Cabido, Livro da 
fabrica das igrejas (1790-1828), Cx. 5, Lv. 22, fl. 15v 
«Ao mestre canteiro Joze Gomes de Quintanilha por abrir o portal, e fazello de 
novo de cantaria sendo que ate agora estava estreito, baixo, de fitos de pau que já 
o Senhor Miranda tinha justo esta obra, e não a conchuio por morrer antes de se 
lhe dar principio [...] e que os moradores se obrigarão a hir buscar a cantaria -
6.000». Idem, ibidem, fl. 16 
Pagamento ao entalhador de Veigas pelas urnas - 20.000. Idem, ibidem, fl. 16v  
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1802 O mestre canteiro José Gomes executa o arco cruzeiro da matriz. 
«Ao mestre Manoel Thome de Parada pelo resto do ajuste dos caixões, e 
immadeiramento da sachristia de Quintanilha - 5.200 
ao mesmo mestre pelo acrescentamento dos caixões velhos cuja obra foi justa em 
7.000 reis e deve pagar o povo a metade - 3.500». Idem, ibidem, fls.!9v, 20 

V 

ano 

1563 
Dez. 

f 1591/ 
/1592 

1627/ 
/1628 

1687 

-r 

1693 
(?) 

1736 

Rio Frio 

1736 

«que se escreva a Antonio da Guarda que acuda a capella de Rio Frio a dalla de 
empreitada a quem a telhe e faça logo o aljaroz». A.D.B., Livro de acórdãos e 
assentos antigos (1547-1606), Cx. 1, Lv. 2, fl. 8 
«Item no dito dia (11 de Dezembro) se acordou que Antonio da Guarda mande 
fazer a obra da capela de Rio Frio e se passe mandado para o Licenciado José da 
Veiga recebedor do dinheiro para a dita capela». Idem, ibidem, fl. 8v 

«deu mães em despesa 11.075 que gastou na cappella de Rio Frio». A.D.B., 
Cabido, Cx. 31, s/fl. 

«deu mais em despesa nove mil reis do concerto da cappella de Rio Frio e Paço, 
que deu a Antonio Cavaleiro - 9.000». AD.B., Cabido, Cx. 29, s/fl. 

«Da mais em despeza 2.800 reis de vinte alqueires de triguo que o Mestre Schola 
deu para o oficial que fes a capella de Rio Frio - 2.800». A.D.B., Cabido, Livro que 
serve para as contas dos reverendos vedores da Meza Capitular, Cx. 5, Lv. 25, fl. 
34v 

«em folha de lata para hua fresta de Rio Frio - 1.560». A.D.B., Cabido, Livro das 
contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 
4, Lv. 21 A, fl. 8v 

«os reverendos Arcediagos da Se Manuel de Moraes Silva, e Gaspar Rodrigues de 
Sá, cónego prebendado ajustassem como melhor pudessem dous retablos para as 
capellas de Gostei e Rio Frio, e que do seu ajuste fizessem sua escriptura publica 
com o entalhador para segurança do contracto, visto que ambos são elleitos em 
vedores, e fabriqueiros das igrejas das nossas capellas». A.D.B., Cabido, Livro dos 
acórdãos desta Meza Capitular da Santa Sé de Miranda (1736-1812), Cx. 2, Lv. 
16, fl. 3 

«He necessário o retablo maior, e se tem deixado em muitas visitas [...] e 
argamaçar, ou compor a cal da capella mor por dentro e por fora, e retalhar a 
capella, e sancristia». Inventariou-se «hum retablo do altar mor incapas de servir 
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1737/ 
/1738 

1738/ 
/1739 

1741/ 
/1742 

1749/ 
/1751 

1752/ 
1753 

1769/ 
/1778 

1794 

1795 

1806 

com seo sacrário bom». A.D.B., Cabido, Livro das contas das fabricas das igrejas 
das prebendas da Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 55 

«De retelhar a igreja de Rio Frio - 500 
para o retabullo de Rio Frio - 60.000 
de assentar os ditos retabolos (de Rio Frio e de Gostei) - 5.440 
da condução do sacrário de Rio Frio para Carção - 1.400 reis».. A.D.B Cabido, 
Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular (1693-

1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fis. 24v-25 

«De dar gesso aos retabolos de Rio Frio e Gustei - 28.800 
de huns ferros para o retabolo de Rio Frio - 720 reis». A.D.B., Cabido, Livro das 
contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular (1693-1797), Lx. 
4, Lv. 21 A, fl- 26 

«De telhar a capella e saocrestia de Rio Frio - 300». Idem, ibidem, fl. 27v 

«De telhar as igrejas de Quintanilha Rio Frio e Outeiro - 1.060». Idem, ibidem, 
fl.32v 

«De três geiras em telhar a igreja de Rio Frio, e settenta telhas - 880». Idem, 
ibidem, fl. 33v 

«De rebocar, e branquear a igreja de Rio Frio -1.060 
por telhar a igreja de Rio Frio -1.080 
por telhar a igreja de Rio Frio, digo de alguas telhas e concerto do telhado -
130 reis 
para o retábulo de Rio Frio -14.400 
por assentar o retábulo velho de Rio Frio em Quintanilha - 960 
mais com os que o levarão - 130». Idem, ibidem, fis. 79, 79v, 81 

«Por telhar a cappella de Rio Frio, e Quintanilha - 720». A.D.B., Cabido, Livro cia 
fabrica das igrejas, Cx. 5, Lv. 22, fl. 3v 

«Dei a André Alvares de Sortes 12.000 reis para a madeira da igreja de Rio Frio -
12.000». Idem, ibidem, fl. 5v 

«Pello ajuste da obra da capella mor de Rio Frio no ultimo pagamento dei os 
mestres por via de Martinho Carlos - 55.600». Idem, ibidem, fl. 26 
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ano 

1564 

1572 

1656 

Sanceriz 

«se ordenou que o Senhor Daiaom escreva a Antonio da Guarda [...] e que faça os 
cocertos dos retablos e os mande para mostrar ao Senhor Provisor e que venda o 
velho de Sanseris ou lho mande as custas de cujo he». A.D.B., Livro de acórdãos e 
assentos antigos (1547-1606), Cx. 1, Lv. 2, fl. 13 
«se asentou em Cabido (23 de Julho) que porquanto os moradores de São Senz 
erão pobres e fizerãp petição ao dito Cabido na qual lhe pedião os ditos moradores 
que lhe fizezem algua esmola para ajuda de pagarem a capella ouve o Cabido por 
bem de lhe dar aos sobreditos 3000 reis de smolla para ajuda de sustentar ho dito 
capellão». Idem, ibidem, fl. 37 
«Nos as Dignidades, Coneguos Cabido desta Sancta See de Miranda pella prezente 
ordenamos ao Reverendo Coneguo Matheus Alvares recebedor das decimas 
ecclesiasticas do armo de mil seiscentos cinquenta e cinquo, que do dinheiro que 
em seu poder tiver das ditas decimas empreste trinta e oito mil reis ao Reverendo 
Coneguo Lopes da Cuunha [sic] do anno diguo vedor da fazenda do anno que se 
cumprio em São João de mil e seiscentos e cinquenta e quatro os quais lhe 
mandamos emprestar para pagar ao Reverendo Vigairo de Bragança per outros 
tantos que pagou por elle ao oficial que (*) a cappella de São Seris como consta 
das pagas atras os quais tornara ao dito reverendo recebedor tanto que lhe entrar 
dinheiro da fazenda do dito seu anno, e com sua recebida do dito vedor, que 
ficara para sua lembrança não no avendo na fazenda o dito anno, se lhe farão 
pagar de outra parte dada em Cabido sob nosso sello, e signais dos reverendos 
assignadores aos vinte e oito de Novembro eu Manoel de Oliveira a fis de 
mandado do reverendo Descovar Cabido armo de 1656 = o Chantre; Moura = 
recebi do Senhor Conigo Matheus Alvares os 38.000 reis da provisão assima hoje 
28 de Novembro de 1656 annos = Cunha». A.D.B., Cabido, Vedoria do Cabido, 
Cx. 27, s/fl. 

J 

ano Santas Engrácias ou Quinta da Ermida 
(anexa de S. Facundo, Vinhais) 

1685 «Do concerto da capella de Santas Engrácias - 6.000». AD.B., Cabido, Livro que 
serve para as contas dos reverendos vedores da Meza Capitular (1683-1752), 
Cx. 5, Lv. 25, fl. lOv 

1687 Ajuste da obra da igreja das Santas Engrácias «desta Meza» que estava totalmente 
arruinada». A.D.B., Cabido, Livro dos acordos e detreminações do IUustrissimo 
Cabbido da Santa Sé de Miranda (1686-1735), Cx. 2, Lv. 5, fl. 3  
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«Seis mil quatrocentos e cincoenta reis que se derão aos pedreiros que frzerao as 
paredes de Santas Engracias». A.D.B., Cabido, livro que serve para as contas dos 
reverendos vedores da Meza Capitular (1683-1752), Cx. 5, Lv. 25, fis. 31v-32 

«Deu em despessa mil e quinhentos reis que pagou para administrar os 
sacramentos da ermida de Santa Engracia aos fregueses, e este dinheiro recebeo o 
cura de Vinhais - 1.500». A.D.B., Cabido, Cx. 16, s/fl. 

«De hua porta telha cal e outros materiais para a capella de Santa Engracia». 
Idem, ibidem, fl. 151 

-< 

ano 

1563 

1631 
(?) 

1685 

1686 

1688/ 
/1689 

Santulhão 

«que se escreva a Antonio da Guarda que acuda a capella de Rio Frio a dalla de 
empreitada a quem a telhe e faça logo o aljaroz e que o mesmo se faça em 
Satulhão [sic], e Paçoo, ou onde estiver outra obra ruinosa 
que se escreva hua carta ao Abade de Alfaião que dos dois mil reis que tem dos 
carpinteiros que fizerão a capella de Santulhão hos retenha em si pêra entregar a 
quem ho Cabido mandar para se concertar ho madeiramento estaa ha cair». 
A.D.B., Livro de acórdãos e assentos antigos (1547-1606), Cx. 1, Lv. 2, fl. 8 

«dei a Francisco Gonçalves de Santulhão, des mil reis por ho cocerto[sic] da 
capella do dito lugar». A.D.B., Cabido, Cx. 3, Lv. 13, fl. 36 

«Dá mais em despeza 45.000 reis das fabricas das igrejas da Meza Capitular 
donde estão as prebendas excepto 4.000 reis que tocão a igreja de São Tulhao que 
ficão na Meza para a obra do retbulo quando se acabar de fazer - 45.000». A.D.B., 
Cabido, Livro que serve para as contas dos reverendos vedores da Meza Capitular 
(1683-1752), Cx. 5, Lv. 25, fl. 7v 
«Mães de coatro mil reis que deu da fabrica de Santulhão para engessar o retabolo 
fiqua por sua conta pagar todas as mais 
dá mães em despeza vinte mil reis que se derão a Francisco Alvez por fazer o 
retabolo da igreja de Satulhão 
dá mães em despeza mil reis para acabar de pagar o enjessar o retabolo de 
Santulhão que custou sinco mil reis - 1.000». A.D.B., Cabido, Livro que serve para 
as contas dos reverendos vedores da Meza Capitular (1683-1752), Cx. 5, 
Lv. 25, fis. 21-22 

«Deu em despessa mil e trezentos noventa reis que gastou em caiar a cappella de 
Santulhão e fazer hu aljaros da ditta cappella -1.390». A.D.B., Cabido, 
Cx. 16, s/fl. 
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V 

v 

1693 
(?) 

1738/ 
1739 
1742/ 
/1747 
1749/ 
/1751 

1752/ 
/1753 

r 

1758/ 
/1765 

1765/ 
/1768 

1769/ 
/1778 
1795 

1796 

1797 

■f 

1798 

«em lagear a capella de Santulhão e para telha da mesma capella - 3.750 
despendi mais no concerto do tecto da sanchristia da igreja de S. Tulhão - 750». 
A.D.B., Cabido, Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa 
Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fis. 8v-9 

«Do concerto da igreja de S. Tulhão -1.570». Idem, ibidem, fl. 26v 

«De retelhar, e branquear a capella de S. Tulhão - 2.050». Idem, ibidem, fl. 31 

«De compor a capella de S. Tulhão - 53.200 
de hum carro de telha para a igreja de S. Tulhão 
de cal e area para a igreja de S. Tulhão - 800». Idem, ibidem, fl. 32v 

«De vinte e oito alqueires de cal pêra a igreja de Santulhão - 1.680 
do carreto da mesma- 300 
de area - 400 
de telha que faltou - 500 
de geiras rebocar, a capella, e branquealla, e telhado - 7.200». Idem, ibidem, 
fl. 33v 

«De concertar a capella mor de Santulhão -14.400 
de hua recha de ferro, e vidraças para a fresta da capella mor de Santulhão -

5.200». Idem, ibidem, fl. 41 

«Do conserto do telhado da cappella mor de Santulhão, e de hua fechadura para a 
porta da sacristia de Carção - 360». Idem, ibidem, fl. 47 

«Por telha para a igreja de Santulhão - 2.260». Idem, ibidem, fl. 82 

«Por telhar a igreja de Santulhão e telha para a mesma dei ao padre cura - 975». 
A.D.B., Cabido, Livro das fabricas das igrejas (1728-1828), Cx. 5, Lv. 22, fl. 5 

«Justei o retablo de Santulhão com Manuel Affonso de Fbrmentãos [sic] por 
setecentos mil reis, e oito alqueires de pam, e lhe dei para principio da obra trinta 
mil reis - 30.000». Idem, ibidem, fl. 7 

«Dei mais para o retablo de Santulhão - 20.000 
de seis alqueires de centeio que se deu ao entalhador Manuel Affonso de 
Formentãos por conta do retábulo que tem justo fazer para Santulhão - 3.000 
dei ao entalhador para o retablo de Santulhão - 6.400». Idem, ibidem, fis. 7v-8 

«Dei ao entalhador de Formentãos por ajuste de contas do retabolo de Santolhão 
abatido tudo quanto tinha recebido, que erão seis alqueires de pão pagos a 
quinhentos reis, e sincoenta e seis mil e quatrocentos em dinheiro, treze e 
seiscentos com mais mil reis de dois alqueires de pão: e fica satisfeito. 
Ao mesmo entalhador por huma uma que se obrigou a fazer para a mesma igreja 
de Santolhão, e foi justa por doze mil reis, seis mil reis com duzentos e quarenta 
de por hua taboa na mesma igreja - 6.240». Idem, ibidem, fl. 10 
«Ao carpenteiro de Fermentãos pelo complemento da urna de Santulhão com que 
fica pago - 6.000». Idem, ibidem, fl. 12v 
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«Ao pintor do retablo de Santolhão - 28.800»; 
ao pintor de Vila Flor por conta do ajuste da pintura de S. Tulhão, e urna de 
Paradinha - 33.600». Idem, ibidem, fl. 15 

«Da imagem de S. Julião orago de S. Tulhão -10.200 
carreto e caixão para virem outras - 2.560 
dos resplendores de S. Miguel para Soutello e de S. Julião para santolhão alias so 
para o de S. Julião por ser inutil o outro - 6.100 
ao pintor de Vila Flor pelo ultimo pagamento da obra do douramento do retablo 
de Santolhão e uma da Paradinha - 37.600 
ao mesmo da despeza feita com a segurança do espaldar da tribuna e algua 
madeira para segurar a obra e pregos do mesmo retablo -1.000»; 
«ao vidraceiro de Palaçoulo de concertar a vidraça de Carção e S. Tulhão - 600». 
Idem, ibidem, fis. 15-17 

ano 

1607 

1671 

1688/ 
/1689 

1736 

1742/ 
/1747 

1758/ 
/1765 

1765/ 
/1768 

Sarzeda 

«Aos 12 de Setembro de 1607 se assentou em Cabido que se mandasse pintar 
hum retavolo ao fresco na parede na igreja de Sazedas [sic] e que o Daiao se 
consertasse com o pintor e que o Cabido pagara com o que se concertar [sic]. 
A.D.B., Cabido, Livro de acórdãos da Mesa Capitular (1606-1625), Cx. 1, Lv. 3, ti. 
14 

Petição dos moradores para haver sacrário na matriz. A.D.B., Cabido, Cx. 20, s/fl. 

«deu em despessa dezanove mil reis que pagou a hus pedreiros de fazer as obras 
de cal e ladrilho e telhar as igrejas do Mosteiro de Castro Davellais e Gostei e 
Sarseda e Soutello - 19.000». A.D.B., Cabido, Cx. 16, s/fl. 

«De compor os caixoins e subpedaneo da capela da Sarzeda - 2.349». A.D.B., 
Cabido, Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular 
(1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 71v 

«De compor os caixoins e subpedaneo da capela da Sarzeda - 2.349». A.D.B., 
Cabido, Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da Mesa Capitular 
(1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 31 

«De telhar a capella da Sarzeda»; 
«de telhar a capella mor da igreja da Sarzeda - 340». Idem, ibidem, fis. 41v-42 

«Do concerto do santo padroeiro da Sarzeda - 400». Idem, ibidem, fl. 49 
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1768/ 
/1769 

1769/ 
/1778 

1794 

1798 

«De hua banqueta, e cruz à romana dourada, e hua estante para o altar mor de 
Sarzeda, e vidros para a fresta da mesma - 6.600». Idem, ibidem, fl. 78 

«De telhar a igreja de Sarzeda -1.100»; 
«para telhar a igreja da Sarzeda - 200». Idem, ibidem, fl. 80v 

«Por compor o pavimento da cappella da Sarzeda e alteamento da mesma dei ao 
padre cura - 8.100». A.D.B., Cabido, Livro da fabrica das igrejas, Cx. 5, Lv. 22, 
fl. 4 

«A Miguel Fernandes para arrancar pedra da igreja da Sarzeda, o carro a meio 
tostão quatro mil e novecentos reis - 4.900»; 
«a custa do que se há de dar aos mesmos canteiros (que trabalhavam na igreja de 
Castro de Avelãs) para a igreja da Sarzeda vinte e hum mil e oitenta e cinco -
21.085»; 
«ao mestre da obra da Sarzeda - 9.800»; 
«ao arrancador da pedra da Sarzeda Miguel Affonço do Cabo - 4.900»; 
«ao mestre canteiro para a obra da igreja da Sarzeda vinte e seis pezos que fazem 
desoito mil e duzentos - 18.200»; 
«ao canteiro da obra da Sarzeda trinta pezos que são vinte e hum mil reis -
21.000»; 
«ao canteiro para a obra da Sarzeda - 28.000 
por quarenta alqueires de cal de Cova de Lua e dois de branca para caiar - 2.700 
ao pedreiro da cappella da Sarzeda -105.600»; 
«por quatro arrobas e meia de ferro para a grade da fresta da igreja da Sarzeda a 
mil e setecentos a arroba com trezentos e vinte de carreto - 9.045 
aos canteiros da Sarzeda trinta pezos - 21.000 
ao carpenteiro para o emmadeiramento da mesma - 6.400»; 
ao carpenteiro para o telhado da Sarzeda - 4.900 
aos pedreiros da Sarzeda - 50.000 
ao carpenteiro de Parada pelo ajuste do estuque da capella da Sarzeda que o foi 
em trinta mil reis à custa delle vinte mil e quatrocentos reis - 20.400; 
«á conta da telha para a Sarzeda - 8.480»; 
«ao carpenteiro de Rebordãos a custa do madeiramento da capella mor da 
Sarzeda - 3.500». Idem, ibidem, fis. ll-12v 

1799 «Ao mesmo carpenteiro (de Parada) para ultimar o pregamento da obra da 
Sarzeda, e pelas geiras da sacristia de Crasto (de Avelãs) - 19.600»; 
«ao entalhador de Veigas [João Duarte Pinto (?)]pelo segundo pagamento do 
retábulo da Sarzeda - 50.000 
por oitocentos pregos ao Guedes -1.680 
aos canteiros vinte moedas - 96.000 
ao carpenteio de Rebordãos de por o tosco e forro da capella da Sarzeda - 7.200 
ao canteiro da capella da Sarzeda -14.200 
ao argamassador do estuque da capella mor da Sarzeda para elle para os trabalhos 
e para argamassar a capella mor por dentro - 23.120 
taboas para a estada, pregos, ficando Francisco Affonso que vendeu as taboas de 
as trazer a esta cidade finda a obra - 6.370»; 
«ao Manuel e seus officiais para concluir o argamassado por fora da capella da 
Sarzeda -18.185 
ao ferreiro que fez a grade para a rede da capela da Sarzeda - 900 
ao vidraceiro do feitio da rede, e postura da vidraça -1920  
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ao mestre entalhador para o ultimo pagamento do retabolo da Sarzeda sessenta 
mil reis, e com o sacrário e a tribuna foi avaliado em trinta e hum mil e duzentos 
reis que hao de pagar os moradores, e lhe hei de abater nos carretos lhe entreguei 
por conta da Meza (Capitular) - 28.800 
ao carpinteiro Manuel da Sarzeda para as portas da sacristia da Sarzeda - 5 600 
ao carpinteiro de Rebordãos que fez o forro tosco do telhado da Sarzeda seis mil e 
quatrocentos com o qual fico pago por ter já recebido - 6.400; 
«da conta final feita com os canteiros tanto das geiras e toda a obra que se fez em 
Crasto de Avelans, como da Sarzeda, e Soutelo -10.325». Idem ibidem 
fis. 13-15 

«De quarenta e dois vidros para a vidraça da Sarzeda - 6.720». Idem, ibidem, fl. 15 

«ajuste que fis com os moradores de Sarzeda em virtude do mandatto do 
Illustrissimo Cabbido procedidos dos carretos da cantaria para a capella mor, da 
pedra da albenaria, cal, areia, entulho, e desentulho da capella, e de tudo o mais 
trabalho que ali fizerão athe o dia de hoje 21 de Outubro de 1807». Idem, ibidem 
fl. 26v 

ano 

1635// 
1636 

1688/ 
/1689 

1718 

1741/ 
/1747 
1758/ 
/1765 

Soutelo da Pena Mourisca 

«mais quatro mil reis que deu a Felippe Pires carpinteiro para a obra da capella de 
Pena Mourisca»; 
«três mil reis que se mandarão dar a Felipe Pires dos Pereiros carpinteiro a conta 
da obra de Soutello». A.D.B., Cabido, Vedoria do cabido, Cx. 27, s/Ú. 

«Deu em despessa quarenta e outo mil reis das pinturas dos retabolos de 
Nogueira e Villa Nova e Soutello digo que poios assinados dos pintores não 
constou ter pago aos pintores mais de trinta e sete mil e quatrocentos reis e estes 
se lhe levarão em quonta - 37.400»; 
«deu em despessa dezanove mil reis que pagou a hus pedreiros de fazer as obras 
de cal e ladrilho e telhar as igrejas do Mosteiro de Castro Davellais e Gostei e 
Sarseda e Soutello - 19.000». A.D.B., Cabido, Cx. 16, s/fl. 

Pagamento ao entalhador João Francisco pelos retábulos de Frieira e Soutelo -
55.000. A.D.B., Cabido, Livro das contas das fabricas das igrejas das prebendas da 
Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 18 

«De forrar a capela mor de Soutello de Pena Mourisca e brancar [sic] a mesma por 
fora e por dentro - 19.200». Idem, ibidem, fl. 30v 
«De dourar e pintar o retábulo de Soutello ao mestre Damião Roiz [Bustamante 
(?)] - 30.000». Idem, ibidem, fl. 41 
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1765/ 
/1768 
1798 

1799 

1800 

1801 

1812 

gttJa vidraça, e rede da he^d^^d^M^TõÕO». Idem, ibidem,  

«Aos pedreiros que trabalhão na igreja de Soutelo - 35 000» 
«aos canteiros para a obra de SoutelJo - 7 000 
ao caleiro de Cova de Lua por trinta e seis alqueires de cal a 75 - 2 700 
ao canteiro da obra de Soutello quarenta pezos que são - 28 000» 
«ao canteiro da igreja de Soutello - 42.000»; 
«ao canteiro para a obra da igreja de Soutello - 40.000»-
«aos canteiros para a obra de Soutello - 21 000 

6°835 r r ° ^ P a S Ó POF q U a t o a I T ° b a S d e f e l T O P a r a 3 && d e S o u t e l ° a 1-750 -

«ao canteiro para a obra da capella de Soutello - 28 800 
a L C . 7 ? n t e Í r ° d e ?OUte11^ 6 m P r i n s i p i ° d e Pa8a d o ajuste do amadeiramento da 
capella forro, e sachristia do mesmo lugar - 32 100 
aos canteiros para a obra da capella de Soutello seis moedas - 28 800»-
«aos canteiros vinte moedas - 96.000» ADB Cahidn 7,w, J„„ f u ■ J 
igrejas (1728-1828), Cx. 5, Lv. 22, fis. 12v-14 f " ^ d<" 

«Ao juis de Soutelo para quatro carros de telha - 4 820-

r w ï ? A ̂ i 1 feíta C ° m ? c a n t e Í r O S t a n t ° d a S 8 e i r a s 'e t o d a a o b r a q u e » fez em Crasto de Avelans, como da Sarzeda, e Soutelo - 10.325». Idem, ibidem, 
it- ID 

«Da imagem de S. Miguel orago de Soutello -12.800»-

cada 2 ^ 6 7 2 ^ ^ ^ ^ * *"*** ** C a p e l l a m o r d e S o u t e U o a 1 6 0 ^ i s 
ao serralheiro para a grade da mesma vidraça e ao vidraceiro pello seu feitio -
2.400»; 
«ao carpenteiro que justou a obra do telhado e forro da capella mor de Soutello 
por conta deste ajuste e das portas da sacristia que há de fazer por sete mil e 
duzentos, duas moedas - 9.600». Idem, ibidem, fis. 15-15v 

«Para se ajustarem as contas, e facilitar o pagamento do que devem os moradores 
de Soutelo que abrirão os alicerces da capella, e apanharão toda a pedra 
gratuitamente na forma que se obrigarão». Idem, ibidem, fl. 17 

Contratação do retábulo da capela-mor com o mestre de Veigas. Idem, ibidem 
fl. 36 ° 
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1584 

1749/ 
/1751 

1752/ 
/1753 

1769/ 
/1778 

1793 

Veigas 

«De cal pêra a capella de Veigas -1.000 
de carreto da mesma - 400 
de huns caibros - 400 
de telha - 200 
de dezoito ge t a s - 3 600». A.D.B., Cabido, livro das contas das fabricas das 
igrejas das prebendas da Mesa Capitular (1693-1797), Cx. 4, Lv. 21 A, fl. 33 

«de telhar a cappella da igreja de Veigas - 300»; 
«pelo retábulo que se comprou para a igreja de Veigas - 12 000»-

«de assentar o retablo de Veigas, e pregos para o mesmo - 2.400». Idem, ibidem 
ils. 79-8lv 

«por telhar a capella de Veigas, telha - 450». A.D.B., Cabido, livro da fabrica das 
igrejas (1790-1828), Cx. 5, Lv. 22, fl. 3v 

■4 

v
t 

417 

4 



> 

*• 

DETERMINAÇÕES DOS VISITADORES 
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Y 

AGROCHÃO 
Igreja de S. Mamede 
Fonte: A.D.B., P.R.Q., Cx. 13, Lv. 122 (1788-1836) 

17891 

Visitador: Reverendo António Manuel do Vale e Sousa. 

Camarim de Nossa Senhora do Areal 
«O maiordomo da Senhora do Arial pago(u) o camarim que esta justo, 
posto no seu devido lugar e o mandará dourar» (fl. 105) 

1795, Fevereiro, 26 
Visitador: João Inácio Pereira, reitor de Soeira. 

Altares de Nossa Senhora e de Santo Cristo 
«O juiz da igreja [...] mandara fazer hua [...] cortina para o altar de 
Nossa Senhora a imitação das do altar do Santo Christo» (fis. 124v-125) 

Pavimento da igreja 
«o Juiz da igreja [...] mandara [...] reformar o pavimento da igreja» 
(fl. 125) 6 

AGUIEIRAS 
Igreja de Santa Catarina 

. Fonte: A.D.B., P.R.Q., Cx. 7, Lv. 68 (1764-1880) 

1764, Julho, 16 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico e abade da 
paróquia de S. Mamede de Guide. 

1 Começando no fl. 102, este livro só em pequenas partes é legível por estar muito 
deteriorado. 

¥ 
420 



Obras do abade 
«Ao reverendo abade não deixo obras, porque reconheço o seu zello 
pelo que tem obrado pelo aceio de sua capella» (fl. 2) 

Confraria do Santíssimo Sacramento 
«comprarão hum veo de hombros de damasco branco, goarnecido com 
galoens de seda de cor de ouro» (fl. 2) 

Confraria dos Reverendos Sacerdotes: banqueta 
«O tezoureiro da confraria [...] mandara fazer hum veo de hombros de 
damasco cor carmezim forrado de tafetá da mesma cor goarnecido com 
galoens de cor de ouro [...] (e) hua pedra de Ara para o mesmo altar, e 
outrossi mandara compor a banqueta do altar a eleição do reverendo 
abade de Bouçoaens» (fl. 2) 

Capela de Nossa Senhora da Encarnação: imagem 
«O adeministrador da capella da Emcarnação [sic] [...] mandará fazer 
hua imagem de Nossa Senhora da Emcarnação perfecta por ser indigno 
estar a capella sem hua imagem do seu titulo» (fl. 2v) 

Capela da Senhora da Expectação: 
colunas para o alpendre 
«os moradores desta freguezia mandarão fazer [...] para o alpendre da 
capela da Senhora da Espectação duas colunas de cantaria com suas 
bazes e capiteis para a sustentar, pois he notória a indecencia em que 
esta» (fl. 2v); 

supedâneo 
«mandarão na mesma capella baixar o suppetanio três ou quatro dedos 
para que elle e o altar fequem com melhor proporção» (fl. 2v). 

1766, Junho, 28 
Visitador: José Alves Teixeira, provisor e vigário geral do bispado. 

Fresta na capela-mor 
«Os reverendos abades [...] mandem por huma vidraça em a fresta da 
capella mor com rede de arame por fora» (fl. 9v) 

Confrarias de Santa Bárbara e de Santo Estevão 
«O juis da confraria de Santa Barbara comprará humas galhetas de 
estanho fino, e mandará fazer outro frontal de madeira que será pintado 
por huma parte de verde e por outra de vermelho que emite o 
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damasquo, e o mesmo frontal comprará o juis da confraria de Santo 
Estevão» (fl. 9v) 

Retábulo de Santo Cristo: douramento 
«Os oficiais da irmandade dos Reverendos Sassardotes satisfezão com 
as obras capituladas em a ultima vezita, e dentro em seis mezes 
mandará o juis dourar o retavullo do Santo Christo que ja se acha 
aparelhado e a banqueta» (fl. 10) 

Ajuste do alpendre da capela da Expectação 
«os moradores satisfezerão com as obras que lhe forão deixadas menos 
com as colunas [sic] para o alpendre da capella da Senhora da 
Expectação e revaixar o supedanio do altar, e atendendo a que esta obra 
esta ja justa com o mestre e prencipiada os não comdemno [sic]» 
(fl. 10) 

Pavimento da matriz 
«(Os moradores) mandarão branquiar por dentro e por fora a igreja e 
dentro em dois annos cobrirão o pavimento delia de taburnos de 
bomma madeira deixando pello meio huma cuxia desde a porta 
prencipal the o degrao da capella mor e desde huma the outra porta 
travessa de largura de seis the sete pamos que sera lagiada de cantaria 
em modo que fique quazi igoal com a suprefice dos taburnos» (fl. 10) 

Capela de Nossa Senhora da Anunciação: imagem 
«O administrador da cappella de Nossa Senhora da Anunciação satisfes 
também com as obras que lhe forão deixadas menos com a imagem da 
Senhora a qual me informão esta ja feita» (fl. lOv) 

Capela de S. Martinho na quinta de Chairos: suspensão e reedificação 
«A cappella de São Martinho da quinta de Chairos achasse imdecente 
sem segurança nas paredes e destetuida de ornatos para se selebrar 
nella pello que se suspendeo e como a ademenestradora que hoje he 
Anna da Silva se esta utelizando do rendimento dos bens dotados para 
a fabrica da dita cappella mando que o revrendo parrocho faça logo 
suquestro nelles em mão de huma pessoa cham e abonada que não 
seija parente da mesma ademenestradora para se redificar e paramentar 
pello producto délies» (fl. lOv) 

Capela da Senhora do Rosário na quinta do Prado 
«Os mesmos moradores [...] mandarão fazer hum frontal de madeira 
pintada por huma parte de branco com sanefas vermelhas, e por outra 
de roixo com suas madeiras que serão douradas para a cappella de 
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Nossa Senhora do Rozario da quinta de Prado o Freixo, e a crus a 
romana que lhe foi deixada em vezeta farão dourar e pintar [...] e 
mandarão branquiar a cappella por dentro e por fora e revocar ahonde 
se necessita para o que se poderão valer das esmollas que tiver a 
mesma Senhora» (fis. 10v-ll) 

1768, Julho, 18 
Visitador: Feliciano Xavier Pereira da Serra, desembargador da Mesa 
Episcopal e reitor da paróquia de Soeira. 

Repartição de custos pelos abades de Bouçoães e de Sonim 
«Os reverendos abades não satisfizerão a todas as obras cappituladas 
[...] pois só o reverendo abade de Bouçoães deo satisfação a hu frontal 
roxo [...] falta que o abade de Sonim mande satisfazer ao frontal 
vermelho e ambos os reverendos abades dem satisfação á vidraça» 
(fl. 12) 

Pavimento da igreja 
«Os moradores ainda não derão principio ao lageamento da igreja talvez 
por [...] terem alcançado de Sua Excellencia prorogação de mais seis 
mezes» (fl. 12v) 

Capela de S. Martinho na quinta de Chairos: sequestro de bens 
«O reverendo parrocho procedera a soquestro nos beis da cappella de 
São Martinho e porá os rendimentos na mão do mesmo depozitario que 
foi da vizita passada para reedificação da capella o que fará todos os 
annos emquanto o admenistrador a não mandar reedificar» (fl. 12v-13) 

1770, Julho, 26 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

Portas da matriz 
«Os moradores mandarão concertar as portas da igreja travessas e as 
outras do que lhe faltar» (fl. 13v) 

1773, Junho, 18 
Visitador: Doutor Manuel Bernardo Lopes, cónego magistral na Sé de 
Bragança. 

Novo sino e escada; portas principais 
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«Os moradores do povo mandarão fazer hum sino novo, e fundir o que 
actualmente se acha quebrado de sorte que fiquem dous na igreja [...] 
mandarão fazer hua escada para os sinos e no simo delia hum capitel 
para que os mesmos se possão tocar demtro [sic] da igreja e para a 
mesma as portas principaes, e isto em termo de hum anno, e em 
attenção a terem lageado a igreja se lhe darão para a obra dos sinos 
sincoenta mil reis das três confrarias que ha nesta igreja» (fl. 15) 

Capela dos Reverendos Sacerdotes 
«O juis da confraria [...] mandara pintar, e dourar nas margens o frontal 
da sua capela compondo lhe primeiro a taboa que no mesmo se acha 
quebrada» (fl. 15) 

Capela da Senhora da Encarnação na quinta dos Chairos: reboco; portas 
«O administrador da capella da Senhora da Encarnação sitta na quinta 
dos Chairos [...] mandara revocar a capela, e fazer huas portas para a 
mesma» (fl. 15) 

Senhora do Rosário na quinta de Prado Freixo 
«Os moradores [...] mandarão fazer hua croa de pratta para a Senhora 
do Rozario da quinta de Prado o Freixo» (fl. 15) 

1776, Maio, 26 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, notário do Santo Ofício. 

Altares das confrarias de Santo Estevão e Santa Bárbara 
«Os ofeciaes da confraria de Santo Estevão mandarão por huas sacras 
no seu altar, e hua imagem do Christo crucificado [...] e o mesmo farão 
os ofeciaes da confraria de Santa Barbara» (fl. 20) 

Altar da confraria dos Sacerdotes 
«Os sacerdotes mandarão por sacras no seu altar e hua imagem de 
Christo cricificado, e mandarão encaixilhar a pedra Ara» (fl. 20) 

Altar-mor: vidraça na fresta 
«Os reverendos abades mandarão [...] por hua vidraça na fresta da 
capella mor» (fl. 20) 

1779, Junho, 14 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, notário do Santo Ofício. 
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Capela de Prado Freixo: reboco; cabido 
«Os moradores de Prado o Freixo [...] mandem logo revocar, e dealvar 
por fora, e por dentro a sobredita capella, e comprar hua pedra Ara para 
o altar [...] (e) compor o cabbido da mesma capella» (fl. 28) 

Obrifiação das obras na capela de Prado Freixo: quintas do Casario e 
Ervedeira 
«Por informação que alcancei acho não serem só os moradores de Prado 
o Freixo obrigados as obras da capella de Nossa Senhora do Rozario, 
mas sim também os das quintas do Cazario, e Mervedeira, e todas as 
mais quintas da dita freguezia, quando não haja concordata em 
contrario» (fl. 29) 

1781, Junho, 29 
Visitador: Manuel António de Antas Magalhães, comissário do Santo Ofício e 
abade de Espinhosela. 

Pavimento da sacristia 
«O juis da igreja no termo de oito mezes mandara sobradar o 
pavemento da sacristia de forma que se evite a indecencia com que 
esta» (fl. 35) 

Altar do Santo Cristo na igreja matriz: douramento 
«o altar do Santo Christo na igreja matris achasse por dourar ha muitos 
annos e como sou enformado tem rendementos bastantes para se fazer 
a dita obra mando que no termo de hu anno se execute e aprompte por 
artefice enteligente» (fl. 35v) 

1783, Junho, 13 
Visitador: António Jozé da Rocha, cónego meio prebendado na Sé de 
Bragança. 

Irmandade dos Clérigos: pintura do retábulo 
«Os irmaons da confraria ou irmandade dos Clérigos antes que a 
mesma irmandade se ponha em deplorável estado cuidarão em mandar 
pintar o seu retábulo e não chegando o dinheiro que se acha em ser 
paressendo lhe poderão fazer sua finta para complemento da dita obra 
advertindo lhe agora a poderão fazer barata pões não he necessário que 
leve tanto ouro» (fis. 39v-40) 

Capela das quintas: cabido 

* 
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«Os moradores da Ervideira, Cazario, e Prado Freixo mandarão fazer 
hum cabido as portas princepaes da sua capella» (fl. 40) 

Igreja matriz: portas 
moradores desta freguezia mandarão compor as portas princepaes, e 
coletraes da sua igreja matris» (fl. 40) 

1785, Setembro, 5 
Visitador: Gregório Rodrigues Fontes, abade de Sendas. 

Igreja matriz: sino; portas: cabido 
«O juiz da igreja [...] mandara fazer de novo o sino cobrado [...] as 
portas princepaes não estão capazes de aceitar se o mestre não fezer 
outras capazes de aceitar mandarão fazer por outro melhor mestre, as 
mandarão oliar depois de estarem seis mezes nos portais [...Je tirarão o 
cabido do campanário forrando o postigo que da para o coro e filhando 
se sorte que não chova nelle e porão huma escada por fora para tocar os 
sinos» (fis. 43-43v) 

Capela da Senhora do Castelo 
«O mordomo da capella da Senhora do Castello mandara por huma 
chave na porta para se fechar a mesma» (fl. 44) 

Suspensão da capela da quinta dos Chairos 
«Joze Dias da quinta dos Chairos administrador da capella da dita 
quinta se quizer que se diga missa na capela mandara [...] alargar a 
fresta pondo lhe vidraça e rede reformar o tecto, e as portas e dealva la 
[...] e emquanto não esteverem todas postas as obras feitas fica 
suspensa a capella» (fl. 44) 

Repartição das despesas com a capela-mor pelos abades de Bouçoais e 
Soeima 
«O reverendo abade de Bouçoaes como mais zelozo do asseio das suas 
igrejas mandara comprar huas sacras para o altar mor com seus 
caixelhos e fazer hua alampada [...] e ajustadas estas obras dará parte 
ao reverendo abade de Soeima para lhe apromptar a mettade do custo 
das ditas obras» (fl. 45v) 

1787, Setembro, 27 
Visitador: Doutor Miguel Rodrigues de Castro, abade de Vilarinho, comissário 
do Santo Ofício e arcipreste de Mirandela. 

* 
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Capela de Nossa Senhora dos Rosário 
«os moradores de Prado o Freixo reformarão o tetto da capella e a 
branquiarão por dentro e por fora e farão douz caixois de hum e outro 
lado da mesma capella [...] e cubrirão de telha o cabbido da mesma 
capella» (fis. 46-46v) 

Capela dos Chairos: levantamento da suspensão 
«O administrador da capella dos Chairos mandará comprar huas sacras 
[...] e atendendo ao zello com que compoz a sua capella e ver que ja 
esta com decência lhe levanto a suspenção em que se achava» (fl. 46v) 

1789, Setembro, 7 
Visitador: Reverendo Manuel de Sousa e Madureira. 

Pobreza dos fregueses 
«Os juizes da igreja que servirão os três annos perteritos devião pagar 
em dobro as condemnaçoens que lhe forão empostas por não ter 
satisfeito as obras capituladas de que os alevio atendendo a sua pobreza 
e o ter satisfeito parte delias [...] reformar ao menos as portas da igreja, 
de forma a que fiquem firmes e seguras» (fis. 49.49v) 

1795, Janeiro, 15 
Visitador: João Inácio Pereira, reitor de Soeira. 

Capela da Senhora da Anunciação 
«Para a capella de Nossa Senhora da Annunciação se fará no termo de 
dois annos [...] hua alba de lenço fino com suas toalhas cumpridas para 
o altar» (fl. 70v) 

Capela da Senhora do Monte 
«Para a capella de Nossa Senhora do Monte [...] se fará hua bolsa de 
corporaes [...] duas toalhas de lenço fino bem guarnecidas» (fl. 70v) 

Capela de S. Martinho 
«O administrador da capella de S. Martinho [...] cuidara em restaurar o 
edifício que vai a sepultarsse em hua toatal ruina e em po la com a 
decência que he precizo para nela se celebrar» (fis. 70-70v) 

Altar dos Eclesiásticos: extinção da confraria 
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«O altar da confraria dos Reverendos Eclesiásticos esta indecentíssimo 
e como não forão bastantes os decretos das vezitaçoins passadas para o 
socorrer a sua indecencia pintandosse como elss determinarão o 
retábulo pondosse sacras no altar [...] e na mão do reverendo Antonio 
Teixeira de (*) segundo ele confessou na minha prezença ha maior 
coantia de trinta mil reis que se devem despender no asseio do altar da 
mesma confraria, visto tersse extinto, o que certamente resulta em 
beneficio da mesma irmadade caso em algum tempo torne a 
suscitarsse» (fl. 71) 

Sacristia 
«na sachristia chove como na rua» (fl. 72) 

ALFAIAO 
Igreja de S. Martinho 
Fonte: A.P.E., Livro de registo de capítulos de visita e pastorais de Alfaião 
(1734-1801)2 

1738, Março, 11 
Visitador: António Rodrigues de Sá, cónego prebendado na Sé de Miranda. 

Pavimento da ifireja 
«Os freguezes mandarão lagear a igreja que fica toda ao nivel e mandar 
revocar e branquear a igreja por dentro e por fora no que for necessário, 
em termo de seis mezes pena de seis centos reis» (fl. 7) 

Capela de S. Sebastião: caiação e reboco 
«mandarão branquear também e revocar a capella de S. Sebastiam em 
termo de dois mezes pena de seiscentos reis que pagara o juis de sua 
caza hua e outra» 
(fl. 7) 

1739, Abril, 14 

2 Pelo mau estado de conservação deste livro, a maioria das determinações dos visitadores 
são ilegíveis. 
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Visitador: António Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado na Sé de 
Miranda. 

Capela-mor: apainelamento das paredes 
«O reverendo abade por conta da fabrica mandara apainellar as paredes 
da capella mor per offecial perito, que corresponda ao do tecto, e 
melhor podendo ser o que o fabriqueiro cumprira em termo de hum 
anno pena de dous mil reis» (fl. 7) 

Pavimento da igreja 
«Os freguezes derão cumprimento ao lageado da igreja ainda que não 
ficou muito sufficiente) (fl. 7) 

Capela de S. Sebastião 
«nam tem dado cumprimento a obra da capella de Sam Sebastiam pelo 
que incorrerão na pena de seiscentos reis, mas por me reprezentarem 
que estando justa a dita obra com hum ofecial e este adoecera (*) em 
parte e pagarão somente quatrocentos reis em termo de vinte quatro 
horas [...] e dentro de três mezes darão cumprimento a dita obra pena 
em dobro» (fl. 7) 

Confrarias de Nossa Senhora do Rosário e de Santo Cristo 
«Os mordomos das confrarias de Nossa Senhora do Rozario, e do Santo 
Christo mandarão cada hum délies fazer huma toalha, com sua guarda 
para o seu altar em bom lenço» (fl. 7) 

1742, Maio, 5 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, protonotário apostólico e abade de 
Canelas. 

O sagrado e o profano 
Proibição de «com pretexto de festejar os santos se facão ajuntamentos 
de homens e mulheres com bailes e danças e outra semelhantes a que 
[...] chamão pandorgas» (fl.12) 

Confraria de Nossa Senhora da Encarnação 
«Os mordomos da confraria de Nossa Senhora da Encarnação me 
requerão lhe arbitrase esmola que se havia de dar aos clérigos» (fl. 13v) 

Confraria do Santíssimo 
«Os mordomos da confraria do Santíssimo me requererão lhe assinasse 
dia para fazerem a sua festa» (fl. 14) 

* 

429 

* 



Confraria das Almas 
«O mordomo das Almas [...] mandara fazer hua opa verde» (fl. 86v) 

Altar-mor: banqueta 
«(O abade, por conta da fábrica) Também mandará fazer huma cruz alta 
para o altar mór, e preparar a banqueta do mesmo altar de sorte que 
nelle possão estar a crux, e castiçais como o deve ser, e attendendo a 
pobreza do lugar não determino has mais obras de que a igreja 
necessita» [fl. 15] 

1745, Dezembro, 27 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Capela-mor: retábulo; pintura: presbitério 
«A capella mor estando tam bem ornada, e com tanta perfeição asim do 
retablo como da pintura, esta ainda indecente e nececeta de se lhe 
aperfeiçoar o prebisterio com três degraos que tornijem asim por diante 
como pellos lados [...] para cujo efeito consedo licença para se poder 
fazer esta obra por conta e dinheiro da fabrica» (fis. 15v-16) 

Sacristia 
«Também nececita a sacristia hum supedaneo de madeira ao correr dos 
caixões que encham de hum lado ao outro, e como esta tem neceidade 
no que respeita aos ornamentos principalmente de alvas, e 
sobrepellizes portanto mando que o fabriqueiro de o dinheiro para se 
fazer » (fl. 16) 

Altares colaterais: banquetas: retábulos 
«Os altares colateraes estão sem a devida formallidade, mando que no 
termo de seiz mezes lhe fazem fazer banquetas capazes bem feitas 
metendo lhas em forma que subão os retablos asima cuja obra se fará 
por conta da fabrica e tão bem forrarão as mezas dos altares de 
madeira» (fl. 17v) 

1747, Dezembro, 30 
Visitador: Inácio Luís de Campos. 

Altar-mor 
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«A cruz do altar mor esta imprópria na parte aonde se acha, porque 
deve estar collocada na banquetta; e para asima se por se lhe fará seu 
pé triangular»; (fl. 20) 

Corpo da igreja: paredes: madeiramentos 
«O corpo da igreja esta de forma que necessita de se fazer todo de novo, 
por não ter forma de que se possa nelle fazer obra que fique com 
perfeição, achando se com as paredes e madeiramentos com bastante 
arruinamento e asim não deixo que se faça de novo, attendendo a 
reprezentação que se me fes da pobreza dos moradores, e querer com a 
providencia de se juntar algua couza da fabrica mães do que se acha em 
liquido suavizar lhe tão grande despeza para a coal os exorto vão 
cuidando ao menos em algua madeira para dita obra [...] no emtanto a 
mandarão branquear por dentro, e o juis da igreja sera mães curiozo em 
a ter desembaraçada dos andores, e taboas velhas que nella se achão, os 
quaes pode mandar recolher para o coro» (fl. 20v) 

Altares colaterais 
«Achei os altares coletraes muito pouco limpos e aseados o que tudo 
procede de não haver mordomos para cada hun délies» (fl. 20v) 

Capela de Nossa Senhora da Veiga: humidade: pavimento 
«A capella de Nossa Senhora da Veiga se acha com muita indecencia 
em rezão de se achar alagada em agoa, e por ser motivo, sem lugar 
aonde os devotos possão fazer sua oração o que tudo procede por estar 
o pavimento muito baixo e correrem as agoas por elle de todos os lados 
o que com mães facilidade se pode evitar, levantando se mães o 
pavimento [...] e o cobrirão todo de louzas, que fiquem bem ajustadas 
todas ao olivel» (fl. 21) 

1755, Outubro, 16 
Visitador: Francisco Barreira, abade de Penhas Juntas. 

Música 
«Nam consentira que dentro da igreja se toque gaita ou tamboril» 
(fl. 36v) 

Obra do novo corpo da igreja 
«O juis da igreja e mais povo mandarão fazer o corpo da igreja que 
conrresponda com a capela mor, recolhendo da parte do Evangelho a 
parede e da parte da Epistola sahira para fora que fique o altar com a 
mesma decência e capacidade que conrresponda ao altar do Evangelho 
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e asi sahirão com a mesma proporção as paredes ate as portas 
principais sobre as quais porão seus escarçoens de cantaria aonde 
descanse todo o peso para que não lhe suceda arruinarse como as que 
estão de prezente, e lhe porão seu frizo e cornija e cunhais de cantaria 
que conrrespondão com a capella, e da mesma sorte o campanário, e 
farão a caza para a pia dos baptizados e armário dos Santos Óleos para 
(a) parte do Evangelho com toda a decência [...] para o que mandara o 
juis da igreja vir ofeciais e mestres capazes para fazer a dita obra» 
(fl. 37) 

Arco da capela da Senhora da Veiga 
«O fabriqueiro mandara levantar o arco por conta da capela [sic] por 
conta da fabrica na forma que o reverendo abade lhe determinar e 
mandara reformar toda a roupa de linho de todo o necessário e 
comprara» diversos paramentos e alfaias para o culto (fl. 37) 

Capela da Senhora da Veiga: pavimento; arco; presbitério 
«O mordomo e offeciais da confraria de Nossa Senhora da Veiga 
mandara levantar (o pavimento de forma) que fique hum palmo ou 
dous por sima do corpo da igreja e fazer lhe seu arco de cantaria 
(a)largando para hua e outra parte, e lhe farão presbitério com três 
degraos de cantaria pena digo se fará tudo por conta da confraria» 
(fis. 37 37v) 

1761, Dezembro, 8 
Visitador: Reverendo Tomás Gomes da Costa. 

Pavimento; painel: fresta 
«O fabriqueiro mandara comprar hum messal novo de altar bem 
encadernado e mães moderno que se achar no Porto mandara lagear a 
capella de cantaria bem ajustada e fechar a porta da parte da Epistola 
de pedra e cal cobrindo a com painel como as mães paredes, e para dar 
luz á capella se (a)largara mães a fresta fecando de trez palmos e meio 
de largo a sinco e meio de alto com boas grades de ferro e vidraça com 
seu resgoardo de rede de arame» (fis. 59-59v) 

Altar 
«também mandara vir de Miranda hua pedra ara capaz para o mesmo 
(altar) por ser a que tem emsuficiente por ser piquena» (fl. 59v) 

Corpo da igreja: forro 
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«Como vejo a cappela mor com tanto asseio necessita que o corpo da 
igreja a imite e asim mando que os freguezes mandem forrar a primeira 
nave entre o arco toral e o que se lhe segue com forro lizo de tumba 
bem ajustado que descanse em o emtabolamento [sic] com cornija de 
meia coroa» (fl. 61) 

Retábulos para os altares colaterais; arco 
«mandarão fazer retábulos para os coletraes de boa talha ha moderna e 
em cima com archetectura que feche hum no outro forrando também o 
arco principal de talha com toda a meudeza e perfecção correndo a 
cornija dos retabolos com a do arco e cerculando este com hua ordem 
de renda de madeira por dentro e por fora e para se fazer esta obra se 
poderão valer de sincoenta mil reis da fabrica por empréstimo em que 
haverá grande cuidado em tornallo com algum mães que lhe devão» 
(fl. 61) 

1774, Junho, 16 
Visitador: cónego Manuel Velho Quintela3. 

Escada para os sinos 
«Se não toque o sino sem sua licença (do pároco) e sem lho virem 
perguntar pena de sinco tostoens a quem o fizer, e para mais se evitar 
esta desordem que observei mando se retire a escada de fora, e se 
ponhão as cordas por dentro e que do choro se faça escada para os 
mesmos sinos e hum alçapão com seu ferrolho para mais segurança da 
igreja» (fl. 86) 

Baptistério 
«mandarão fazer duas grades com sua porta e fechadura para o 
batisterio em tanta forma que fique fechado todo em roda» (fl. 86) 

Retábulos dos altares colaterais 
«Os moradores no termo de hum mes pena de dous mil reis arrematem 
o douramento dos altares coletraes e pintem o teto athe o primeiro 
arco» (fl. 86v) 

Capela da Senhora da Veiga 
«O mordomo da Senhora das Veigas [...] mandara argamaçar e calear a 
capela visto ter ja os preparos promptos para iso» (fl. 86v) 

3 Grande parte dos capítulos desta visita, por má conservação do livro, estão apagados. 
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1779, Maio, 30 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto4. 

Capela da Senhora da Veiga: retábulo 
«O mordomo da Senhora da Beiga mandará fazer o acrecimo de que 
necessita o retablo e revocar de cal ou cobrir de madeira o altar por 
conta da decência» (fl. 96) 

4 «O reverendo Manoel Bernardo da Silva abade de S. Pedro de Montouto e vezitador 
ordinário deste bispado por Sua Excellencia Reverendíssima o Excellentissimo. e 
Reverendíssimo Senhor D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas por mercê de Deus e da Sancta Se 
Apostólica Bispo délie, e eleito também de Miranda, e do concelho de Sua Magestade 
Fidelhssima etc. 

A todas as pessoas asim ecleziasticas como seculares das freguezias mencionadas no 
rol incluzo saúde em Christo Nosso Redentor que de todos he verdadeiro remédio e salvação. 
Faço saber que havendo o dito Exm°. Senhor consideração a utilidade e o quanto se fazem 
necessárias as vezitas diocesanas tanto para o desterro dos vícios erros escândalos, e abuzos 
como para se fazer grandes cerviços a Deus, e para bem espiritual das almas me dignou 
nomear a mim ainda que sem mericimento vezitador das igrejas do rol, e para eu satisfazer 
quanto me for possível aos deveres de meu oficio como dezejo tenho tenção de principiar a 
vezita no dia trinta de Maio principiando a vezita pella igreja de S. Martinho do luguar de 
Alfaião, e mando ao reverendo parocho da mesma que sendo lhe este aprezentado hindo por 
mim asinado e sellado com o sello de Sua Reverendíssima., ou sem elle o faça logo copiar ou 
copee dentro de hum dia para sem perda de tempo o 1er a seus freguezes e fazer passar 
original a immediata igreja que se segue segundo a ordem prescrita na relação que vai junta e 
avendo recibo do reverendo parocho que todos asim hirão fazendo cujo recibo me 
aprezentara cada hum de per si em acto de vezita pena de serem condenados sendo omissos 
fazendo saber ao mordomo da igreja tendo noticia na immediata e vezinha deve hir saber o 
dia, e hora em que ha de cheguar a sua pena de ser também multado. E avizarão a todos os 
seus freguezes asim ecleziasticos, como secullares todos devem esperar na igreja a vezita 
para asistirem como devem tanto ao spiritual como temporal depondo nas devaças a que se 
proceder, sem ódio, ou afeição a pessoa alguma mas tam somente com o zello da honra de 
Deus e bem spiritual das almas de seus próximos denunciando me os pecados públicos 
vicios abuzos, que escandallizem e devam ser corrigidos segundo os interrogatórios que lhe 
fizer. Do mesmo modo aos mordomos das confrarias fabriqueiros administradores de 
capellas ermidas ou outros luguares pios testamentos erdeiros dos absentados e a outras 
quaisquer pessoas que devem dar contas em a vezita, e bem asim a todas as pessoas que por 
direito são obrigadas asistir me com o necessário para mim e meus oficiais ao reverendo 
sacerdote seus parochianos a obriguação que tem de aprezentar em acto de vezita os seus 
papeis para que nem huma das ditas pessoas possa aleguar ignorância e eu não exprimente 
falta tendo os mesmos reverendos parochos para isse efeito hum rol feito do numero délies 
dos testamentos dos absentados livros de confrarias fabrica e tendo com os mesmos livros 
em cima de de huma meza cuberta e junto delia dois, ou três asentos e na mesma a cera 
aceza os paramentos postos por ordem para serem vistos e tudo o mais com prontidão e 
decença devida na forma das Constetuiçois o que tudo cumprirão pena de serem punidos e 
multados na forma das mesmas dado em Montouto sob mei signal, e sello de Sua Excellencia 
Reverendíssima aos (espaço em branco) de 1779 eu padre Thome Pires secretario da vezita 
que o escrevi», (fis. 93v-94) 
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1781, Maio, 24 
Visitador: Francisco Tavares Pacheco, abade de Sonim, arcipreste de Monforte 
e comissário do Santo Ofício.. 

Painel do Santíssimo Coração de Tesus 
«O mesmo fabriqueiro mandara fazer a conta da fabrica hum painel do 
Santíssimo Coração de Jesus a emitação do que se acha na igreja de 
Samil para por este meio satisfazer ao Real Decreto da Rainha Nossa 
Senhora e todos lucrarem a indulgência5 que foi concedida pelo 
Sanctissimo Padre Pio VI a todos aquelles que no segundo domingo de 
cada mez depois de confessados e comungados vizitarem o altar em 
que estiver colocado o referedo painel» (fl. 106) 

Capela de S. Sebastião: reedificação; empreitadas 
«Por me constar que a capela de São Sebastião se acha ameaçando 
ruina tanto do tecto como das paredes mando que tudo se reedifique a 
eleição do reverendo abade e não tendo rendimento necessário para a 
reedificação o povo soprira a falta para o que lhe concedo licença de 

5 Assinado pelo Doutor Simão dos Santos Coelho, cónego doutoral da Sé, provizor e 
governador do bispado, o Alvará de publicação das indulgências concedidas a quem vizitar a 
Imagem do Santíssimo Coração de Jezus depois da mesma ser collocada em qualquer igreja 
ou capella deste bispado foi publicado, em Bragança, no dia 6 de Maio de 1779. Na 
informação posteriormente enviada aos párocos escreveu-se: «Faço saber que havendo o 
Sanctissimo Papa Pio Sexto hora prezidente da igreja de Deus a instancia da Rainha nossa 
senhora solenizado neste reino a festa do Santíssimo Coração de Jezus faz expedir as letras 
cujo theor reduzido ao edioma protugues he o seguinte = Pio Papa Sexto para perpetua 
lembrança deferindo nos em outro tempo as suplicas da nossa muito amada, e prezada filha 
em Jezus Christo Dona Maria Rainha de Portugal e dos Algarves anunciamos e concedemos 
que nos referidos reinos se selebrasse todos os annos com rito dupex de primeira a festa do 
Santíssimo Coração de Jezus na sexta feira depois da oitava do Santíssimo Corpo de Deus, 
porem como a piedade da mesma fidelíssima rainha grandemente deseja promover a referida 
festa em maior solenidade pouco tempo ha em seu nome nos foi suplicada que para o 
mesmo fim decemos a oportuna providencia dignando nos de mandar por nossa benignidade 
apostólica conceder lhe o que por esta lhe concedemos, promovidos de suas suplicas, 
detreminamos, e mandamos por nossa autoridade apostólica, e pello theor da prezente que 
nos sobreditos reinos de Portugal e dos Algarves se selebre a dita festa do Santíssimo 
Coração de Jezus e também os futuros tempos com vigília e jejum, empondo alem deste o 
preceito de se absterem todos neste dia de toda e qualquer obra servil, mas como sucedera o 
acontecer que na quinta feira próxima o dia festivo de Sam João Baptista, ou dos Apóstolos 
Sam Pedro, e Sam Paullo, ou de Santo Antonio de Padoa, que neste reino os fieis de Jezus 
Christo costumão venerar, e honrar com singular culto, e devoção como seu principal 
protettor, mandamos, e declaramos que a mesma vigília neste cazo no dia de coaria feira 
immediata seja suficiente para cumprir hum, e outro previto não obetendo coaisquer 
constituiçoens detreminaçõens apostólicas em contrario [...]». 
A.P.E., Livro das Visitações deAlfaião, fis. 94-111. 
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fazer empreitadas os domingos e dias sanctos o que cumprirão em 
tempo de dous annos» (fl. 106v] 

1783, Agosto, 20 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 

Pavimento da igreja 
«Como os rendimentos se vão vencendo, e acrescendo, e não deve vir 
em comtemplação [sic] a vista deste templo hum pavimento 
inteiramente matrial com hua pedra tosca mal formada mal unida, e 
emdecente [sic] mando, que em termo de dois annos o povo com 
alguma ajuda da fabrica a que parecer conveniente sem rezão dos seus 
gastos ordinários a mande pavimentar de madeira de castanho com 
suas sepulturas devedidas com cornijas da mesma madeira, e no meio 
huma cornije de pedra de cantaria lavrada» (fl. 112) 

Capela de S. Sebastião: reedificação 
«O juis da igreja não cumprio com as obras da redeficação da capella de 
Sam Sebastiam tam necessária como se esta vendo [...] a mandem 
redificar» (fl. 112) 

1785, Outubro, 5 
Visitador: Doutor João António Gomes de Sepúlveda. 

Ruína do tecto e corpo da igreja 
«Por ver a ruina que ameaça o teto do corpo da igreja por começarem 
abrir os arcos que fizerão de novo mando que o fabriqueiro mande ver a 
dita obra por mestres capazes do dito officio de canteiro para que estes 
determinem o modo com que se ha de segurar a dita obra e nesta forma 
se faça para evitar a ruina total do edeficio em que podem perecer 
muitas pessoas» (fl. 113) 

1789, Agosto, 10 
Visitador: Padre Inácio de Sá Morais. 

«O fabriqueiro dos anos precedentes não satisfes nem hua das obras 
que se achão capituladas» (fl. 115) 

1795, Janeiro, 24 
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Visitador: Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento, cónego prebendado da Sé. 

Capela da Senhora da Veiga: retábulo: imagem 
«O mordomo da Senhora da Veiga mandara comprar hum cruxifixo 
para o altar pintar o retábulo encarnar a emagem da Senhora e os 
castiçais para o mesmo altar, e por vidrassas nas frestas» (fl. 129) 

Menino Deus 
«O mordomo do Menino Deos mandara fazer hum frontal de damasco 
branco que sera pago das esmollas do mesmo Menino e de hum ramo 
que se fez para a Senhora do Rozario» (fis. 129-129v) 

Igreja: arco; pavimento 
«Os moradores mandarão compor o arco do meio da igreja no tempo de 
seis mezes e no de hum anno comporão o pavimento da mesma igreja 
[...] e mandarão branquiar a igreja [...] e o fabriqueiro a capella mor» 
(fis. 129-129v) 

ALVITES 
Igreja de S. Vicente 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 7, Lv. 70, (1720-1793) 

1720, Junho, 12 
Visitador: Doutor João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Sacristia: pavimento 
«O reverendo parrocho [...] noteficara a pessoa que arrematou a obra de 
sobradar a sanchristia para que daqui athe o Natal proximo futuro 
satisfaça com a dita obra na forma que a arrematou» (fl. 2v) 

Corpo da igreja: retábulo da capela da Senhora da Expectação 
«Vi o cuidado com que (o juiz da igreja) reparou e reedificou o corpo da 
igreja [...] pello que vendo o seo zello e que se não descuide de reparar 
do necessário a sua cappella de Nossa Senhora da Expectação ao que 
deu principio no retablo que lhe pos» (fis. 2v-3) 
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1722, Junho, 9 
Visitador: Reverendo Doutor Miguel de Carvalho e Almeida. 

Despesas com as obras 
«Os fabriqueiros e freguezes tem despendido tanto dinheiro e feito 
tantas obras na sua igreja que os acho exaustos de dinheiro e por cuja 
rezão lhe não emponho outras obras novas e sò lhe recomendo 
continue as que tem principiado [...] e especialmente as do sobrado da 
samchristia [sic]» (fl. 4v) 

Capela de Santa Maria Madalena 
«O administrador da capella de Santa Maria Madalena não obstante 
Sua Illustrissima na sua vezita lha deixar suspenssa the a reformar elle 
mostrando pouco sentimento disso ou tendo vontade que ella de todo 
se arruine a tem deixado ao desemparo cuja impiedade he digna de 
maior castigo. Portanto ordeno que o reverendo parocho lhe embargue 
e socreste os rendimentos de todas as propriedades obrigadas a dita 
capella [...] para reparação da dita capella» (fis. 4v-5) 

1724, Maio, 29 
Visitador: Reverendo Manuel Vaz Torres. 

Capela de Vale de Lafioa 
«Os moradores de Vale de Lagoa [...] comprarão hum missal para a sua 
capella» (fl. 8) 

Capela de Santa Maria Madalena 
«Os freguezes comporão decentemente a capella de Santa Maria 
Madalena aiustandoce do dinheiro que tem para as obras» (fl. 8) 

1726, Junho, 15 
Visitador: Pedro da Fontoura Carneiro, abade de Bouçoães 

Sacrário 
«O reverendo reitor mandará por o sacrário com aquella firmeza que he 
necessário, pregado no retabolo» (fl. 13v) 

Capela de Santa Maria Madalena: levantamento da suspensão; retábulo 
«Porquanto a capela de Santa Maria Magdalena esta reedificada e capas 
de nella se poderem celebrar os officios divinos, hei por levantada a 
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suspensão continuando o sequestro té por retabolo e paramentos 
necessários para se dizer missa» (fl. 14) 

Capela de Santa Maria Madalena do Monte: reedificação 
«Os freguezes nam tem cumprido com a reedificaçam da capela de 
Santa Maria Magdalena do Monte [...] mando a reedifiquem dentro de 
hum anno» (fl. 14) 

1727, Junho, 24 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago de Miranda. 

Corpo da igreja 
«mandara o fabriqueiro (do corpo da igreja) revocar alguas roturas que 
tem a igreia [...] e assentar em argamassa parte do telhado e branquear 
a igreia» (fl. 15v) 

Senhora da Apresentação: imagem 
«O administrador da capella da Senhora da Apresentação mandará por 
no altar a Senhora da invocaçam da capella» (fl. 15v) 

Capela de Santa Maria Madalena do Monte: reedificação 
«O juis da igreia não tem satisfeito por inteiro com a obra de Santa 
Maria Madalena do Monte porem como tem as paredes feitas e me 
constou ter ajustado a factura do tecto o alivio por hora da 
condenaçam» (fl. 16) 

Capela de Santa Maria Madalena (do lugar! : ocultação das pinturas 
murais; retábulo 
«O administrador de Santa Maria Madalena do lugar [...] mandara 
branquear a capella por dentro extinguindo todas as pinturas que nella 
ha que por indecentes podem causar irreverência, e athe a primeira 
vizita lhe mandara por hu retabolo» (fl. 16) 

Corpo da igreja: pavimento 
«O fabriqueiro do corpo da igreia mandara lagear o corpo delia ao 
menos athé as portas travessas para o que os freguezes concorrerão com 
os carretos» (fl. 16v) 

1728, Dezembro, 11 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 
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Pavimento do corpo da igreja 
«O fabriqueiro do corpo da igreja [...] em termo de dois mezes [...] 
obrigara ao quanteiro de finda a obra do lageado» (fl. 17v) 

Senhora da Apresentação: imagem 
«O ademenestrador da cappella da Senhora da Aprezentação não 
mandou por no altar a imagem da mesma Senhora» (fl. 17v) 

Capela de Santa Maria Madalena ido lugarl: retábulo 
«O ademenestrador da cappella de Santa Maria Magdalena não satisfes 
em por o retabollo na mesma cappella» (fl. 18) 

Capela de Vale de Lagoa 
«Os freguezes de Vai de Lagoa athe a primeira mandaram reformar de 
novo a sua cappella [...] que sera arrematada em dois dias santos á 
porta desta igreja» (fl. 18v) 

1730, Novembro, 12 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Capela de Santa Maria Madalena: matérias: paredes: baptistério 
«Os freguezes faltarão em mandar reformar a cappela de Santa Maria 
Magdalena, a que darão cumprimento em termo de oito mezes, pois 
tem a madeira para ella prompta, fazendo lhe o acrecimo nas paredes 
[...] e dentro do dito tempo mandarão fazer as grades para a pia 
baptismal» (fl. 19v) 

Capela da quinta de Vale de Lagoa 
«Os freguezes de Vai de Lagoa faltarão em reformar a cappella da sua 
quinta» (fl. 20) 

Capela de Santa Maria Madalena: retábulo 
«O administrador da cappella de Santa Maria Magdalena não mandou 
por o retablo na mesma» (fl. 20) 

Capela da quinta de Lama do Cavalo 
«Os freguezes (da quinta) de Lama do Cavalo em termo de seis mezes 
comprarão hum ritual para [...] (a) mesma cappella» (fl. 20v) 

Confraria das Almas 
«O juiz da igreja em termo de hum mez obrigara a Francisco Borges 
pêra que faça escriptura de juro de cinquenta mil reis que deixou 
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Manoel Pinto Castello Branco do legado a confraria das Almas deste 
lugar» (fl. 21) 

1732, Outubro, 26 
Visitador: André Ramalho Barradas, abade de S. João Baptista de Bragança. 

Capela de Santa Maria Madalena 
«Os freguezes não satisfizerão totalmente a obra da cappella de Santa 
Maria Madalena [...] e attendendo a que tem ja comessado a tal obra os 
alivio» (fl. 22) 

Capela do Santo Amaro 
«de novo (os moradores) mandarão fazer athe a primeira huas portas 
para a cappella de Santo Amaro, e mandarão branquear por dentro, e 
por fora acudindo ao telhado» (fl. 22v) 

Capela de Santa Maria Madalena: 
retábulo 
«O admenistrador da Capela de Santa Maria Madalena não satisfes ao 
retabollo»; 

pinturas murais 
com a brevidade possivel, e o tempo permetir (o administrdaor) 
mandara branquear por dentro, e por fora branqueando também as 
pinturas que tem por dentro, ou renovando as de tintas novas»; 

tecto 
«terá cuidado de reparar o tecto» (fl. 23). 

1734, Dezembro, 12 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, abade de Chacim. 

Capela da quinta de Assureira: tecto 
«Os moradores da quinta da Soreira mandarão reparar o tecto da 
capella [...] antes que se exprimente maior mina» (fl. 23) 

1736, Dezembro, 21 
Visitador: André Ramalho Barradas, comissário do Santo Ofício, abade de S. 
João Baptista de Bragança 
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Sacristia: pavimento 
«O fabriqueiro do corpo da igreja [...] mandara acabar a obra do lagiado 
da sanchristia» (fl. 31v) 

1738, Abril, 24 
Visitador: Manuel de Morais Sarmento, arcediago da Sé. 

Capela de Santa Maria Madalena: retábulo 
«O administrador da capella de Santa Maria Magdalena nam tem dado 
cumprimento a obra do retabolo» (fl. 37) 

Capela da Senhora da Apresentação: imagem; pavimento 
«O administrador da capella de Nossa Senhora da Appresentação tem 
dado cumprimento a imagem da mesma Senhora e mandou lagear a 
capella» (fl. 37v) 

1739, Abril, 28 
Visitador: Manuel de Morais Sarmento, arcediago da Sé. 

Capela de Santa Maria Madalena: retábulo 
«O administrador da capella de Santa Maria Magdalena [...] lhe falta o 
mandar fazer o retabollo e por me constar tem justo com o mestre pelo 
recebo que me apresentou o alivio da pena imposta» (fl. 33v) 

174(?) 
Visitador: José Maria da Rosa, reitor de Paço de Vinhais 

Capela de Vale de Lagoa; imagem de S. Sebastião 
«Os freguezes de Vai de Lagoa no termo de dois mezes branquearão a 
sua capela por dentro, e fora e no de seis mezes mandarão emcarnar 
[sic] de novo a S. Sebastião» (fl. 49) 

Capela de Assureira: retábulo 
«Os freguezes da Asureira farão deligencia por comprar algum retábulo 
velho para ornarem a sua capela» (fl. 49) 

Capela de Santa Maria Madalena: retábulo; frontal; levantamento da 
suspensão 
«Por se achar reformada a capela de Santa Maria Magdalena lhe levanto 
a suspensão comtanto [sic] que se lhe pinte o retabolo e se lhe ponha 
hum frontal de madeira pintado» (fl. 49) 

* 
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Capela de Santo Amaro: frontal; tecto: empreitadas 
«na capella de Santo Amaro farão outro frontal de madeira pintado, e 
comcertarão [sic] o tecto [...] e para estas obras se poderão (fazer) 
empreitadas nos dias santos depois de ouvirem missa» (fl. 49) 

1746, Janeiro, 21 
Visitador: António Xavier de Morais Sarmento, abade de Quiráz. 

Nova colocação dos altares colaterais; banquetas 
«O fabriqueiro do corpo da igreja [...] mande por os altares colletaraes, 
ou ao lado de todo, ou de todo postos no arco por ser, indecente 
estarem da sorte que estão, e lhe mandará por banquetas, e cruzes a 
romana» (fis. 52v-53) 

Capela de Santo Amaro: retábulo: enterramento da imagem 
«O juis da igreja [...] satisfaça (na capela de Santo Amaro) hu retábulo 
novo liso pello que ha estar incapas de se lhe darem tintas por muito 
velho [...] como também em termo de três mezes mandará encarnar, e 
retocar a imagem do santo alias o reverendo parocho em virtude de 
santa obediência lhe ordeno o mandara enterrar» (fis. 53-53v) 

Capela de Santa Maria Madalena: enterramento da imagem; Santo 
Cristo 
«O admenistrador da capella de Santa Maria Magdalena [...] mandara 
fazer nova image da Santa pella que ha estar indecente, e esta mandara 
enterrar o reverendo parocho dentro de oito dias, como também a 
image de Santo Christo» (fl. 53v) 

Capela de Vale de Lagoa: eliminação do altar da Senhora da Assumpção 
«ordeno (aos moradores de Vale de Lagoa) que desfação de todo o altar 
da Senhora da Assumpção por lhe bastar hum so na sua capella e 
poderem melhor, e com decência sustentar este, e em termo de hum 
anno porão no altar banqueta á romana» (fl. 54) 

Capela da Assureira: suspensão; imagem; retábulo 
«Suspendo a cappella da Asoreira [...] athe que nella se ponhão retablo, 
frontal, e taburno, capazes; a imagem de Nossa Senhora esta indecente, 
e incapas; pelo que ou se lhe farão de novo, e encarnarão as mãos e 
rosto, e não se fazendo isto em termo de três mezes o reverendo 
parocho sob pena de santa obediência a mandar enterrar» (fl. 54) 
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1748, Março, 11 
Visitador: Reverendo Doutor Simão Preto. 

Matriz: escada dos sinos; tecto 
«se reformará a escada dos sinos, e o tecto na parte em que necessita» 
(55v) 

Mudança dos altares colaterias: Santo Cristo: Nossa Senhora 
«Os altares collateraes se mudarão de sorte, que o Santo Christo fique 
ao lado do Evangelho, e Nossa Senhora ao da Epistula, e como só se 
podem accomodar de meia esquadria, como estão deste modo se 
collocarão» (fl. 55v) 

Capela de Santo Amaro: retábulo; telhado; cume 
«Para a capella de Santo Amaro se fará o retábulo determinado na visita 
passada e se retelhara a capella, segurando o cume do tecto com 
argamassa» (fl. 56) 

Capela de Lama do Cavalo: telhado 
«Os moradores de Lama do Cavallo mandarão retelhar, e branquear a 
capella» (fl. 56) 

Capela da Assureira: retábulo; telhado; tecto 
«Os (moradores) da Açoreira mandarão fazer hum retabolozinho em 
termo de dous annos [...] e mandalla hão retelhaar [sic], e reformar o 
tecto» (fl. 56) 

1755, Dezembro, 27 
Visitador: Manuel Bernardo Lopes, cónego magistral na Sé. 

Altar-mor: 
banquetas 
«Por conta da fabrica da capella mor se mandara alargar a banqueta do 
altar mor de palmo e meio da larga e que passe por diante do sacrário 
para nella se por a crus a romana; e o mesmo altar se alargara para a 
parte anterior, em forma que tenha de largo dois palmos e meio que 
sera todo de pedra fixe» (fl. 72v); 

degraus 

À. 
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«No altar mor se mandara fazer hu degrao de cantaria que sera do 
cumprimento do altar, e de largo quatro palomos e meio, e de alto meio 
palmo somente»; 

tocheiros 
e mandarão fazer dois tocheiros triangulares bem torneados para duas 
tochas, que acompanharão o altar mor» (fl. 74) 

Altares colaterais: banquetas 
«Nos altares colateraes se mandarão por banquetas da mesma largura 
acima ditta, para o que se alargarão os mesmos altares que tenhão cada 
hum de largo dois palmos e meio e se rebaixarão a altura das 
banquetas» (fis. 72v-73) 

Capela de Vale de Lagoa: banquetas; degraus 
«Os moradores da quinta da Lagoa mandarão por nos altares da sua 
capella em cada hum sua banqueta da medida ja declarada de palmo e 
meio de largas e em cada hum sua crus alta a romana com crucifixo, e 
em cada hum seu degrao de cantaria de meio palmo de alto e quatro e 
meio de largo» (fl. 73) 

Capela da Senhora da Apresentação: banqueta: degrau 
«O admenistrador da capella de Nossa Senhora da Appresentação 
mandara por no seu altar banqueta de palmo e meio da larga alargando 
o mesmo altar de dois palmos, e meio de pedra fixe [...] e mandara 
alargar o degrao de cantaria do mesmo que tenha quatro palmos e meio 
de largo, e não terá de comprido, mais que quatro dedos de cada parte, 
mais que o altar» (fl. 74) 

Capela de Santa Maria Madalena: banqueta; degrau 
«Os freguezes mandarão por no altar da capella de Santa Maria 
Magdalena hua banqueta de palmo e meio de larga com sua crus a 
romana [...] e no supedaneo do mesmo mandarão fazer hum degrao de 
cantaria de meio palmo de alto, quatro palmos e meio de largo; e de 
comprido terá somente quatro dedos mais que o altar da cada parte [...] 
e para a mesma capella lhe mandarão fazer humas portas novas bem 
feitas e seguras [...] o que tudo cumprira o admenistrador da dita 
capella Jozeph Pinto de Meirelles de Vai Dasnes» (fl. 74v) 

Capela de Santo Amaro: banqueta; degrau 
«Os mesmos freguezes mandarão por na capella de Santo Amaro 
banqueta, crus alta a romana [...] e degrao de cantaria no supedaneo do 
mesmo» (fl. 74v) 
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Capela de Lama do Cavalo: banqueta; degrau 
«Os moradores da quinta de Lama do Cavallo, mandarão por no altar da 
sua capella banqueta, crus alta a romana [...] e no supedaneo do mesmo 
mandarão fazer hum degrao de cantaria» (fl. 75v) 

1761, Dezembro, 30 
Visitador: Francisco Barroso, abade de Penas Juntas. 

Tribuna 
«O fabriqueiro do corpo da igreja mandara fazer huma tribuna com o 
milhor primor que puder ser alargando para a parte anterior do altar 
mor todo o retabolo do mesmo, para que fique vão sufficiente para o 
camarim, o que se fará a eleição do reverendo reitor para o que lhe dou 
tempo de très annos» (fis. 91-91v) 

Capela de Vale de Lagoa: altares de S. Sebastião e Nossa Senhora 
«Os moradores de Vai de Lagoa mandarão comprar huma pedra Ara 
para S. Sebastiam [...] e mandaram fazer hum frontal para o altar de 
Nossa Senhora» (fis. 91v-92) 

Capela de Assureira: portal 
«Os moradores da quinta de Açoreira mandarão por hum portal de 
cantaria, reformando se for necessário a parede de baixo, com sua porta 
bem feita» (fl. 92) 

1768, Maio, 11 
Visitador: Doutor Feliciano Xavier Pereira da Serra, desembargador da Mesa 
Episcopal, reitor de Soeira. 

Capela de Santa Maria Madalena 
«O admenistrador da capella de Santa Maria Magdalena [...] mandara 
segurar a porta da cappella» (fl. 102v) 

Capela de Santo Amaro: telhado 
«Os moradores mandarão telhar a cappella de Santo Amaro» (fl. 102v) 

1770, Junho, 28 
Visitador: Doutor António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 
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Frestas: capela-mor; corpo da igreja. Grade no arco cruzeiro 
«O reverendo reitor logo que houver dinheiro na fabrica mandara abrir 
a fresta na capella mor, e por huas grades no arco da capella que 
fecharão no meio [...] e mandara abrir tãobem a fresta do corpo da 
igreja» (fl. 103v) 

1776, Novembro, 18 ± 
Visitador: D. Miguel António Barreto de Meneses, bispo da diocese. 

Obras 
«se mande caiar com a brevidade possível a igreja [...] (e) compor a 
porta da capella de Santa Maria Magdalena» (fl. 109v) 

1782, Abril, 27 
Visitador: Doutor António Moreira Cabral, abade de S. Tomé, em Terroso. 

Capela-mor: 
paredes arruinadas 
«O fabriqueiro da capella mor [...] mandara reformar as paredes da 
capella mor que se achão arruinadas fazendo as de alicerce, ou ao A 
menos donde fiquem com segurança»; 

apainelamentos 
«apainelar de madeira por cima, e pellas paredes como estão algumas 
da mesma commenda, sendo freguezias diminutas, e esta a maior de 
todas»; 

degraus 
«fazer os degraos do altar mor a romana»; 

imagem de S. Vicente 
«Mandará vir huma imagem de S. Vicente mártir padroeiro da mesma > 
igreja» (fl. 120). 

Capela de Vale de Lagoa: imagem da Senhora 
«Os moradores da quinta de Vai de Lagoa mandarão retocar a imagem 
de Nossa Senhora [...] no termo de seis mezes» (fl. 120v) 

1789, Novembro, 3 
Visitador: Doutor Caetano José Saraiva, abade reservatário de Montouto. 
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Capela-mor: degraus; porta da tribuna 
«O fabriqueiro da cappella mor dentro de seis mezes mandará reformar 
os degraos do altar mor a romana de forma que fiquem so três degraos 
com altura e largura porporcionada, e com esta obra ficando 
dezembaraçada a cappella se rebaixará a porta da tribuna para que 
possa o sacerdote entrar com a possivel decência, e commodamente 
com o Santíssimo Sacramento» (fl. 128v) 

Sacristia: nova fresta; entaipamento; mudança do lavatório; caixões 
«O juis da igreja a custa da fabrica do corpo da igreja mandara (dentro) 
de oito mezes abrir na sacrestia para a parte em que esta prezentemente 
a fresta huma janella de quatro palmos de largura e sette e meio de 
altura com grades de ferro acrescentandosse se for precizo as que 
actualmente tem a pequena janella que esta para a parte do Norte, a 
qual se tapara e mudandosse o lavatório para outra parte se assentarão 
os caixoins no sitio em que agora esta o mesmo lavatório e janella» 
(fl. 128v); 

Corpo da igreja: pavimento: altares colaterais 
«dentro de hum anno mandara concertar o lageado que esta entre os 
altares coletrais rebaixandosse o pavimento ao livel da igreja athe a 
face doa arco da cappella mor para onde se mudará o degrao, e 
recolhendosse o sopedaneo dos mesmos altares ficarão com dois 
degraos por não admettir outra reforma esta obra» (fis. 128v-129) 

púlpito; portas travessas 
«logo mandara segurar o púlpito e a sua entrada [...] como também 
ambas as portas travessas» (fl. 129) 
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ARGOZELO 
Paróquia de S. Frutuoso 
Fonte: Arquivo paroquial da igreja de S. Frutuoso de Argozelo, Livro de 
registo de capítulos de visita e pastorais da igreja de S. Frutuoso (1698-
1758); Livro de registo de capítulos de visita e pastorais da igreja de S. 
Frutuoso (1755-1798) 

1699, Agosto, 10 
Visitador: Frei Álvaro de Castro. 

«Por hora não impomos obras alguas aos freguezes porque nas que lhe 
foram mandadas tem satisfeito puntualmente [...] (e) não necessita a 
igreja de couza algua» (fl. 5v) 

1700, Dezembro, 11 
Visitador: Jerónimo Preto de Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Grades da pia baptismal 
«Porquanto achei as grades aonde estta a pia baptismal esttao 
disbaratadas e incapazes mando que os freguezes athe a Paschoa de 
Flores fasão de novo as dittas grades» (fl. 7) 

Adro e campanário da igreja 
«mandarão os freguezes tapar o adro e ateraplana lo em forma que fique 
igual e a parede que hade ter a roda não terá menos de sinco palmos de 
alto a qual sera feita de pedra e cal e também revocarão e branquiarão o 
campanário da igreja» (fl. 7) 

Capela de S. Sebastião 
«Também achei as capellas com pouca decência, as que pertencem ao 
povo, pello que mando aos freguezes que mandem revocar, e branquiar, 
a capella de São Sebastião por dentro e por fora e ateraplana la por 
dentro em forma que fique o pavimento igual» (fl.7) 

Capela de Santa Cruz 
«também mandarão branquiar a capella da Santa Crus por dentro e por 
fora 
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Capela de Santo Amaro 
«mando ao padre João Martins como padroeiro da capela de Santo 
Amaro a mande branquiar por dentro e por fora, e por altar capas com 
todo nessessario para nelle se poder dizer missa» (fl. 7v) 

1703, Outubro, 1 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Altar das Almas 
«Os freguezes mandarão [...] fazer hum Calvário ou peanha para o 
Santo Christo que se porá no altar das Almas» (fl. 8) 

1704, Novembro, 21 
Visitador: Jerónimo Preto de Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

«os freguezes não satisfizerão [...] (a obra de) compor ao livel o 
pavimento da igreja de S. Sebastião [...] (nem) mandarão compor as 
paredes do adro e as grades delia» (fl. 8v) 

± Capela-mor 
«O fabriqueiro da Seé mandara telhar a capella maior» (fl. 9) 

1706, Setembro, 14 
Visitador: Jerónimo Preto de Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Tempos de opressão 
«Os freguezes não satisfizerão com as obras impostas nas vizitas 
passadas, incorrerão nas penas nellas declaradas, e atendendo à 
opressão que tem tido neste tempo de guerras os relevo em parte da 
condenação» (fl. 11) 

Púlpito 
«em termo de hum anno mandarão fazer hum púlpito de grades 
torneadas, com assento de cantaria e escada da mesma» (fl. llv) 

Retábulo para a ermida de Santa Cruz 
«mandarão fazer hum retabolo bem feito para a ermida de Santa Cruz» 
(fl. llv) 

Confraria de Santo António 
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«O mordomo de Santo Antonio mandará fazer hua lâmpada de metal» 
(fl. 12) 

1709, Maio, 19 
Visitador: Bispo D. João Franco de Oliveira. 

Obras . , A 
«os freguezes cumprirão com a obra do púlpito e escadas deile de 
cantaria, mas não com as grades torneadas, e menos com o retabolo 
para a ermida de Santa Cruz» (fl. 14v) 

Telhado da igreja 
«de novo mandarão concertar o telhado da igreja e branquealla por 
dentro e por fora» 

Capela-mor 
«O reverendo fabriqueiro das igrejas do nosso Reverendo Cabbido 
mandara retelhar e argamaçar a capela mor» (fl. 14v) 

Confraria do Espírito Santo 
«Os mordomos das confrarias de Santo Antonio, e do Spmto Santo, ^ 
comprarão para as alampadas seus vazos de vidro» (fl. 14v) 

1714, Maio, 21 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Retábulo 
«Os freguezes não tem satisfeito ao retablo da capella de Santa Crus» 
(fl. 15v) 

Capela de S. Sebastião 
«Retelharão a capella de S. Sebastiam» (fl.16) 

1715, Novembro, 12 
Visitador: Sebastião de Morais, tesoureiro-mor da Sé de Miranda. 

Obras . 
«Os fabriqueiros satisfizeram com as obras impostas nas vizitas 
passadas menos [...] fazer o retablo para a hermida de Santa Crus» 
(fl. 16v) 
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1717, Novembro, 30 
Visitador: Bispo D. João de Sousa Carvalho. 

Nossa Senhora da Conceição 
«ellegera mordomo de Nossa senhora da Conceição para que tire 
esmolla para se fazer a festa todos os annos» (fl. 20v) 

Retábulo 
«Os freguezes tem faltado em não mandarem fazer o retabolo da Santa 
Crux» (fl. 21) 

Retábulo de Santo Amaro 
«Informando nos de que a capela de Santo Amaro de que he padroeiro 
Antonio Fernandes este lugar necessita de que o retabolo se pinte, o 
santo se reforme, e se fassa outro de novo, e também que se branque 
[sic], as paredes, e se retelhe o tihado» (fl. 22v) 

Capela de S. Roque e imagens 
«a capella de S. Roque sita no mote [sic] que he do povo a havemos por 
suspensa por estar totalmente indecente, e a imagem que esta nella 
mandamos ao reverendo parocho [...] a mande logo vir para a igreja, e 
outra de S. Braz se enterre logo» (fl. 22v) 

Pinturas murais na capela de Santa Cruz 
«A capella de Santa Cruz que he do povo se mandará branquear por 
dentro de sorte que não apareção as pinturas que estão nas paredes» 
(fl. 22v] 

Capela de S. Bartolomeu 
«A capella de S. Bartholomeu [...] por estar totalmente indecente a 
havemos por suspensa, e prohibimos que nella se não celebre os 
officios devinos the estar decentemente composta» (fis. 22v-23) 

Capela de S. Sebastião 
«sita no lugar, mandara o povo [...] acabar o arco da dita capella que 
esta amiaçando ruina, e também braquear as paredes por dentro, e por 
fora e concertallaz e os telhados» (fl. 23) 

1720, Maio, 23 
Visitador: Jerónimo Preto de Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 
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Obras 
«O reverendo fabriqueiro do Muito Illustre Cabbido aplicara todo o 
cuidado em dar satisfação e por em execução as obras impostas nas 
vezitas passadas e de novo mandar forrar de boa madeira o teto da 
sachristia» (fl. 29) 

Retábulo 
«Os freguezes não acabarão de dar satisfação as obras impostas na 
vezita passas e lhe falta a do retablo da capella de Santa Crus e a 
lampeda e assi ordeno se faça a do retablo com decência porpocionado 
a imagem de Christo [...] fazendoce também para a mesma imagem hua 
crus de boa madeira e liza» (fl. 29 v) 

Capela de S. Sebastião 
«mandarão concertar a porta travessa de São Sebastião e abrir hum rego 
para que despeda as agoas para o valle para que não entrem para 
dentro» (fl. 29v) 

Capela de Santo Amaro 
«O padroeiro da capella de Santo Amaro somente satisfez com mandar 
branquear e retelhar a capella não pintou o retablo nem a imagem do 
santo» (fl. 30) 

1722, Maio, 13 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

AltíiTPÇ pn i f í tp r f l i s 
«os mordomos dos altares coletrais faltarão em mandar fazer os 
castiçais [...] deixo lhe a sua eleição o compra los de metal por serem 
de madeira, e para o altar da Senhora do Rozario os comprara o 
mordomo da mesma Senhora, e o outro par comprarão os mordomos da 
Senhora da Esperança, e Santo Antonio. E outrosi os mordomos da 
Senhora da Esperança, e Rozario mandarão reformar as coroas das 
mesmas Senhoras» (fis. 31v-32) 

Igreja matriz 
«mandarão reformar as portas principais da igreja matris, e branquear 
as paredes da mesma, como também mandarão reformar o choro, e 
lagear o pavimento da igreja» (fl.31v) 

Capela de S. Sebastião 
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«mandarão fazer hum estrado de madeira para o pe do altar do 
comprimento, e suficiente largueza» (fl. 31v 

Capela do Santo Cristo 
«mandarão fazer outro estrado» (fl. 32) 

1724, Maio, 28 
Visitador: Jerónimo Preto de Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Retábulo do Santo Cristo 
«Os freguezes não satisfizerão com a obra do retabolo e crux do Santo 
Christo» (fl. 34v) 

Sino 
«mandarão fazer o sino que se acha quebrado acrescentando lhe ao 
menos duas arrobas» (fl 34) 

1726, Maio, 27 
Visitador: Jerónimo Preto de Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Obras 
«os freguezes tem satisfeito a maior parte das obras impostas» (fl. 41) 

Altar das Almas 
«o mordomo das Almas [...] mandara compor o altar com capacidade 
para nelle se poder celebrar» (fl. 41v) 

Capela-mor 
«O reverendo fabriqueiro do Muito Reverendo Cabbido mandar com 
toda a brevidade satisfazer com as obras impostas [...] a urgentíssima 
necessidade que a capella maior tem delias» (fis. 41v-42) 

Portas e retábulo da capela de S. Bartolomeu 
«O mordomo [...] mandara compor as portas principais da capella do 
santo e na porta da sanchristia mandara por hua fechadura com chave e 
[...] mandara pintar e dourar o retablo» (fl. 42) 

S. Roque 
«os mordomos de S. Roque mandaram [...] compor o tecto da capella» 
(fl. 42) 
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1727, Setembro, 21 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Construção de nova igreja matriz 
«Consta me, que a maior parte dos freiguezes deste povo, considerando 
[sic], o mao sitio em que esta a igreja matris e descomodo geral para 
todos principalmente no tempo do Inverno por estar coasi fora do 
mesmo lugar domde [sic] poucas vezes se ouvem os sinos, e ser tam 
piquena, que apenas cabe a terça parte da gente do mesmo povo demtro 
delia, querem muda la para parte ahonde achem ser mais comvemente 
para todos. Ponderadas por mim as sobreditas rezoins lhe louvo a sua 
resuloção [...] e lhe concedo se possão valer das sobras do dinheiro das 
confrarias, e pello que toqua a capella maior darão parte ao Reverendo 
Cabido pedindo lhe queira comcorrer com o que lhe parecer ser justo 
para a factura da dita capella» (fis. 44-44v) 

Retábulo dft S. Bartolomeu 
«O mordomo de Sam Bartholomeu mandar em termo de seis mezes 
pintar e dourar o retablo do mesmo santo» (fl. 44v] 

1728, Novembro, 3 
Visitador: Jerónimo Preto de Lemos, cónego magistral na Se de Miranda. 

Pintura do retábulo de S. Bartolomeu 
«O mordomo de S. Bertholomeu não satisfes com a obra de pintar, e 
dourar o retabolo [...] satisfará com esta obra em termo de três mezes» 
(fis. 47-47v) 

Nova igreja matriz 
«Emquanto [sic] as mais obras deixadas nas vizitas precedentes, e 
antecedente, aos freguezes as suspendo por hora, e alevio as 
condenaçoens nellas impostas, para que se proceda com mais tervor a 
facção da nova igreja [...] mas não os alivio da facção de coatro 
singulos, bolsa de corporaes coatro amitos, de bom pano de linho» 
(fl. 48) 

«Os freguezes mandarão logo sem demora por em execução a obra da 
igreja matris no sitio para ella destinado com a obrigação em que ficara 
o povo de mandar dizer as três missas por tenssão im perpetum de 
quem doou a area para fazer a igreja, e adro, e estas mandara sempre 
dizer o mordomo do orago de que dará conta nas vezitas para se saber 
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se satisfas a vontade da doadora; e a igreja se fara com a porta principal 
para aparte do meio dia, e as travessas hua para o poente, e outra para o 
nacente não tendo menos a porta principal que dezoito palmos de 
altura, e a largura porprocionada, e as portas travessas terá cada hua 
delias ao menos doze palmos de altura, e a largura porprocionada a dita 
altura; e as frestas asi do corpo da igreja como da capella maior serão 
feitas por sima a doze palmos do pavimento da igreja, e dahi para sima 
serão abertas athe intestarem na cornixa da mesma igreja e capella, 
tendo ao menos dois palmos de largo cada hua que levarão varões de 
ferro de suficiente grossura com suas cruzes, de furco, em furco cada 
hua e a porta da sacristia não terá menos de des palmos de altura e seis 
de largo. E visto me constar pello que vi, e prezenciei que a maior 
parte do povo, e os bons homens deste tem gosto na facção desta obra, 
por serviço de Deos, e aumento do culto devino, e se offrecem com 
donativos voluntários, e com tudo o mais que poderem para effeito de 
se conssumar a obra e tem donde tirar dinheiro para o dito effeito e 
somente alguns poucos, e mal intenccionados que são os que menos 
tem, e podem dar o impugnão o que não deve ter lugar visto que a dita 
obra he tanto do agrado, e serviço de Deos, e aumento do seu culto 
divino e em utilidade do povo, e bem das almas, e a matas que 
actualmente existe estar em sitio horrorozo, com perigo evidente de 
algua indecencia, mando se continue com a obra, e para esse effeito lhe 
concedo licença se possa valer das confrarias de S Bertholomeu e 
Santo Antonio, e das mais confrarias do povo, deixando lhe o 
necessário para as suas festividades, e também para que possao vender 
a dega, e alfaias que tem da confraria do Senhor, e das mais que lhe 
não forem necessárias a quem mais der por ellas, e o mesmo poderão 
fazer a caza do asouge sendo necessário, com advertência que o mais 
que resta para a facção da dita igreja se faça na forma de escnptura. 
1 E como athe estar ajustada esta obra com os pedreiros por certa 
quantia de dinheiro ficando o povo so com a obrigação dos carretos 
mando que a estes asistão todos igualmente o pobre como pobre e o 
rico, como rico e os que não tiverem juntas de bois, sendo pobres, 
mizeraveis asistirão com suas pessoas ao serviço que a porproçao lhes 
tocar, e os homens de negocio que não tiverem bois pagarão o carreto 
pro rata que lhe tocar como os mais que fizerem as ditas geiras; e a todo 
o que não obedecer para o dito serviço quando seja necessário, o 
supertendente da obra, que para esse effeito sera nomeado na 
asistencia do parocho pellos juizes do povo, e igreja, e mais homens da 
governança, o poderá multar em quinhentos reis para as mesmas obras 
que o reverendo parocho, pena de suspenção ipso facto executara 
procedendo contra todos os que o dito supertendente da obra lhe der a 
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rol, por todas as vezes que faltarem, com censura athe de participantes, 
athe a real entrega, e satisfazendo absolve los. 

E para esse effeito os sobreditos juizes do povo, e igreja, e mais 
homens do acórdão poderão eleger na forma asima declarada alem do 
supertendente escrivão, procurador, tezoureiro, a quem o reverendo 
parodio dará juramento para que bem e fielmente asistao a dita obra, 
cada hum com o que lhe pertencer a sua ocupação 

E todos os materiaes que tem a igreja velha concedo licença 
possão uzar délies, a seu tempo para esta nova obra, e a capella de S. 
Sebastiam mando se desfassa o corpo ficando a capella maior em ser 
tapando lhe o arco o necessário e deixando portas neste com sua 
fechadura, e chave, e os materiaes que servirem desta aplicamos para a 
nova igreja e darão principio a obra em termo de quinze dias penna de 
pagar o juiz do povo de vinte cruzados para a Sé e meirinho e Bulla a 
sua custa» (fis. 49v-51) 

«E visto que espero se continue com a obra atras declarada, ei por 
aliviadas todas as condenaçoens impostas nas vezitas antecedentes 
com cominação de que não continuando se lhe executarão em dobro» 
(fl. 51v) 

«E avendo algum tão comtumas [sic] que altere ou seia motor ^ 
impugnando por si ou por outrem, inibindo os ânimos dos devotos para 
que se não continue com a obra em tal cazo o ei por condenado em 
digo desde logo em vnte cruzados que pagara do aljube, a metade para 
as obras da igreja, e a outra para a Sé e meirinho e Bulia» (fis. 51v-52) 

Confraria das Almas: padroeim. arco do altar e retábulo 
«Consta me por escriptura que me aprezentou o padre Francisco Pires 
das Eiras ter feito doação a confraria das Almas de todos os seus bens 
prezentes, e feturos por sua morte e que alguns délies tem ja entregue a 
mesma confraria com a obrigação de que in perpetuum lhe mande dizer 
a mesma confraria pella sua alma duas missas cada mes, dando e 
ficando a mesma confraria cada hum anno dos rendimentos dos ditos ^ 
bens mil reis para a fabrica da mesma confraria, estes livres para a 

m e S m E [ q u e emquanto [sic] elle viver quer ser padroeiro do sito altar 
das Almas sem fazer prejuízo nem tirar a regalia a confraria e para este 
effeito da e promete duas moedas para ajuda do arco que se ha de fazer 
para o altar das mesmas Almas, efeito este se obriga dando lhe Deos 
vida, a fazer o retabolo para o mesmo altar das Almas a sua custa» 
(fl. 51v) 
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1730, Maio, 24 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria, em Bragança. 

Capela de Santo Amaro 
«O administrador da capella de Santo Amaro a mandará branquear por 
dentro e por fora» (fl. 55) 

Imagem de Nossa Senhora da Esperança 
«Fui informado que os moradores deste lugar levão a imagem de Nossa 
Senhora da Esperança com pouca veneração e decência a romagem de 
Nossa Senhora da Ribeira» (fl. 55v) 

1732, Novembro, 5 
Visitador: Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Nova igreja matriz 
«Em o que pertence aos freguezes lhe louvo muito o zello e cuidado 
com que tem mostrado na facção das obras da sua nova igreja, e lhe 
recomendo contenuem com todo o fervor e deligencia para terem a 
gloria de que cosumada esta obra e perffecionada lhe fica hum dos 
melhores [sic] obras que tem o bispado; e ordeno aos juizes da obra e 
povo, e igreja apliquem com toda a deligencia na continuação da 
mesma obra condenando os rebeis na forma dos capítulos percedentes, 
e detrimenação de Sua Illustrissima6» (fl. 56v) 

Pia baptismal 
«Ordeno ao juis das obras mande com toda a brevidade possível buscar 
a pia baptismal da igreja velha para a nova a qual terá fechada com seu 
cadeado» (fl. 57) 

6 Repetindo um capítulo da visita efectuada em 1728, o Bispo de Miranda, referindo-se à 
construção da nova matriz, em 27 de Abril de 1729, ordenou: «E quanto a facção da nova 
igreja ordenamos também que nehua pessoa eccleziastica ou secular impida ou impugne a 
dita obra despersuadindo aos que fosem trabalhar a ella, porque de qualquer modo que o 
intentem intibiando os ânimos devotos, e afastando os de tam satã e pia operação, por esse 
mesmo feito impomos, em suas pessoas pena de excomunhão maior, e sendo sacerdote alem 
desta pena lhe impomos também a de suspensão ipso facto incurrenda; e o padre cura nos 
dará parte de quaesquer que forem contumazes na observada desta nossa determinação para 
serem castegados a nosso arbítrio». Arq. Paroq. Argozelo, Livro de registo de capítulos de 
visita e pastorais da igreja de S. Frutuoso de Argozelo, (1698-1824), fl. 53 

K 
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1732, Dezembro, 19 
Visitador: 

Benção da nova matriz 
«Aos dezanove dias do mes de Dezembro de mil setecentos trinta e dois 
annos por comissão do Illustrissimo Senhor bispo Dom João de Sousa 
Carvalho vim ao lugar de Argozello e benzi a igreja nova como 
mandado me foi pello dito Senhor a vista do padre Miguel Gonçalves 
cura do dito lugar e da maior parte do povo, e para constar lhe faço este 
dia e mez, era ut supra 0 padre Francisco de Moraez» (fl. 57v) 

1735, Março, 28 
Visitador: Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Grades da pia baptismal e armário dos Santos Óleos 
«Os freguezes não tem satisfeito com todas as obras precezamente 
necessárias como se lhe tem ordenado nas vezitas antecedentes, e 
satisfarão com ellas [...] mandando logo por fechadura na pia 
baptismal, e porta com sua fechadura para os Santos Óleos cujo 
almario para que ha de servir a ditta porta e fechadura mandrão oleap> 
(fl. 60) 

Obras de conservação na antiga matriz 
«E torno a recomendar aos freguezes continuem com fervor em acabar 
de aperfeiçoar a igreja e sãochristia mandando a revocar e branquear 
pela parte enterior e exterior e com a mandar retelhar com a brevidade 
que lhe for possível antes que se lhe arruine o forro e as paredes» 
(fis. 60-60-v) 

Retábulo das Almas 
«O mordomo das Almas the a primeira vizita mandará fazer hum 
retabolo para o altar das mesmas por mão de bom official de sufficiente 
grandeza que bem encha o nicho e sobrepuxe acima de altura e largura 
correspondente, em forma que a obra exterior deste va faceando em 
roda os lados do mesmo nicho e no rematte hum tarjão bem feito 
metendo lhe no banco que ha de assentar sobre o altar sacrário com 
porta sufficiente, e na porta deste se fará tãobem outro tarjão fazendo 
toda a folhaje da obra ao moderno, a que alguns chamão folhaje 
franceza, e se poderá valer dos rendimentos da mesma confraria, para 
esta obra» (fl. 60v) 

Capela de S. Sebastião: tecto e revoco 
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«O mordomo de S. Sebastiam [...] mandará reformar o tecto da mesma 
capela de todo o madeiramento [...] mandando a revocar pela parte 
exterior e branquear pella interiop> (fl. 61v) 

Capela de S. Bartolomeu: cofre no retábulo 
«O mordomo [...] mandará fazer hum vazo de prata com sua cobertura 
domesmo para a função do Jubileo, e mandará fazer cofre no banco do 
retabolo para nella se meter o dito vazo nas funções do Jubileo» 
(fl. 61v) 

1737, Março, 11 
Visitador: Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Capela-mor do Cabido: paramentos; retábulo; sacrário 
«O reverendo fabriqueiro do Illustrissimo Cabbido não poz em 
execução a facção das obras tam [...] nesessarias para acelebração do 
santo sacraficio da missa [...] e se dentro de seis mezes não estiverem 
todas as obras [...] fará sequestro nos frutos das prebendas que não 
levantará sem primeiro estarem realmente entregues as ditas obras 
nesta igreja ou de ordem de Sua Illustrissima com declaração que 
necessita o altar de hua toalha de pano de linho com renda suficiente 
que bem cubra o altar de hua e outra banda que digo athe o supedanio, 
hua bolça de corporaes das coatro cores reformar o missal, ou comprar 
hu de novo, e hua vestimenta de damasco verde [...] e hua alva [...] e hu 
frontal de damasco roixo [...] e recomendo ao [...] Illustre Cabbido que 
informado da notória indececia, e incapacidade do retabolo da capella 
maior ordene ao reverendo fabriqueiro das igrejas mande fazer hu 
retabolo ao moderno da altura, e largura porpocionada a capella com 
atenção que ficando o sacrário que está capas» (fis. 64-64v) 

Matriz velha: 
fechadura de cepo 
«o mordomo do orago em termo de hu mes [...] mandará fazer hua 
fichadura de sepo bem forte com sua chave na mesma forma para as 
portas traveças, e hua tranqueta de ferro» (fl. 64v); 

coro especado, telhado 
«os freguezes mandarão por hu espeque de madeira liso para segurar a 
trave do coro, e retelhar a igreja onde for necessário» (fl. 65). 

Capela de S. Sebastião: pavimento, frontal 
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«O mordomo [...] acabe de aperfeiçuar a obra da mesma em termo de 
hum mes [...] (e) dentro do ditto tempo porão ao livel o pavimento da 
mesma capella e asi mais os freguezes mandarão [...] fazer hu frontal de 
madeira liza pintado a óleo de hua banda vermelho e branco, e da outra 
verde, e roixo mandando logo branquear a capella pella parte interior, e 
extreor, e reformar o telhado» (fl. 65) 

Capela de S. Roque: levantamento da suspensão 
«mandarão reformar a capella [...] e estando capas de se celebrar nella 
recorrerão a Sua Illustrissima para lha mandar benzer, e levantar a 
suspensão» (fl. 65) 

Capela de Santo Amaro: portas; imagem; pavimento 
«O adeministrador [...] mandará fazer huas portas novas para a capella 
que estão incapazes as que tem mandando retocar o santo por mão de 
bom pintor mandando fazer lageado, ou calsada do pavimento da 
capella mandando a branquear por dentro» (fis. 65v-66) 

Retábulo de Santo António: imagens da Senhora da Esperança e S. 
Caetano 
«O mordomo de Santo Antonio [...] em termo de hu anno mandará 
fazer hu retabollo bem feito ao moderno de suficiente altura 
porpocionada a largura com três pianhas para nellas se colocar a image 
da Senhora da Sperança e S. Caetano, e como esta obra ha de servir 
para as três images cuncurrerão o mordomo da Senhora com parte do 
custo a perpução do que tiver a confraria fazendo lhe remate, ou por 
remate hua targe bem feita, e hu goarda pó a imitação do das Almas» 
(fl. 66) 

Portas da igreja; sino 
«recomendo aos freguezes que para maior segurança das portas da sua 
igreja [...] as mande pintar a óleo [...] e em termo de hu anno [...] 
mandarão fundir o sino acrecendo lhe duas, ou três arrobas de ferro» 
(fl. 66) 

1738, Fevereiro, 4 
Visitador: Gaspar Rodrigues de Sá, cónego Prebendado na Sé de Miranda. 

Capela-mor 
«O reverendo fabriqueiro não tem satisfeito com as obraz deixadas» 
(fl. 67) 
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Capela de S. Roque 
«não reformarão a capella [...] para se benzer» (fl. 67v) 

Sino e portas 
«não mandarão fundir o sino [...] com também não mandarão oliar as 
portas» (fl. 67v) 

Santo Amaro: imagem 
«O administrador da capella [...] não mandou [...] retoquar a imagem» 
(fl. 68) 

Santo António: retábulo 
«o mordomo [...] não satisfez com mandar fazer o retabollo» (fl. 68) 

1739, Março, 6 
Visitador: Gaspar Rodrigues de Sá, cónego Prebendado na Sé de Miranda. 

As obras anteriormente capituladas continuavam por executar, 
incluindo as da capela-mor, da responsabilidade do Cabido. 

^ Púlpito 
«(os fregueses) mandarão fazer hu púlpito novo de boa madeira 
torneado e oleado com óleo roxo dourando o nos remates e aonde lhe 
for necessário» (fl. 71) 

Altar do Espírito Santo 
«comprarão hua pedra Ara para o altar do Sperito Santo» (fl. 71) 

Retábulo de Santo António 
«O mordomo de Santo Antonio não deo satisfação a obra do retabolo 
[...] pello que incorre na pena de dois mil reis porem atendendo a obra 
estar concertada com o mestre e que este athe o fim de Maio proximo 

+ futuro a dar feita os alevio em parte» (fl. 71) 

1743, Dezembro, 21 
Visitador: Manuel Teixeira de Magalhães e Lacerda, fidalgo capelão da Casa 
de Sua Magestade. 

Capela-mor: responsabilidades do cabido; retábulo, pavimento 
«todo o povo una voce me fes deprecação e multeplicados 
requerimentos que não devendo o mesmo povo fazer a sua custa a 
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cappella mor , elles como zellozos do culto devino a fizerão com toda a 
magnificência como se ve; e isto tendo obrigação de direito devino o 
Reverendo Cabbido de a mandar fazer pella precepção dos frutos, de 
que se utiliza o mesmo; a vista do que mando ao reverendo parocho 
com pena de excomunhão ipso facto de parte ao Reverendo Cabbido 
com o theor deste cappitulo em termo de dois mezes para que em 
termo de dois annos mande acrescentar o retablo de sorte que cubra a 
cappela; e no que respeita a ser tribuna esta pronto o povo com o que > 
lhe pertencer a fazer se desta sorte, como também mande o Reverendo 
Cabbido fazer e lagiar de cantaria o astro (?) da cappella mor, e revoca 
la pella parte exterior, que sera feito o astro da mesma sorte que o povo 
fizer o mais da igreja que lhe toca, e no cazo que o Reverendo Cabbido 
não mandar dar execução as dittas obras, o juis do povo e igreja e 
homens da governança farão secresto nos frutos que bem bastem para a 
facção das dittas obras e as poderão mandar arrematar, pena de que não 
o fazendo, de fazerem as dittas obras a sua custa; para cuja arrematação 
darão parte ao mesmo Reverendo Cabbido para as ver mandar 
arrematar» (fl. 81v) 

Sacristia; púlpito 
«os freguezes [...] mandarão sollar de madeira a sanchrestia, como 
também pintar o púlpito como lhe esta mandado» (fl. 82) -f 

Pavimento da igreja como os das igrejas de Malhadas e Outeiro 
«Por serem os freguezes tão zellozos, fio e comfio [sic] délies que em 
termo de dois annos fassão lagiar a terça parte da igreja que sera de 
cantaria a imitação da igreja de Malhadas e da igreja do Santo Christo 
de Oiteiro; e não lhe deixo mais obra desta por terem gasto muito na 
facção da igreja e por isso estar este povo alcançado (*) poderão fazer 
cada anno seu pouco, para que assim fique este templo acabado como 
necessita; para cujo effeito os juizes do povo e igreja poderão condenar 
aos que para esta obra forem remissos, e não ajudarem o pobre como 
pobre, e (o) rico como rico o que o parocho cobrara para dita obra com 
sensuras, e tendo satisfeito se absolvera» (fl. 82) -fc 

Capelas 
«Todas as cappellas deste povo em termo de seis mezes serão revocadas 
de cal e branqueadas e retelhadas do necessário» (fl. 82) 

1745, Dezembro, 1 
Visitador: Manuel Teixeira de Magalhães e Lacerda, fidalgo capelão da Casa 
de Sua Magestade e desembargador da Mesa episcopal. 
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Altares colaterais: crucifixo semelhante aos de Babe e S. Tulião 
«O povo mandara fazer para cada hum dos altares coletraes sua 
banqueta, e nos mesmos para cada hum délies se colocara hua imagem 
de hum crecifizio a imitação do que ha no lugar de Babe e S. Jullião» 
(fl. 91) 

Retábulo da capela-mor; Imagem do Santo Cristo semelhante às de 
Babe e S. Tulião 
«Como tantas vezes se tem mandado fazer o retabolo desta igreja ao 
reverendo cónego fabriqueiro sem que se tenha feito mando ao 
reverendo parocho dentro em vinte dias para que no termo de hu anno 
se mande fazer o dito retabolo por determinação do reverendo 
fabriqueiro o qual se fará por bom ofecial perito [...] e feito o retabolo o 
mesmo fabriqueiro mandara fazer lhe bamqueta [sic] na qual se 
colocara a imagem de hu Santo Christo que sera feito da mesma sorte 
que estão huns que ha em Babe, ou Sam Julião» (fis. 91v-92) 

Capela do Santo Cristo: camarim; retábulo à romana 
«o povo mandara reformar alargando a capela donde esta o Santíssimo 
Christo mandando lhe fazer camarim para ali estar recolhido para desta 
sorte ficar aquela santa imagem com mais decência [...] e dentro em 
dous (anos) cobreram com hum retabolo lizo feito a moda romana» 
(fl. 92v) 

Confessionários; nicho dos Santos Óleos 
«O povo mandaram compor os confesionarios que se achão na igreja 
fazendo os cerrados, e mandara pintar o nicho dos Santos Óleos» 
(fl. 92v 

Imagem do Menino Deus 
«mandaram de novo emcarnar [sic] o Menino Deos e lhe tiraram os 
vestidos que tem e se tirara de sima do sacrário e se porá a hum lado do 
altar» (fl. 93) 

Pavimento da igreja 
Suposto na vezita passada detreminei que a igreja se lagiasse de 
cantaria a imitação da de Malhadas, como a pedra de cantaria lhe 
redunda em grande gasto para o mesmo povo por estar muito longe hei 
por derrogado nesta parte o capetolo porem com pezar meo o faço 
porque vendo hua igreja tam magnefica a querem por com huas louzas 
tam indecentes e cazo a queirão fazer como o tinha mandado na vezita 
passada lhe dou dous annos, e sendo lagiada a igreja com louzas serão 
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estas bem unidas e das melhores e dentro de hu anno se faram de 
louzas» (fl. 93v) 

Imagens recolhidas na sacristia 
díodos os santos que se acham recolhidos da samchristia os hei todos 

por suspensos e querendo farão outros de novo» (fl. 93v) 

1748, Janeiro, 4 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria, em Bragança. 

Obras do Cabido 
«O reverendo fabriqueiro da Meza Capitular não tem satisfeito com as 
obras mandadas nas vezitas antecedentes como he o retablo para a 
capella mor e por de cantaria o astro da capella mor» (fl. 95) 

Altares colaterais: cruzes à romana 
«Os freguezes mandarão fazer [...] cruzes a romana para os altares 
coleteraes» (fl. 95) 

Altar do Santo Cristo e capela de S. Sebastião: banqueta; cruz à romana 
«Os freguezes mandarão fazer [...] banqueta e cruz a romana para o 
altar da capella do Santo Christo e o mesmo para a capella de S. 
Sebastião» 

Capela de S. Bartolomeu: banqueta; cruz à romana 
«O mordomo da capella de S. Bartolomeu mandara fazer para o altar da 
mesma banqueta e cruz a romana» 

Capela de Santo Amaro: taburno; banqueta; crucifixo a romana; caixão 
para os ornatos 
«O admenistrador da capella de Santo Amaro mandara fazer hum 
taburno de madeira e hua banqueta com crucifixo a romana para o altar 
da mesma e retelhar a capella [...] e mandara fazer hum caixão muito 
bem feito a hum ado do altar adonde se metam os ornatos» (fl. 95v) 

S. Frutuoso: caixões dos ornatos; confessionários 
«O mordomo de S. Frutuozo mandara compor os caixões da samchristia 
adonde estão os ornatos de sorte que estejão muito bem fechados [...] e 
o confessionário que se acha na capella maior o mudara para o corpo da 
igreja» (fl. 95v) 
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ARGOZELO 
Paróquia de S. Frutuoso 
Fonte: Arquivo paroquial da igreja de S. Frutuoso de Argozelo, Livro de 
registo de capítulos de visita e pastorais da igreja de S. Frutuoso, 
(1755-1798) 

1755, Setembro, 25 
Visitador: Francisco Barroso, párocho de Penhas Juntas. 

Retábulo da capela -mor: imagem de S. Frutuoso; pavimento da capela-
mor 
«O reverendo parocho e fabriqueiro da Meza Capitular mandara dourar 
o retabolo da capella mor, os altos de ouro, e os baixos, e colunas de 
pedra fingida dentro de hum anno [...]: dentro do mesmo termo 
mandara fazer hum São Fructuozo de vulto bem dourado, e estofado, 
por ser padroeiro, e não haver outro. 
Também mandara lagiar a capella mor como ja esta mandado [...] 
dentro de outo mezes» (fl. 2v) 

Douramento da tribuna 
«O juiz da igreja, e o mordomo de S. Fructuozo mandarão dourar a 
tribuna os altos de ouro os baixos de pedra fingida» (fl. 3v) 

Confessionário 
«mandarão fazer hum confessionário para por em lugar do que esta por 
baixo da porta travessa por estar endecente» (fl. 4) 

Retábulos de Nossa Senhora da Esperança e de Santo António 
«O mordomo de Nossa Senhora da Esperança e o de Santo Antonio 
mandarão sobredourar o retablo» (fl. 4) 

Capela do Santo Cristo: retábulo com nicho 
«o mordomo satisfará as obras deixadas nas vezitas passadas [...] como 
também athe a primeira vezita mandara fazer retabolo com nicho 
suficiente para colocar a imagem do mesmo santo» (fl. 4v). 

Capela de S. Bartolomeu: 
Retábulo 
«O mordomo de S. Bartholomeu [...] mandara acrecentar o retablo 
pellos lados com proporção ao mesmo em forma que tome toda a argura 
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da capella mor e o mandara sobredourar a immitação do retabolo em 
forma que pareça todo de novo feito» (fl. 5) 

Tecto; paredes: portal 
«mandara reformar ao tecto da capella pella mina que ameaça pellos 
tirantes fugirem do seo lugar e estarem despedidos das paredes as quais 
mandara revocar aonde necessitarem por dentro e por fora, e as 
mandara branquear todas[...]. 

E pella pouca segurança com que esta a porta travessa com 
marco de pao javelho e delgado mandara [...] fazer hum portal de 
cantaria com boa porta e fechadura» (fl. 5) 

Capela de S. Sebastião: suspensão por falta de zelo; retábulo 
«Por ver a ruina com que esta a capella de S. Sebastião a suspendo 
emquanto [sic] lhe não reformarem o tecto e ruina das paredes da 
capella mor e lhe faram hum retablo que cubra todos (*) a mesma 
capella» (fl. 5v) 

1757, Fevereiro, 8 
Visitador: Francisco Xavier Pequeno Chaves, arcediago de Mirandela. 

Sacristia: fresta; lavatório 
«mudarão a fresta da sanchristia para o lado de baixo por sima do 
lavatório tapando a janella da mesma sanchristia [...] abaixando o dito 
lavatório pondo lhe hua chave» (fl. 14) 

S. Frutuoso 
«O reverendo fabriqueiro mandara fazer hum S, Frutuoso de vulto, ja 
deixado na vezita antecedente, mandando o estofar» (fl. 14) 

1760, Outubro, 19 
Visitador: Bispo D. Frei Aleixo de Miranda Henriques. 

Retábulo da capela mor 
«O fabriqueiro da Meza Capitular mandará dourar o retábulo, obra que 
já se lhe mandou em bastantes vizitas, o que fará dentro de oito mezes, 
pena de trez mil e duzentos reis, alem de se proceder a sequestro nos 
frutos que estão adjudicados para semelhantes obras» (fl. 19v) 

Vidraça 
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«(O fabriqueiro da Meza Capitular) mandará mais pôr hua vidraça na 
fresta da capella mor com sua rede de arame por fora» (fl. 20v) 

1761, Maio, 17 
Visitador: 

Obra de um chafariz: condenação por trabalho ao domingo 
«Condemnei a Manuel Rodrigues carrasco deste lugar em quinhentos 
reis que na primeira vezita se executara [...] (por) a 17 de Maio de 1761 
dia dominga da Santíssima Trindade despejar humas cargas de cal e 
amassalla dentro da capella do Santo Christo do mesmo lugar sendo 
para obras de hum chafaris» (fl. 23) 

1764, Setembro, 19 
Visitador: Sebastião da Veiga Cabral, fidalgo capelão da Casa de Sua 
Magestade, abade de Carrazedo. 

Capela-mor: crucifixo à romana 
«Obras deixadas ao reverendo fabriqueiro 
[...] huma crus com a imagem do Senhor curseficado feita a romana 
bem pintadae dourada pata o altar maior» (fis. 26.26v) 

Sacristia: caixões para os ornamentos 
«Obras deixadas aos freguezes 
[...] a grande nessessidade que tem a sacrestia da igreja deste lugar de 
que nella se facão huns caixoins em que se acomodem todos os ornatos 
pertencentes a mesma igreja me obriga a que deixe aos freguezes desta 
igreja [...] facão huns caixoins de madeira de castanho feitos por bom 
mestre cujos caixoins se han de animar na parede aonde se acha a 
fresta e han de encher toda a largura da sacrestia fazendo o povo os 
caixoins do meio que na altura hade levar três caixoins e estes com 
sufeciente comprimento e largura para que nelles se possão acomodar 
as vestimentas estendidas pois desta sorte se hevita o grande damno 
que recebem ao estar dobradaz e ao lado direito e esquerdo dos taes 
caixoins mando que as confrarias formem cada huma os seus 
igoalmente com os do povo» (fl. 26v) 

Ruína da capela de S. Bartolomeu 
«A grande ruina que tem a capella de S. Bartolomeu carece que sem 
dilação se redefique de todo o nessessario o que farão os officiais da 
mesma confraria» 
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(fl. 26v) 

1766, Setembro, 14 
Visitador: André Xavier da Rocha, juiz dos casamentos na Sé de Miranda. 

Igreja matriz: arco; tecto 
«Por conta do povo se mandara compor o arco da igreja, e o tecto [...] A 
porque o perigo evidente» (fis. 3Õv-3l) 

Imagem de S. Frutuoso 
«(O reverendo fabríqueiro) taobem não mandou fazer o padroeiro» 
(fl. 31) 

Capela do Santo Cristo 
«mandara o povo fazer, ou compor o nixo do mesmo senhor, e faram 
para a mesma cappella hum frontal de madeira de duas faces» (fl. 31) 

1769, Abril, 29 
Visitador: Sebastião da Veiga Cabral, fidalgo capelão da Casa de Sua 
Magestade, abade de Carrazedo. -f 

Cruz à romana 
«O reverendo fabríqueiro mandará fazer huma crux a romana por bom 
mestre asim emtalhador [sic] como pintor» (fis. 34v-35) 

1772, Outubro, 24 
Visitador: Bispo D. Manuel de Vasconcelos e Pereira. 

Capela-mor e sacristia: estucar o tecto; caixões para os paramentos 
«Dentro em hum anno se mandara exeçar ao menos o tetto da capella 
mor por conta de quem de direito pertencer como também a 
sanchristía, fazendo se lhe caixoins novos não só por conta da fabrica, e 
povo, mas também das mais confrarias e irmandades, que nellas tem 
seus ornamentos» (fl. 37) 

Pia baptismal; coro; telhado 
«O povo [...] mandara [...] batumar a pia baptismal, por não conter a 
agoa que se lhe lança se não querem mandar fazer outra nova, e 
cuidaram mandar concertar o coro, e tilhado da igreja» (fl. 37) 
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1782, Outubro, 23 
Visitador: Bispo D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas. 

Imagem de S. Frutuoso 
«O reverendo fabriqueiro mandará fazer a imagem do orago» (fl. 52) 

Confraria da Senhora do Rosário: crucifixo 
«O mordomo [...] mandará pintar a cruz, e incarnar o crusifixo do altar» 
(fl. 52v) 

S. Sebastião: crucifixo 
«O mordomo [...] mandara reformar a cruz do altar, e por lhe hum 
crusifixo» (fl. 52v) 

Altares da Senhora da Esperança e da Senhora do Rosário: frestas 
«mandarão [...] alargar a fresta, que fica ao pé do mesmo altar ficando 
de seis palmos de altura e dois e meio de larga, pondo lhe grade, 
vidraça, e rede por fora, e mandarão por vidraça e rede na fresta do 
altar da Senhora do Rozario» (fl. 53) 

1785, Outubro, 18 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, comissário do Santo Ofício e abade de 
Vilar Seco de Lomba. 

Imagem de S. Frutuoso 
«Sua Excellencia Reverendíssima deixou detreminado que o reverendo 
fabriqueiro mandasse fazer a imagem desta igreja [...] pello que advirto 
ao reverendo parocho lhe de parte desta necessidade tão urgente» 
(fl. 56) 

Sacristia: lavatório 
«O povo mandará compor o lavatório da sacristia, para o que mandarão 
convidar pintor que olei por dentro para conservar milhor a agoa, e 
comprara hua chave de bronze para o mesmo» (fis. 56v-57) 

1787, Agosto, 28 
Visitador: Manuel António de Aragão Cabral, abade da igreja paroquial de 
Santa Comba, na vila de Chacim, e arcipreste do distrito de Lampaças. 

Lavatório da sacristia 
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«O juis da igreja e povo não satisfizerão em mandar preparar o lavatório 
com sua chave» (fl. 58v) 

Coro 
«também mandarão reformar o coro no que necessitar com boa madeira 
de castanho» (fl. 58v) 

Imagem do orago 
«O reverendo fabriqueiro mandará fazer S. Frutuozo padroeiro desta 
freguezia de boa emtalha, e bom estofo pois he imdecente o não haver 
emagem do patrão nesta igreja» (fl. 59) 

1789, Agosto, 29 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 

Obras da capela-mor 
«O reverendo parocho dará parte ao reverendo fariqueiro das obras que 
se acham capituladas nas vezitas antecedentes» (fl. 60) 

1795, Abril, 30 
Visitador: Manuel António de Sousa Madureira, abade de Carrazedo. 

Capelas de S. Sebastião e de Santo António: tecto; retábulo 
«se reformem, a primeira o teto que esta arruinado, e a outra mandando 
fazer hum retabolo» (fl. 73) 
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AZINHOSO 
Paróquia da Senhora da Natividade 
Fonte: Arquivo Paroquial de Azinhoso, Livro de visitas da igreja da 
Senhora da Natividade 

1760, Outubro, 7 
^ Visitador: Bispo D. Frei Aleixo de Miranda Henriques. 

Caixão ou armário para os livros de registos de baptizados 
«E porque achamos em alguas igrejas assentos dos baptizados e cazados 
em faltas substanciaes, huns, que não declaravão as naturalidades dos 
pais, e muitos, os sobrenomes de alguns dos avôs, o que redunda em 
grande prejuízo [...] mandamos aos revrendos parochos tenhão os livros 
dos ditos assentos guardados na igreja em hum caixão, ou armário 
debeixo de chave, de donde nunca se tirarão [...] e não havendo o dito 
armário, ou caixão, o povo mande logo fazer dentro de hum mez, pena 
de quinhentos reis» (fis. 14v-15) 

Bailes 
«Totalmente prohibimos bailes de homens com mulheres, pelo grande 

X escândalo, que cauzão tanto de dia, como de noite, e constando ao 
reverendo parocho que ha na sua fregrezia pessoas, que violem este 
nosso preceito, os condene a cada hum em duzentos reis que aplicamos 
para cera do Santíssimo da igreja da mesma villa» (fl. 15v) 

Testamentos 
«E porque sabemos do abuso que se tem introduzido nesta villa de 
testarem muitas pessoas contra os uzos da mesma igreja, que para bem 
das suas almas se lhes estabelecerão [...] os não deixão, ou testão de 
sorte que se lhe não facão [...] mandamos sob pena de excomunhão que 
pessoa algua aconselhe similhante desacordo, ou se escreva testamento 
que seja contra os usos da mesma igreja ficando advertido o reverendo 

^. parocho, que ou os deixem, ou não os ditos usos, sempre se facão, e 
obrigue os testamenteiros a que se cumprão» (fis. 15v-16) 

Estipêndio do pároco 
«Sabemos que em qualquer função, que se faça na igreja sempre o 
reverendo parocho tem mais avultado estipendio, que os mais clérigos 
que são convidados para as mesmas, ficando assim sem duvida o não se 
lhe negar maior estipendio na Somana Santa quando tem mais 
trabalho, pelo que merece maior esmolla do que a que se costuma dar 
aos mais clérigos» (fl. 16) 

< 
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Bancos da igreja e usos profanos 
«Os bancos da igreja, não devem servir para usos profanos que he causa 
porque estão tão imundos porque os levão para fora da igreja para o que 
querem pelo que mandamos ao juis da igreja os mande acear, e limpar, 
e que pessoa algua os leve para fora pena de excomunhão» (fl. 16v) 

Utilização de cabaças em vez de galhetas 
«Também não he pequeno (inconveniente os clérigos) uzarem no altar 
de cabaças, que levão de caza, em lugar de galhetas mais parecem 
pastores rústicos, que dignos do nome que tem: o reverendo parocho 
lhe prohibo o celebrarem missa, todas as vezes, que apparecerem com 
semilhantes aparelhos, o que lhe mandamos debaixo do preceito de 
obediência» (fl. 17) 

Chaves e encerramento da igreja 
«As chaves da igreja devem estar sempre na mão do reverendo parocho, 
e não em outra, nem a igreja se deve abrir sem lhe dar parte primeiro, e 
o clérigo que ultimamente descer missa fechando as portas da igreja 
entregue as chaves ao reverendo parocho, e não a outrem» (fis. 17-17v) 

Residência paroquial 
«O rendeiro pagará todos os annos sinco mil reis ao reverendo vigário 
para alugueis de cazas de residência, que se lhe não podem negar, já 
que não tem cazas proprias de residência; e não os satisfazendo, o 
reverendo vigário nos dará parte para o obrigarmos de outra sorte» 
(fl. 17v) 

Ofertas de pão, vinho e cera 
«As offertas conforme o louvável costume das mais igrejas dos lugares 
deste bispado, que offerecem aos reverendos parochos são de pão, 
vinho, e cera, com muita mais razão se deve praticar este uso na igreja 
de hua villa; e esta mandamos, e detreminamos seja a offerta, e que 
esta se leva a igreja» (fl. 17v) 

Perfil dos juizes da igreja 
«Os juizes da igreja, devem ser homens de prudência, respeito, e dos 
principaes da terra e não rapazes, como estamos informados ainda que 
não seja senão por credito de hua villa» (fis. 17v-18) 

Arca para o dinheiro das confrarias; tulha; casa do despejo 
«Os mordomos das confrarias [...] facão huma arca para o dinheiro 
liquido das confrarias em que deve estar depositado declarando se por 
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papel assignado pelos irmãos das mezas de cada confraria, em que 
declarem o dinheiro que cada hua tem no tal cofre, o qual farão de hum 
mez pena de quinhentos reis [...] como também dentro de seis mezes as 
mesmas confrarias farão, juntamente com o povo hua caza, em que se 
recade o pao das mesmas em tulhas fechadas a chave, cuja caza podem 
tazer por detrás da igreja com seu repartimento, para que a metade 
sirva para caza de despejos, de madeiras, andores, pena de dous mil 
reis» (fl. 18) 

Capela-mor: ruína da ahnhada 
«A abobeda da capella mor esta maeaçando hum eminente perigo 
todas as vezes que lhe faltar a parede, que esta por detraz do retábulo, ê 
o canto, que esta pela parte do evangelho, que se partou já da outra 
parede. E como esta obra seja de custo, e pertença à comenda, 
mandamos ao reverendo parocho de conta7 à Meza da Consciência 
mandando a segura pelo Correio, de que pedirá recibo, para que a dita 
comenda no termo de quatro mezes mande fazer a dita obra com 
segurança, botando se abaixo, o pedastal, que esta pela parte de fora, e 
fazendo outra vez de novo unido à mesma capella, de sorte que fique 
com segurança o canto, que ameaça mina pena de que não se 
principiando a dita obra no termo assignalado, se proceder a sequestro 
nos fruto da comenda naqueles que bastem para a factura da tal obra» 

^ (fis. 18-18v) 

Vestimentas e outros ornamentos 
«Por conta de quem pertencer se mande fazer hua capa (de asperges) de 
damasco pretta, guarnecida com seu galão de seda côr de ouro, à roda, 
e no escudo guarnecido com sua franja cor de ouro; como também 
quatro veos das quatro cores, para os calices, de tafetá, de covado cada 
hum, e hum barrete de limistre, e para estas obras damos o tempo de 
quatro mezes, pena de mil e duzentos reis [...] como também dous 
frontaes hum de damasco vermelho, outro roxo, guarnecidos com seu 
galão, e franjão de seda cor de ouro, para o altar de Santo Antonio» 
(fl. 18v) 

7 À margem desta orientação escrever-se-ia: «Eu o parocho abaixo asignado dei conta a Meza 
da Conciencia de que me veio recibo, o qual me mandou, o reverendo Doutor Vigário geral, 
juntar com o do Correio Mor de Miranda a hum requerimento que fes o povo para se 
proceder ao embargo no pão da Tulha da renda para a dita obra, e não tive mais noticia do 
requerimento e recibos de que para constar, me asignei. Azinhozo e Janeiro, 3 de 1767 o 
Reverendo Manoel Vieira de Carvalho». 
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Altares de Santo António, Santo Cristo e Santa Ana: pedras Aras 
«O povo dentro de quinze dias mande vir de Miranda três pedras Aras, 
hua para o altar de Santo Antonio, outra para o altar do Santo Christo, e' 
outra para o altar de Santa Anna, pena de oitocentos reis» (fis. 18v-19) 

Vestimenta 
«O mordomo do Senhor dê conta de hua veste vermelha que falta e 
declare dentro de três dias, pena de excomunhão, ao reverendo parocho 
quem he, que a tem» (fl. 19) 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho eleja mamposteiro de Nossa Senhora da Sé 
sujeito que seja de sam consciência para a arrecadação das esmolla da 
Senhora» (fis. 20v-22) 

1764, Outubro, 22 
Visitador: Sebastião da Veiga Cabral, abade de Carrazedo. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho elejera mamposteiro de Nossa Senhora da Sé» 
(fl. 35v) 

Livros de visitações e outros pertencentes à igreja 
«Como nos devemos em tudo conformar com o desposto na nossa 
Constetuição respeito da recadação dos livros pertencentes a igreja, 
mando ao reverendo parocho atual e atodos os que lhe sucederem 
debaixo da penna de suspensão ipso facto tenhão sempre em seu poder 
todos os livros que por qualquer modo ou maneira pertenção a 
vezitação eclesiástica debaixo da mesma penna não darão os 
reverendos parochos livro algum não sendo mandado entregar por 
menistro eclesiasitico» (fis. 35v-36) 

Capela-mor: ruína da abóbada 
«A grande ruina que esta evidentemente arruaçando a abobeda da 
cappella maior carece de que com a maior brevidade se mande redificar 
pois de outra sorte não só exprimentará o Excellentissimo Comendador 
ocazião de grande despeza mas poderão com muita facelidade os 
moradores desta villa perecerem na disgraça por cujo motivo ordeno 
que dentro em seis mezes se faça a ridificação de que a expreçada 
cappella carece o que confio da generosodade e zello do 
Excellentissimo Comendador» (fl. 36) 
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Ornamentos 
«coatro veos de tafetá de covado cada hu das quatro cores branca 
vermelha verde e roxa e para esta obra lhe dou o tempo de hu mês 
penna de cinco testois de comdenação» (fl. 36) 

Venda de vinho e barulhos 
«Por me constar que nas cazas em que ordinariamente se vende vinho 

. nesta villa se obra em tudo o contrario do que se deve praticar em terra 
de católicos servindo só semilhantes cazas de ruina para as almas 
ocazionada esta de bulhas pancadas e outras acçois semilhantes mando 
que o reverendo parocho admoeste a todos aquelles que costumão dar 
ocazião a estas escandallozas culpas para que com todo o cuidado se 
apliquem para evitar semilhantes pecados» (fl. 36v) 

1785, Setembro, 17 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, comissário do Santo Ofício e abade da 
igreja de Vilar Seco de Lomba. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo aprocho [...] nomeara mamposteiro da Senhora da Sé 
cada anno» (fl. 73) 

Ambulas 
«O juis da igreja e do povo mandarão dar satisfação as obras deixadas 
na vezita passada no termo de hum anno, e de novo lhes mando 
mandem fazer huas ambolas para os Santos Óleos por se acharem 
muito antigas, e indecentes as que ocularmente vi, e duas colherinhas 
de prata para os calices [...] penna de mil e duzentos» (fl. 73) 

Alfaias litúrgicas, vestimentas e ornatos 
«O fabriqueiro desta igreja mandara fazer as obras seguintes dois 
frontais, hum branco, e outro roixo de damasco para o altar mor, seis 
castiçais para o mesmo, hua cazula branca de damasco, três alvas de 
lenço fino com ami tos e singulos, hua meza de corporais com sua bolça 
das coatro cores concertar os ornamentos que se achão laçarados, e 
hum par de galhetas de estanho, huma sobrepelis de pano fino, e hum 
barète e hum terno com seu pluvial para as festas principais e dois 
panos de estante, hum para o missal, e outro para o coro tudo de 
damasco com seus galoins de cor de ouro [...] dará parte o reverendo 
parocho para que o thior deste capitullo faça reprezentação ao 
Illustrissimo Comendador desta necessidade» 
(fis. 73-73v) 

+ 

* 
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Beija-mão 
«Achei aqui um uso de hirem as molheres que offrecem nos domingos 
a mão veijada na missa conventual e como o reverendo parocho cede 
desta obrigação, por este capitolo ficão aliviadas8» (fl. 73v) 

Dízimos 
«Como me consta [...] que não observão o uso e costume de medirem os 
dismos como devem na eira, que desta sorte prejudicão a quem os 
presseve, por este mando se observe o capitolo da vezita as folhas deste 
36 verso» (fl. 73v) 

1787, Outubro, 13 
Visitador: Doutor Manuel António de Aragão Cabral, abade de Santa Comba, 
em Chacim, e arcipreste do ramo de Lampaças. 

Rendeiros 
«já pellas Constituiçoins esta mandado que os rendeiros não percebão 
os dismos se não sendo vistas e examinadas as escrituras por 
authoridade ordinária o reverendo parocho pena de suspensão ipsso 
facto não concinta rendeiro algum perceber os dizimos sem primeiro 
lhe aprezentar alvará do Juizo Ecleziastico» (fl. 74v) 

Exposição do Santíssimo 
«He conforme o Direito e decretos da Sagrada Congragação que se não 
facão expoziçoens do Santíssimo Sacramento patente em costhodia 
sem authoridade ordinária o reverendo parocho pena de se lhe dar em 
culpa não concinta fazer expozição sem licença» (fl. 74v) 

Sinos 
«O juis da igreja e do povo mandara fazer de novo, o sino que se acha 
quebrado, e se for percizo acrecentar lhe metal de forma que fique com 
a igoaldade que tem ou maior se for pocivel para que facão hua 
armonia suave conveniente a hua igreja tão excelente e povoação tam 
[sic] populoza o que comprirão em termo de hum anno pena de mil e 
seiscentos reis que pagarão das suas bolças sendo omissos», (fl. 75v) 

-*-

8 À margem esquerda escreveu-se: «Veja-se a este respeito a pastoral impressa do Senhor D. 
Aleixo fl. 6». 
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Cruz paroquial 
«(O juis da igreja e do povo) mandarão por hua imagem de Jezus 
Christo na cruz parochial». 

Obrigações do comendador 
«Já em varias vizitas se tem capitulado muitas obras percizas para 
ornamento desta igreja pertencentes a fabrica delia, vejo ocularmente a 
necessidade de ornamentos e obras capituladas tudo muito necessário 
para celebrar o culto devino, vejo também que na perterita vezita se 
mandou dar conta com o thior do dito capitulo ao Ilustríssimo 
comendador desta igreja o reverendo parocho em acto de vezita me 
aprezente certidão da entrega torno a repetir a mesma atenção ao 
Ilustríssimo comendador e mando ao reverendo parocho em termo de 
três mezes pena de se lhe dar em culpa tire copia deste capitulo e rol 
das obras capitulladas nas vezitas perteritas, e as reprezente ao dito 
Ilustríssimo comendador para que este com suas piedosas emtranhas 
satisfaça com a brevidade possível com estas obras muito percizas para 
o culto devino». (fis. 75v-76) 

Vestimentas: adaptações 
«O fabriqueiro mandara compor as cazullas vermelha, e verde, e roxa, 
fazendo transpor tanto da moda antiga para a romana e que farão por 
hum mestre capas que deixe a dita obra perfeita não so na gola mas no 
comprimento e roda do corpo», (fl. 76) 

Bulhas e barulhos por causa da preferência das cruzes nas procissões 
«Consta me que nesta freguezia e em algumas cercunvezinhas tem 
havido gravíssimas questoens sobre a preferencia das cruzes que de 
varias parochias se juntão as porsiçoins em que vai patente o 
Santissimo Sacramento de cujas questoins há arruidos bulhas, 
endecencias, em ultraje do culto devino o que muito lhe estranho e 
para obeviar as descordias lhe declaro para qualquer porsição basta só 
hua crus conforme o rito da igreja porem se por sua devoçam ou 
obsequio quizerem concorrer mais cruzes para fazerem mais vestoza a 
solemnidade da porsição não o prohivo porem lhe advirto vão com toda 
a quietação a su digo devida a tão alto Senhor o que recomendo muito 
ao reverendo parocho o faça assim declarando lhe comforme o Direito a 
da parochia deve perferir as mais e sobre as outras cruzes não haja 
perferencia» (fl. 76) 

1789, Setembro, 21 
Visitador: Reverendo Manuel da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 
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Proibição de jogos no adro 
«Consta me que algumas pessoas, e ainda adultas em que he mais 
estranhavel, sem attenção ao respeito, e reverencia devido ao lugar 
sagrado, e templo do Deos vivo, custumão fazer jogos no adro e 
alpendres desta igreja; o reverendo parocho fará vigiar de hoje em 
diante semelhantes pessoas, e as condemnará a cada hum por cada vez 
em cem reis [...] cujas condemnaçoens applico desde agora para a cera 
do Santíssimo Sacramento desta igreja» (fl. 78) 

Obras da comenda 
«O reverendo parocho cumprio quanto estava da sua parte para que se 
satisfizessem as obras cappituladas, e tam extremamente necessárias 
pertencentes a commenda cujo zello lhe louvo, como estou informado, 
que já conseguirão provizão de informe, e estão com esperanças que se 
lhe mandem fazer, espero do seu muito zello, e do juis da igreja, e mais 
officiaes delia se não descuidem em soliscitar esta deligencia athé 
conseguir o fim, que dezejão» (fl. 78) 

Sino; despesas e pobreza dos moradores 
«Os moradores satisfizerão com a obra do sino, e outras que lhes forão 
cappituladas, nas precedentes vezitaçoens, pello que gastarão muito 
maior quantia, do que consentião as possibilidades dos mais délies: por 
isso attendendo a indigência em que se acha esta villa lhe não deixo 
mais (obras)» (fl. 78) 

BAÇAL 
Igreja de S. Romão 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 1, Lv. 4 (1745-1851) 

1745, Novembro, 16 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Coro: porta 
«Achei estar a porta do coro estar incapaz do uzo, para que foi 
destinada por ser muito piquena, e quazi ameaçando ruina pello que 
mando [...] se mande fazer hum portal novo de cantaria, bem lavrada, e 
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capas de receber, e tudo o mais que para elle for naceçario, e estará 
fichado, e recomendo ao reverendo parocho não deixe entrar nelle 
pessoa secullar algua, para assistir aos offecios divinos, excepto 
naquelles dias em que não couber o povo no corpo da igreja» (fl. 2v] 

1747, Novembro, 28 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Capela de S. Sebastião: fresta 
«A cappella de S. Sebastião necessita de hum amitto, e de hua fresta 
[...] e de que se branque, e révoque em toda por dentro e por fora» 
(fl. 5) 

Limpeza dos altares e retábulos 
«Acho nesta igreja a má ordem de que os mordomos dos altares não 
cuidão na limpeza, não somente destes mas ainda nem dos seus 
retablos» (fl. 5) 

Altar de Nossa Senhora: banqueta 
«O altar de Nossa Senhora necessita para a sua perfeição de que se lhe 

^ mande fazer hua banqueta a qual se mandara fazer e pintar» (fl. 5v) 

Altar do Santo Cristo 
«Os freiguezes mandarão compor o altar do Santo Christo e por 
correspondência o de Nossa Senhora, e mandarão concertar o 
subpedaneo do necessário de sorte que fique vestindo o comprimento 
do mesmo altar» (fl. 5v) 

Caiação e reboco da igreja 
«mandarão branquear, e revocar do necessário toda a igreja» (fl. 5v) 

1755, Novembro, 8 
Visitador: Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da 
Mesa Episcopal. 

Retábulo do altar-mor 
«Como o retablo do altar mor se acha tam velho, e endecente, por isso 
mando se faça hum retablo novo bem feito a moderna» (fl. 26v) 

Degraus do altar-mor 
«se facão os degraos do altar-mor a romana bem feitos» (fl. 26v) 

i 
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Capela-mor: fresta 
«se ponha hua vidraça na fresta da capela mor com sua rede de arame 
por fora» (fl. 26v) 

Capela-mor: tocheiros 
«se facão dous tocheiros de pao para a capella mor» (fl. 26v) 

Altares colaterais: pedras aras 
«O povo mandara comprar pedras aras para os altares colateraes de 
dous palmos em quadro» (fl. 27) 

Confessionários: banqueta: nicho dos Santos Óleos: portas da igreja 
«(O povo) mandara mais hum confessionário de madeira com suas 
gradez e fresta e porta: mandara por as banquetas como lhe insinuei: 
mandara concertar o nicho dos Santos Olios, e fazer huas cortenas 
roxas para a porta do mesmo [...] mandara concertar as portas da igreja, 
e segura las» (fl. 27) 

Capela das Almas: fresta: tocheiros 
«mando se faça a fresta maior ao menos de largura de palmo e meio, e 
de altura conrrespondente com sua vidraça, e rede de arame por fora: 
mais se farão dous tocheiros de pao [...] para a mesma capella» (fl. 27) 

Capela de S. Sebastião: altar: imagem 
«Na capella de S. Sebastião mando que se acrercente [sic] o altar de 
cada parte hum palmo: mais mando se estofe a imagem do gloriozo 
santo S. Sebastião» (fis. 27-27v) 

Imagem de Cristo 
«se fará hua imagem de Christo cruceficado para a cruz (do altar de S. 
Sebastião)» (fl. 27v) 

Capela-mor: fresta 
«se fará a fresta da capella maior» (fl. 27v) 

Tulha das Almas 
«mando mais que as arvores que estão ao pe da igreja, e sobre a tulha 
das Almas logo dentro em oito dias se cortem pois dão muito 
detrimento e prejuizo as dittas cazas» (fl. 27v) 
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1761, Dezembro, 15 
Visitador: Doutor Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa episcopal 
e vigário da vara de Bragança. ep^copai 

Obras da capela-mor- retábulo: degraus à r 0 m a na: fresta- frontal 
«Nao foi bastante a determinação da visita passada para que na capella 
mor se fizesse hum retablo novo, degraos do altar a romana [...] e hua 
vidraça na fresta da mesma capella [...] pello que mando se de parte ao 
Dezembargo da Meza da Conciencia a fim de se conseguir a 
providencia do referido, outrossim a custa da comenda se fará hum 
rrontai novo de damasco roxo carmezim» (fl. 40) 

Fresta da capp.la-mnr 
«para milhor ter lugar a vidraça se faça a fresta de cantaria de dois 
palmos de largura, e sinco de altura com suas grades de ferro» (fl. 40) 

Cruz do altar HP. S. Sebastian 
«O povo não satisfes inteiramente com as obras que tãobem lhe forão 
deixadas, das quais faltão [...] hua imagem de Christo para a cruz do 
altar da capella de S. Sebastião» (fl. 41) 

Corpo da igreja: reboco 
«No tempo de hum anno mandara revocar o corpo da igreja por dentro 
picandosse a cal onde for precizo para que fique igual» (fl. 41) 

S. Gens 
«Igual acrecentamento (que compreendia o cumprimento dos altares) 
se fará aos frontaes da capella de S. Sebastião [...] para o que se poderá 
o povo valer do rendimento de S. Genezio» (fl. 41v) 

Capela das Almas: cruz do Santo Cristo. Imagens: Madalena: S. Toão: 
Nossa Senhora 
«O mordomo das Almas mandara fazer para a sua capella hum frontal 
de damasco roxo carmezim [...] e renovar a pintura da cruz do Santo 
Christo, e juntamente estufar a imagem da Magdalena, S. João. e de 
Nossa Senhora dentro de dois annos» (fl. 41v) 

Imagem de Nossa Senhora do Rosário 
«Achei indecente e inteiramente velhíssima a imagem da Senhora do 
Rozario ja comida de carunno, pello que mando o mordomo da 
confraria mande fazer outra de talha bem feita estofada com maior 
altura olhos de christal para milhor formuzura dentro de hum anno» 
(A- 42) 

* 
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1764, Setembro, 1 
Visitador: Doutor Francisco Vaz de Quina, reitor de Ifanes. 

Igreja matriz: estado de ruína; retábulo; obra da capela-mor; obra do 
corpo da igreia 
«Sem embargo de que nas duas ultimas vizitas antecedentes se mandou 
fazer por conta dos fructos da comenda o retábulo da capela mor da 
igreja matriz desta freguezia de que muito se preciza como agora 
examinando as paredes de hua e outra vejo que ha necessidade de se 
fazerem de novo as da capela mor por estarem expostas a evidente 
mina, e ja apartadas as traves do tecto da mesma capela, e as da igreja 
por não darem entrada enteiramente aos moradores pela sua pequenhes 
alem de outras indecencias que por notório omito julgo por agora mais 
urgente darsse providencia as paredes da mesma capella e igreja que ao 
mesmo retábulo capitulado e a esse fim mando que por conta dos 
fructos da comenda se facão de novo (a) capela mor, e por conta dos 
moradores o corpo da igreja obtendo primeiro o reverendo parocho 
licença de Sua Excelência Reverendíssima, para a nova reidificação e 
mudança da capela mor, e corpo da igreja, que se farão na forma que 
mestres peritos julgarem mais oportunas com a assistência do 
reverendo prior attendida com madureza a capacidade do citio, e 
milhor comodidade da obra; e para se reidificar a capela por conta dos 
fructos mencionados logo que obtiver a sobredita licença com a copia 
delia, e deste capitullo o reverendo parocho dará avizo ao Tribunal da 
Meza da Conciencia para por elle se dar a providencia necessária e não 
sortindo effeito que se espera dentro em seis mezes, se proceder a 
sequestro nos fructos respectivos á tal comenda pelo Juizo da Vigairaria 
Geral deste bispado [...] e para a factura da tal obra lhes assigno hu 
anno para lhe darem principio» (fis. 50-50v) 

Imagens: pintura da cruz das Almas e do Santo Cristo; encarnação de 
Nossa Senhora, S. Toão, Madalena; retábulo das Almas 
«O thizoureiro das Almas ainda que não satisfes com a nova pintura da 
cruz, e do Santo Christo, e encarne das imagens de Nossa Senhora, São 
João, e de Sancta Maria Magdalena, como me informarão que vindo o 
pintor a este lugar declarara que não estavão em termos e se obrar 
nellas cousa algua por velhas, e carunchozas como está o retábulo [...] e 
que a fazersse de novo a igreja também se lhe mandará fazer o retábulo 
da confraria e assim o mesmo a tais imagens» (fis. 50v-51) 

Capela de S. Sebastião: vidraça; telhado; paredes 
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<<fara de novo [...] hua vidraça, com sua rede de arame por fora para a 
fresta da capela de S. Sebastiam [...] e concertarão o telhado da mesma 
capela, e revocarão as paredes» (fl. 51) 

1767, Maio, 7 
Visitador: Feliciano Xavier da Serra, reitor de Soeira. 

* Altares colaterais 
«Os moradores mandarão fazer para as cruzes crucifixos para os 
colateraes, e comprar hua pedra para o altar do Santo Christo» (fl. 52) 

Altar de S. Sebastian 
«O mordomo de S. Sebastiam mandara comprar hua toalha para o altar, 
e fazer hua crus a romana com cruxifixo para o altar» (fl. 52) 

Alteração na orientação da igreia ma tri 7. 
«alivio (os fregueses) das mais obras, e multas attendendo a que hão de 
ter certamente muita despeza na factura da igreja que intentão como 
me segura o reverendo parrocho e agente principal do povo, que 
querem mudar com as portas principais para o caminho, para donde 

^ ficara muito vistosa, e capas, pois na forma em que se acha esta o 
frontespicio sem vista, e a porta principal sem exercício» (fl. 52v) 

1769, Novembro, 13 
Visitador: Doutor António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

Confraria do Santíssimo 
«O mordomo da confraria do Santíssimo [...] mandara fazer huma capa de 
damasco branco com galois, e franjas de seda de ouro» (fl. 53v) 

Empreitadas 
«para obras da igreja poderá fazer suas impreitadas em dias festivos, e multar 
os rebeldes em trezentos reis por cabeça» (fl. 53v) 

Obras da igreia 
«O reverendo parocho [...] no respeito da fatura da capella mor, e corpo da 
igreja observara o disposto na vezita de sessenta e quatro» (fl. 53v) 

1774, Junho, 10 
Visitador: Doutor Manuel Velho Quintela, cónego na Sé. 

* 
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Altar do Santo Cristo 
«O altar do Santo Christo necessita de hum crucifixo na crus que tem» 
(fl. 54) 

Confessionários 
«mandarão fazer [...] hum confessionário, e concertar os que estão que 
são muito ruins» (fl. 54); 
«o mordomo da confraria das Almas mandara fazer outro 
confessionário para por na capella» (fl. 54v) 

S. Romão 
«O mordomo de S. Romão mandara fazer hum frontal de damasco roxo 
com galão de seda cor de ouro» (fl. 54v) 

Capela de S. Sebastião: forro; telhado 
«os moradores mandarão compor o forro da capella de S. Sebastião e de 
telha e branquea la por dentro e por fora» (fl. 54v) 

1778, Outubro, 5 
Visitador: D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas, bispo da diocese. 

Residência paroquial 
«Nesta freguezia não ha caza de residência o que cauza prejuízo aos 
reverendos parochos [...] mandamos ao reverendo parrocho actual que 
de logo parte ao tribunal da Meza da Conciencia [...] para mandar 
prover esta obra com brevidade» (fl. 62v) 

1781, Maio, 22 
Visitador: Francisco Xavier de Morais, abade de Sendas. 

Residência paroquial; obra da igreja 
«As cazas da residência e reforma da capela [...] devemsse solicitar na 
Meza da Conciencia, e instar com toda a aplicação antes que a capela 
chegue a total ruina» (fl. 65) 

1783, Julho, 6 
Visitador: Doutor Miguel Rodrigues de Castro, arcipreste de Mirandela, abade 
de Nuzelos e comissário do Santo Ofício. 

Sítio e estado ruinoso da igreja; necessidade de obras 
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«Por ver que a freguesia de Baçal he huma das famigeradas rica e 
abastada e estar a sua matrix do mesmo lugar no mais mizaravel estado 
com mdecencia notória para a celebração dos officios divinos e a 
capela maior amiaçando tal ruina. Mando que esta se faça por conta de 
quem direito e tendo senhorio a comenda ser este avizado para sem 
perda de tempo reidificar de paredes e teto a mesma capela maior hos 
moradores sejão obrigados dentro de hu anno a factura do corpo da 
igreja» (fl. 68) r 

1785, Junho, 10 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 

Capela de S. Sebastião e S. Gens: frontespício 
«Os mordomos de S. Sebastião e São Genesio mandarão revocar o 
frontespício da capela dos mesmos sanctos e por lhe alguas louzas por 
cima da parede [...] para impidir as agoas, e dealbar a mesma capela por 
dentro e por fora» (fl. 71) 

Obra da iereia 
«Os moradores não cumprirão com a obra da igreja que lhe pertence e 
tantas, e tam repetidas vezes capituladas [...] pello que se achão 
incursos na pena de nove mil e seiscentos reis» (fl. 71); 

«e como agora se acha felizmente concluído o requerimento respectivo 
a obra da capella mor e sua pertenças do retablo, e tudo o mais: e o 
povo me propoz queria se fizesse o corpo da igreja ao mesmo tempo; 
para melhor se proporciona(re)m com os apontamentos da mesma 
capella; mando que o juiz do povo, da igreja e mais justiça solicitem 
com toda a eficácia do Doutor Provedor o mandar appromtar [sic] as 
ditas obras, o que certamente fará com o seu conhecido e notório zello 
dando se lhe parte com entrega das reaes ordens: e tanto que se 
principie a capella se principiara também o corpo da igreja com toda a 
semetria, e bella formalidade por bons mestres; e tanto a respeito da 
obra como do citio delia se fará tudo segundo o que melhor parecer ao 
Illustrissimo Doutor Provedor; e ao reverendo confirmado. E não se 
principiando as obras da commenda no termo de seis mezes: nestes 
termos o povo principiara logo a igreja de raiz; porque como he maior 
obra; e esta no extremo de indecente, e indigna não he justo o 
demoralla por mais tempo» (fl. 71v). 
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1787, Agosto, 5 
Visitador: Doutor Gregório Rodrigues Fontes, abade de S. Pedro de Sendas. 

Capela de S. Sebastião e S. Gens 
«O mordomo de S. Sebastião, e S. Genezio, não tem satisfeito a toda a obra 
deixada [...] o que cumprirão dentro de seis mezes debaixo da mesma pena 
(800 réis) que não lha executo por estar ja principiada, e ao mesmo tempo a 
da igreja, que por ser travalhoza, e de grande despeza se fas digna desta 
suspensão» (fl. 72v) 

1789, Agosto, 16 
Visitador: Doutor José Caetano Luís, abade de Bemposta. 

Andamento das obras 
«Não capitullo obras algumas nesta igreja por considerar os excessivos 
gastos que os moradores deste lugar tem feito na construção da nova 
(igreja)» (fl. 74v) 

1795, Maio, 2 
Visitador: Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento, cónego prebendado na Sé. 

Paramentos 
«Lembro ao procurador do Excellentissimo Comendador a necessidade 
que tem esta igreja de algumas vestimentas, como estou certo do seu 
zello, que bem se mostra nas muitas obras que tem mandado fazer em 
todas as igrejas desta comenda» (fl. 91) 

Arco da igreja; confessionários 
«os moradores mandarão forrar no termo de hum anno o primeiro arco 
da igreja de madeira de castanho bom que seja feita esta obra por hum 
bom mestre, e mandarão forrar também forrar de madeira os 
confessionários alargando os para fora quanto for percizo» (fis. 91-91v) 

Altar de Santo António 
«O maiordomo de Santo Antonio mandara fazer [...] huma pedra ara 
para o altar, hum crucefixo para a cruz que esta no mesmo» 
(As. 92-92v) 
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BOUÇA DE NUNO 
Igreja de Nossa Senhora da Assumpção 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 8, Lv. 72 

j 1621, Julho, 7 
Visitador: Doutor Francisco Barbas, cónego Doutoral na Sé. 

Corpo da igreja: emadeiramento 
«Os freiguesses [...] não comprirão com mandar concertar nem 
madeirar o corpo da igreja emcorrerão [sic] em pena de duzentos reis 
dos quais os alivio por me constar quererem emmadeirar todo o corpo 
da igreja» (s/fl.) 

1622, Junho, 5 
Visitador: Licenciado Francisco Luís, arcediago de Mirandela. 

Baptistério; pavimento da igreia 
Hr- <((0s moradores) mandarão concertar as grades da pia baptismal [...] (e) 

aplainar o pavimento da igreja» (s/fl.) 

1623, Julho, 1 
Visitador: Doutor Manuel Correia de Aguiar, abade de Monforte de Rio Livre. 

Paredes 
«(O abade) mandara branquear a cappella» (s/fl.) 

Baptistério; pavimento da igreia 
«Os freigesses não cumprirão com fechar as grades da pia de bautizar 

^ [...] (e) não aprainarão ha igreja» (s/fl.) 

1624, Agosto, (?) 
Visitador: Doutor Gaspar da Fonseca Pacheco, abade de Chacim. 

Eliminação das pinturas murais 
«Os freigesses ate a primeira visitação mandarão branquear as imagens 
do corpo da igreja ate os altares collaterals pena de duzentos reis [...] e 
não tornarão a pintar outras sem mandado do Senhor bispo» (s/fl.) 
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1625, Agosto, 31 
Visitador: Reverendo António Telo. 

Retábulo: molduras 
«(O abade) mandara concertar as molduras do retablo» (s/fl.) 

1627, Outubro, 4 
Visitador: Licenciado João Miguel, Mestre-escola na Sé. 

Calçada 
«fui informado [...] se fazia grande lagoeiro que impidia o administrar 
os sacramentos aos enfermos e procissões e cirvintia da igreja, os 
freigesses farão calçada lageada por hua das partes por onde se possa 
livremente passar» (s/fl.) 

1729, Maio, 3 
Visitador: Manuel Mendes Pimentel, deão na Sé. 

Capela-mor: tecto: telhado 
«O reverendo abbade mandara consertar o tecto da capella mor e 
retelha la» (s/fl.) 

Portas principais 
«(Os moradores) mandarão por huas portas prinsipais na igreja de bom 
castanho feitas por mão de bom official» (s/fl.) 

Baptistério 
«(Os moradores) mandarão concertar as grades da pia baptismal» (s/fl.) 

1630, Junho, 6 
Visitador: Belchior de Macedo Silva, vigário da cidade de Bragança. 

Localização da igreja 
«Visto como esta igreja esta fora do lugar, e nella pode acontecer o que 
temos ouvido nestes nossos tempos como foi roubarem o Santíssimo 
Sacramento mando ao padre cura, em virtude de obediência e pena de 
suspensão de suas ordens, seia mui vigilante e cuidadozo (na) guarda 
da custodia desta igreja para melhor o poder fazer [...] daqui por diante 

489 



y 

trará consigo em hua fita, ou cordão de seda ao pescoço as chaves do 
sacrário, de sorte que com ellas não traga outras juntas, pella veneração 
e respeito que se deve ao Santíssimo Sacramento» (s/fl.) 

1631, Novembro, 21 
Visitador: Reverendo Belchior de Macedo da Silva. 

Obras para evitar que a água impedisse a entrada na igreja 
«fui informado que no tempo do Inverno pellas augueiras que ficão por 
cima desta igreja não estarem concertadas vinha muita augua pello 
caminho abaixo de sorte que impidia a entrada da igreja, e que davão 
trabalho ao padre cura por rezão da administração dos sacramentos 
pello que mando que seião noteficados os moradores que de conselho 
concertem as ditas augueiras de sorte que a augua que chover não 
venha pello caminho abaixo» (s/fl) 

1632, Dezembro, 6 
Visitador: João de Oliveira, arcipreste de Lampaças, abade de Macedo do 
Mato. 

Sacrário: pintura 
«(O abade) mandara pintar o sacrário por dentro» (s/fl.) 

Ermida de S. Sebastião: telhado 
«(Os moradores) porão huas cadeas para o sino [...] retelharão a 
hermida de Sam Sebastião» (s/fl.) 

1634, Junho, 18 
Visitador: Manuel Mendes Pimentel, deão na Sé. 

Imagem de S. Sebastião 
«(Os fregueses) mandarão retocar a imagem de São Sebastiam 
encarnando a e pintando a per mão de bom offecial» (s/fl.) 

1635, Outubro, 15 
Visitador: Pedro Alvares Francisco, cónego meio prebendado na Sé. 

Baptistério 
«(Os moradores) mandarão concertar a pia baptismal» (s/fl.) 
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Imagem de S. Sebastião 
«(Os moradores) mandarão encarnar a imagem de São Sebastião» (s/fl.) 

1640, Setembro, 15 
Visitador: Diogo de Carvalho, arcediago da Sé. 

Adro 
«(Os fregueses) athe a primeira visitaçam mandarão levantar as paredes 
do adro, e mandarão alargar as grades do dito adro» (s/fl.) 

Bancos da igreja 
«Fui informado que muitas pessoas deste lugar levão os bancos da 
igreja para suas casas, quando lhe são necessários» (s/fl.) 

1642, Setembro, 14 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego na Sé. 

Encerados 
«O reverendo abade mandara faser hu encerado para a fresta da capella 
mor» (s/fl.) 

Corpo da igreja: telhado 
«Os freguezes mandarão trestelhar o corpo da igreja» (s/fl.) 

1643, Maio, 27 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, abade de Duas Igrejas. 

Escada para o sino 
«(Os fregueses) em termo de hum mes mandarão concertar a escada 
para subir ao sino» (s/fl.) 

1645, Novembro, 16 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Ermida de S. Sebastião: portas 
«Os freguezes [...] mandarão fazer huas portas de boa madeira por mão 
de bom official na ermida de Sam Sebastião» (s/fl.) 
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1650, Outubro, 27 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, abade de Duas Igrejas. 

Capela-mor: telhado: adufa 
«(O abade) mandara também retilhar a capella e por hua guarnição no 
estrado da capella, e acomodar a adufa da capella» (s/fl.) 

Altar de Nossa Senhora do Rosário: retábulo 
«peço e encomendo (aos moradores) attendendo a muita devoçam que 
tem a Nossa Senhora lhe fique em lembrança se lhe podem faser hum 
retabolo lho façam» (s/fl.) 

1652 (?) 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, comissário do Santo Ofício, abade de Duas 
Igrejas. 

Pano com os Passos da Paixão pintados 
«(O abade) mandara faser e pintar hu pano com Passos da Paixão para 
cubrir o altar mor» (s/fl.); 

«(Os fregueses) mandarão pintar dous panos da Paixão para cubrir os 
seus altares colaterais» (s/fl.). 

Localização da igreja fora da povoação 
«(Os fregueses) mandarão duas fechaduras com dous ferrolhos para as 
duas portas da igreja que fiquem bem seguras porquanto esta no 
hermo» (s/fl.) 

Residência paroquial: reparação 
«João Teixeira (*) Afonço e os mais herdeiros do padre Francisco 
Afonço concertarão as casas da igreja por se averem diminuído em seu 
tempo e dannificarão, assim de (*) taboado do sobrado dos 
repartimentos das casas, e escano, portas, ferrolhos, fechaduras, e 
chaves e toda a madeira seja de castanho» (s/fl.) 

1655, Novembro, 29 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Corpo da igreja: madeiramento 
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«Os freguezes [...] mandarão concertar o amadeiramento da igreja 
pondo lhe hum tirante e o mais necessário» (s/fl.) 

Adro 
«Fui informado que muitas pessoas abrião o sagrado derribando a 
parede pêra meterem la os gados a pastar pello que mando que daqui 
em diante nenhuama pessoa tenha tal atrevimento» (s/fl.) 

1659, Dezembro, 12 
Visitador: Vicente Lopes de Moura, cónego doutoral. 

Capela-mor: tecto; telhado 
«(O abade) mandara concertar o tecto da cappella mor de toda a 
madeira necessária e retelha la e branquea la» (s/fl.) 

1668, Novembro, 9 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé. 

Capela-mor: tecto 
«O reverendo abade the dia de S. João mandara consertar da madeira 
necessária o tecto da cappella mor» (s/fl.) 

1671, Novembro, 12 
Visitador: Doutor Martim Pegado, cónego magistral. 

Capela-mor: tecto: telhado 
«O reverendo abade mandara concertar [...] o tecto e capella mor de 
telha e madeira» (s/fl.) 

Ermida de S. Sebastião: telhado 
«Os freguezes mandaram [...] reformar da telha necessária a ermida de 
S. Sebastiam» (s/fl.) 

1672, Novembro, 15 
Visitador: António Maria Martins, cónego na Sé. 

Corpo da igreja: telhado; tecto 
«(Os fregueses) mandarão retelhar a igreja e concertar o tecto» (s/fl.) 
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Pavimento 
«igualarão e concertarão o pavimento da igreja lageando da capella para 
baixo igualando desde a porta principal athe o arco da capella» [s/ú.) 

Altar da Senhora do Rosário: retábulo 
«Porão hum retablo no altar de Nossa Senhora do Rozario com os 
rendimentos que estão caidos do pam por ofecial que faça a obra com 
toda a perfeição» (s/fl.) 

Obra da capela-mor: falta de oficiais 
«Constou me que o reverendo abade tinha a madeira para concertar a 
capella e que por falta de ofecial não a tinha feito» (s/fl.) 

1676, Janeiro, 4 
Visitador: Manuel de Gouveia, comissário do Santo Ofício, abade de Chacim. 

Altar da Senhora do Rosário: pintura e douramento do retábulo 
«Achei que a confraria de Nossa Senhora do Rozario tinha em depozito 
setenta e hum alqueires de pao o qual mando que o juiz da igreja e 
depozitario o venda este anno e do procedido delle mandarão pintar e 
dourar o retablo de Nossa Senhora do Rozario e o que faltar o juiz da 
igreja [...] o repartam pella freguezia» (s/fl.) 

1677, Fevereiro, 14 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé. 

Obras por realizar 
«(Os moradores) não satisfizerão com as obras postas na visitaçam 
passada» (s/fl.) 

1678, Junho, 6 
Visitador: Doutor Baltasar de Seixas, abade de Rebordelo. 

Caiação 
«Constou me que Domingos Vaz arrematou o caiar esta igreja avera 
coatro annos por dentro e fora o que não tem satisfeito» (s/fl.) 
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1679, Outubro, 21 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, comissário do Santo Ofício, abade de S. João 
de Bragança. 

Ermida de S. Sebastião: portas 
«Os freguezes mandaram fazer humas portas para a irmida de Sam 
Sebastião» (s/fl.) 

1681, Janeiro, 13 
Visitador: Paulo Luís da Silva, arcipreste de Monforte, abade de Fiães. 

Residência paroquial 
«Achei que o padre Antonio Fernandes confirmado que foi nesta igreja 
perto de trinta annos servindo se das casas da residência da mesma 
igreja sem nunca as beneficiar, nem reparar, nem ainda do 
precisamente necessário, e agora por seu falescimento, acho as deixou 
em tal estado que não são capazes para se morar nellas deixando 
muitas fazendas e cruzados a seus herdeiros sendo elle obrigado a 
reparar as ditas casas, conforme a vontade de quem as deixou a igreja 
pello que mando aos herdeiros do dito confirmado defunto Antonio 
Fernandes que dentro de oito meses, concertem as ditas casas de todo o 
necessário convém a saber, sobradadas, portas, com suas fechaduras e 
janelas, e retelhar o que for necessário de maneira que fiquem muito 
capazes para poder o parocho viver nellas» (s/fl.) 

1682, Janeiro, 11 
Visitador: Doutor Francisco Simões de Sousa, arcediago de Bragança. 

Corpo da igreja: caiação 
«Os freguezes mandarão branquear o corpo da igreja» (s/fl.) 

Altares colaterais: guarda-pó 
«(Os moradores) mandarão fazer huns guarda poz de madeira para os 
altares coletraes» (s/fl.) 

1684, Novembro, 22 
Visitador: Doutor Domingos Dias, mestre-escola na Sé. 

> 
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Altar colateral: retábulo; aterro 
«Os freguezes [...] continuarão com a empreitada e aterro para [...] se 
lhe por o retabolo do altar coletral que parece mal a vista do outro» 
(s/fi.) 

1687, Junho, 23 
Visitador: D. Frei António de Santa Maria, bispo da diocese. 

Adro 
«(Os moradores) taparão o adro pena de quinhentos reis» (s/fl.) 

Altar colateral: retábulo 
«(Os moradores) farão por continuar o depozito que costumão fazer de 
esmolas para fazer no altar collateral novo retabolo» (s/fl.) 

1688, Novembro, 16 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé. 

Corpo da igreja: caiação 
«Os freguezes mandarão branquiar o corpo da igreja por dentro» (s/fl.) 

Ermida de S. Sebastião: telhado: portas 
«(Os fregueses) mandarão retelhar o telhado da irmida de Sam 
Sebastião e fechar as portas» (s/fl.) 

Altares colaterias: guarda-pós 
«O reverendo abade fez esmolla a esta igreja de lhe dar dois goardapos 
de madeira, para os altares coletraes e so pede que os freguezes os vam 
buscar a Fornos, mando que os moradores deste lugar os mandem 
buscar e os mandem por em seu lugar athe o Natal» (s/fl.) 

1691, Maio, 15 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Retábulo de S. Miguel: pintura e douramento 
«De novo mandarão pintar, e dourar o retablo de S. Miguel» (s/fl.) 

1694, Junho, 25 
Visitador: Doutor Manuel da Cunha de Almeida, protonotário apostólico. 
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Pavimento da igreja 
«Os freguezes [...] mandarão aplainar a igreja de sorte que fique igual» 
(s/fl.) 

1696, Julho, 26 
Visitador: Frei Pedro de Melo, mestre na Sagrada Teologia. y 

^ 
Capela de S. Sebastião: tecto 
«Os fregueses mandaram concertar o teto da capella de S. Sebastiam» 
(s/fl.) 

Senhora do Rosário: imagem 
«Constou me que do deposito da confraria da Senhora do Rosário se 
vendera hum pouco de pam e esta o dinheiro por cobrar o quoal 
dinheiro se tinha aplicado para fazer hua imagem da dita Senhora e 
porquanto athe aqui se não tenha dado a execuçam [...] o juis da igreja 
mandara fazer a dita obra a eleiçam do reverendo abade [...] que dará 
perfeita, e incarnada e estofada» (s/fl.) 

1700, Janeiro, 5 
Visitador: Doutor António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

Confessionário: 
dimensões 
«Os freguezes mandarão fazer hum confessionário de oito palmos de 
alto, e fechado por todas as partes e de boa madeira» (s/fl.); 

localização 
«mando ao reverendo parocho [...] tenha sempre o confessionário no 
meio da igreja em parte donde esteja patente» (s/fl.). 

1706, Outubro, 30 
Visitador: Doutor Manuel de Figueiredo, vigário-geral. 

Baptistério 
«(Os moradores) em termo de oito meses mandem fazer humas grades 
para o baptistério» (s/fl.) 
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Altares colaterais: lâmpada 
«comprarão duas alampadas de metal ao moderno [...] para os altares 
coleterais» (s/fl.) 

Altar de S. Miguel: frontal de madeira 
«(Os moradores deviam comprar) hum frontal de madeira pintado a 
óleo» (s/fl.) 

Capela de S. Sebastião: frontal para o altar 
«(Os moradores deviam comprar) outro (frontal de madeira pintado a 
óleo) para o altar da capella de S. Sebastião» (s/fl.) 

1714, Outubro, 29 
Visitador: Doutor Bernardino Cabral da Silva, deão na Sé. 

Retábulos 
«Os freguezes não satisfizerão com as obras que lhe forão empostas [...] 
e somente mandarão fazer os dous retabollos» (s/fl.) 

Pavimento da igreja 
«porão ao livel o sólio da igreja em forma que fique o lageado egoal» 
(s/fl.) 

1724, Maio, 9 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Corpo da igreja: ruína do tecto 
«Os freguezes [...] necessitão tanto de reformar o tecto da igreja pela 
ruina que ameaça» (s/fl.) 

1727, Maio, 23 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

Corpo da igreja: obra do tecto 
«Os freguezes não tem dado comprimento a obra do tetto da igreja com 
que os dessemulo [...] por saber com certeza a terem arrematada e as 
madeiras cortadas que por não estarem bem sequas se não tem posto 
em obra» (s/fl.) 
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1730, Maio, 18 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

Corpo da igreja: pavimento 
«Os freguezes [...] porão a direito o lageado da igreja metendo lhe 
alguas pedras» (s/fl.) 

1732, Maio, 4 
Visitador: Doutor Francisco Xavier Aranha, cónego doutoral na Sé. 

Capela de S. Sebastião: tecto 
«Os freguezes [...] mandaram compor o tecto da capella de S, 
Sebastiam» (s/fl.) 

1738, Maio, 11 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na Sé. 

Altar da Senhora do Rosário: frontal9 de madeira 
«Os freguezes mandarão fazer hum frontal de madeira com boas tintas 
para o altar de Nossa Senhora» (s/fl.) 

1744(?) 
Visitador: Doutor Simão Preto, abade de Santa Valha. 

Corpo da ifireja. capela-mor. sacristia e capela de S. Sebastião: telhado: 
caiações 
«em termo de quatro meses se rebocará, branqueará, e retelhará o corpo 
da igreja, e capella de S. Sebastião [...] e também se branqueará a 
sanchristia, e por conta do beneficio se rebocará branqueará, e retelhará 
a capella mor, e também se retelhará a sanchristia» (s/fl.) 

Capela-mor: tecto; pinturas 
«ao tecto da capella mor se lhe porão alguas taboas para a sua reforma, 
e se renovarão as pinturas da parte do tecto, que servem de guardapó 
para o altar mor» (s/fl.) 

9 No fl. seguinte encontra-se a seguinte recomendação: «o frontal de Nossa Senhora do 
Rozario deve ser feito como são os das Aguieiras com seu marco de talha a roda de dous 
panos branco, e roxo». 
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Imagem da Senhora: substituição da de vestir por uma de vulto 
«Como a imagem vestida de Nossa Senhora está mui antiquada, mando 
que no altar, e lugar principal delia se colloque a imagem de vulto, e a 
antiga se poderá vender a algum devoto, dando este algua esmola para 
a mesma Senhora» (s/fl.) 

CANDEDO 
Igreja de S. Nicolau 
Fonte: A.P.E., Livro de visitações da igreja de S. Nicolau de Candedo, 
(1603-1680) 

1603 
Visitador: (?) 

Lanterna 
«Os fregueses [...] porão dous frontaes de guadamecim dourados pêra os 
seus altares colateraes sob pena de duzentos reis per cada hum»; 

grades da pia baptismal 
«mandarão consertar as grades da pia debaptisar e fecha la sob pena de 
cem reis» (s/fl.) 

1604, Junho, 9 
Visitador: Licenciado Manuel da Rocha, abade de S. Martinho de Angueira. 

■* Peditório para as obras da Sé de Miranda 
,+ «O cura encomendara o petitório de Nossa Senhora da Se de Miranda 

declarando a seus freigeses as graças e indulgências que alcançam as 
pesoas que com suas esmolas favorecerem pêra ajuda das obras da dita 
Se» (s/fl.) 

Receita para as obras do seminário de Miranda 
«o cura porá socresto nos fructos ate os arendar mandara mostrar as 
pagas da cogeita e siminario»; 
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«o pensionario passado dia de Sam Joam Bautista a vinte dias mandara 
pagar ao recebedor do seminário da cidade de Miranda os dous mil e 
coatrocemtos reis que em cada nu ano se forão lançando pêra o dito 
seminário; (s/fl.) 

Capela-mor 
«O pensionista não comprio com mandar fazer a capella como na 
visitação passada lhe foi mandado nem com a sacra(stia) forrada de 
madeira emcorreo em pena de dous mil e cinquenta reis» (s/fl.) 

Nova capela e baptistério 
«(Os fregueses) te primeira visitação farão hua capela que fique fora do 
corpo da igreja de bom castanho em que caiba a pia de bautizar a quoal 
faram no dereito donde ora esta sob pena de mil reis» 

Cabido: telhado , 
«consertarão escano dos defuntos [...] e mandarão telhar o cabido da 
porta da igreja» 

Bancos e mesas 
«fui informado que algumas pessoas levavão os bancos e mesas desta 
igreja pêra servirem em suas casas mando sob pena de excomunnam 
[...] que pessoa algua se sirva dos ditos bancos e mesa» (s/f.) 

1605, Junho, 21 . , - , » ■ 
Visitador: Licenciado Manuel da Rocha, abade de S. Martinho de Angueira. 

Esmolas para a obra da Sé de Miranda 
«O cura encomendara o pititorio de Nossa Senhora de Miranda em suas 
missas e seus fregueses declarando lhe as graças, e indulgências que 
alcanção aquelles que dão suas esmolas pêra as obras delia; (ti. 35) 

Fsmolas para a obra do convento HP Kant* Clara de Vinhais 
«outrossi o cura em estaçois de suas missas encomendara a seus 
fregueses favoreção com suas esmolas e charidades as freiras do 
convento de Santa Clara da vila de Vinhaes por ser obra muito pia e do 
serviço de Deos declarando lhe os bens e graças de que sao 
participantes dando as pêra a dita obra e o Senhor Bispo lhes concede 
hora quarenta dias de perdão , ho cura elegera hum home onrado e de 
boa e sam conciencia que pellas casas tire (esmola) daqui avante todos 
os domingos do ano» (fis. 35-35v) 
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Receita para a obra do seminário de Miranda 
«o pensionario [...] dentro de vinte dias depois de São João Baptista 
mandara paguar ao recebedor do seminairo a Miranda dous mil e 
quatrocentos reis que pêra elle lhe forão repartidos» (fl. 35v) 

Capela-mor: obras 
«o pensionario não comprio com andar fazer a capella diguo comprio» 
(fl. 35v); 

«o pensionario tée a primeira visitação mandara revocar a capella por 
dentro, e branquear sob pena de quinhentosreis» 

Altar: deeraus na forma da capela de Espinhoso 
«(o pensionario) mandara levantar o altar ficando do tamanho que 
digua com a conformidade da capela, fazendo lhe três degraos de 
cantaria na forma e costume das mais capellas e como esta a de 
Espinhos» (fl. 35v) 

Corpo da igreja: nivelamento do piso 
«Os fregueses tée a primeira visitação aterrem e egualem o lastro do 
corpo da igreia de modo que fique egual sob pena de cem reis» 

Capela do baptistério 
«(Os fregueses) manadarão retelhar a cappella da pia baptismal sob 
pena de cem reis e revoquem e branqueem a dita capela sob pena de 
cincoenta reis» (fl. 35v) 

Altar de S. Sebastião. Corpo da igreja 
«outrossi revoquarão e branquearão o corpo da igreja sobre o altar de S. 
Sebastião ao lado da banda dereita, e branquearão todo o corpo» 
(fl. 35v) 

1606, Junho, 16 
Visitador: Licenciado Dionísio Pousadas de Brito, mestre-escola. 

Obra do seminário de Miranda 
«O abbade [...] mandara pagar ao recebedor do seminário a porção que 
esta lançada pêra o dito seminário que ora se erige na cidade de 
Miranda sob pena de suspensão de suas ordens» (fl. 36v) 
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Altar: degraus na forma da capela de Espinhoso 
«O pensionario não compriu com mandar fazer os degraos da capela 
como [...] lhe foi mandado incureo em pena de dozentos reis» (fl. 36v) 

Corpo da igreja: nivelamento do piso 
«Os freigeses não cumpriram com mandar igualar o lastro do corpo da 
igreja como lhe foi mandado» (fl. 37) 

Calice: caixa de corporais 
«O pensioniario [...] consertara o seu cálix sob pena de cem reis 
mandara por sua porta a caixa dos corporais sob pena de corenta reis» 

capela-mor: fresta 
«(O pensionario) mandara tapar a fresta na capela e mandara fazer 
outra que fique mais alta e rasgada fazendo a mais hu pouco pêra o 
meio da capela sob pena de dozentos reis» (fl. 37) 

Frontal 
«(O pensionario) mandara forar o frontal de tafetá amarello» (fl. 37) 

1607, Junho, 2 
Visitador: Diogo Ozores de Albuquerque, abade de Vilar Seco. 

Obra da Sé de Miranda 
«O cura encomendara o petitório da See de Miranda» (fl. 38) 

Obra do convento de SantaClara de Vinhais 
«outrossi encomendara o petitório das freiras de Vinhaes declarando a 
seus fregueses como são participantes dos jejus e orações que offrecem 
a Deus por seus benfeitores» 

Obra do seminário 
«O pensionario de vinte dias depois de dia de Sam João Baptista 
mandara paguar ao luguar onde o Senhor bispo stiver a porção que lhe 
foi repartida pêra o seminário» (fl. 38) 

«O abbade [...] mandara paguar a porção do seminário que lhe foi 
repartida sob pena de suspensão de suas ordens» (fl. 38v) 

Residência e rendimentos do abade 
«Achei que o abbade eleito desta igreja determinava residir neste 
luguar, e servir esta igreja como matriz e cabeça de toda a Abbadia, e 
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porque ao cura Despinhoso onde te agora costumavão residir os 
abbades lhe não está taxado stipendio pello que o pensionario, e seus 
rendeiros ou precuradores, acudião com os vinte mil reis ao abbade, 
nas paguas acostumadas, ou ao cura que em seu lugar servir esta igreja 
pêra délies se satisfazer de seu stipendio, e com o stipendio que stava 
sinalado per capitulo de visitação ate agora nesta igreja acudirão ao 
cura que servir na igreja de Espinhoso, o que cumprirão» (fl. 38v) 

Capela-mor: degraus; fresta; frontal 
«O pensionario não cumpriu com mandar fazer os degraus da capella 
como lhe foi mandado [...] nem comprio com por hua caixa pêra os 
corporais nem com mandar tapar a fresta da capella de fazer outra mais 
pêra o meo mais alta, nem com forrar o frontal de tafetá amarello» 
(fis. 38v-39) 

Capela-mor 
«O pensionario te a primeira visitação mandara por hua porta com sua 
fechadura e chave no caxão dos Sanctos Óleos [...] mandara branquear 
e revocar acapella e tapar os buracos das stadas, lousar, e igualar ao 
redor do altar mor, e por hu strado com seus guarda pes, e forrar o dito 
altar de madeira por cima delle sob pena de cincoenta reis por cada hua 
destas cousas concertara a caixa do calis pondo lhe huas correas sob 
pena de trinta reis, concertara, e endreitara os seus castiçais de cano 
alto sob pena de quarenta reis porá huns registos em seu missal sob 
pena de vinte reis» (fl. 39) 

Obras impostas aos freguezes 
«Os fregueses te a primeira visitação concertarão a tapadoura da caxa 
do calis sob pena de trinta reis, porão hu vaso de stanho pêra o 
lavatório sob penade trinta reis consertarão a arqua dos ornamentos 
pondo lhe hus gonzes sob pena de vinte reis» (fl. 39) 

1608, Maio, 29 
Visitador: Francisco Luís, arcediago de Mirandela. 

Obra da Sé de Miranda 
«O cura encomendara o petitório de Nossa Senhora da See de Miranda» 
(fl. 40) 

Convento de Vinhais 
«Outrossi encomendara a smolla que o Senhor bispo mandou tirar pêra 
as freiras de Vinhaes» (fl. 40) 
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Seminário de Miranda 
«O pensionario [...] mandara pagar ao recebedor do seminário» 
(fl. 40v); 

«O abbade [...] mandara pagar ao recebedor do seminário onde o 
Senhor bispo stiver a porção que lhe esta lançada pêra o dito 
seminário» (fl. 40v) t-

Capela-mor 
«O pensionario não compriu com mandar branquear e revocar a capella 
per dentro e fora e tapar os buracosdas stadas nem com mandar lousar 
e iguallar a capella ao redor do altar mor» (fl. 40v) 

Fresta 
«O pensionario [...] mandara branquear e revocar decai a fresta da 
capella sob penade corenta reis mandara por encerado a fresta sob pena 
de cinquoenta reis mandara lagear a capela por mão de bom oficial sob 
pena de trezentos reis e mandara revocar de cal e branquear ho altar 
sob pena de corenta reis» (fl. 41) 

Porta de grades, cabido 
«Os freigeses te a primeira visitação mandarão fazer sua porta de grades 
portada capella da pia [...] mandarão retelhar o cabido da porta da 
igreja» (fl. 41) 

Ermida de Aboá 
«Os moradores de Aboa mandarão [...] fechar com boa chave a porta da 
sua ermida son pena de vinte reis»..(fl. 41) 

Ermida de Nossa Senhora 
«O administrador da ermida de Nossa Senhora mandou branquear a 
dita ermida por dentro e per fora» (fl. 41) 

1609, Maio, 23 
Visitador: Doutor Diogo de Magalhães Borges, cónego doutoral na Se de 
Miranda. 

Dinheiro para a obra da Sé de Miranda 
«O abbade emcomendara o petitório de Nossa Senhora da Sé de 
Miranda» (fl. 42) 
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Dinheiro para a obra do convento de Santa Clara de Vinhais 
«outrossi emcomendara a esmola que o Senhor bispo manda se tire 
pera as freiras de Vinhaes lembrando lhe os perdoins que alcançam as 
pessoas que dam suas esmolas» (fl. 42v) 

Pagamento para o seminário 
«O pensionario ate vinte dias depois de dia de S. Joam Baptista 
mandara pagar ao recebedor do seminário onde o Senhor bispo estiver 
a porçam que lhe esta lançada pera o dito seminário»; 

«o abbade ate vinte dias depois de dia de S. Joam Baptista mandara 
pagar ao recebedor do seminário [...] a porçam que lhe esta lançada 
pera o dito seminário» (fl. 42v) 

Capela-mor: pavimento, telhado 
«O pensionario nam comprio com mandar branquear, e revocar, a 
capella per dentro e fora e tapar os buraquos das estadas, nem com 
mandar loussar, e lajear a capella hao redor do altar mor» (fl. 42 v); 

«outrossi mandara retelhar, he injessar toda a capella em cal de modo 
que nam entrem os pássaros dentro per mão de bom official sob pena 
de mil reis» (fl. 43); 

Altar-mor 
«outrossi nam comprio com mandar revocar e bramquear o altar mor» 
(fl. 42v). 

Fresta: encerado. Arca para os ornamentos 
«O pensionario ate a primeira vessitaçam mandara por o incerado da 
festra pella banda de dentro bem seguro [...] mandara fazer hua arqua 
de boa madeira pera os ornamentos [...] outrossi mandara por hua caixa 
de folha de frandes boa» (fl. 43) 

Ermida de Nossa Senhora do Rosário 
«O administrador da ermida de Nossa Senhora do Rossario nam 
comprio com bramquear a capella per dentro e fora incorreo em pena 
de cem reis» (fl. 43) 

S. Nicolau; Nossa Senhora 
«Os mordomos de S. Nicolau, e de Nossa Senhora ate a primeira 
vissitaçam mandar [sic] poer quada hum seu livro de duas mãos de 
papel, pera assentar as despessas e rendimentos» (fl. 43v) 
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1610, Junho, 28 
Visitador: Licenciado Diogo Ozores de Abuquerque, abade de Vilar Seco. 

Dinheiro para as obras da Sé de Miranda 
«O abbade encomendara o petitório de Nossa Senhora da Sé de 
Miranda» (fl. 45) 

Esmolas para o convento de Vinhais 
«(O abade) encomendara o petitório das freiras de Vinhais» 

Seminário de Miranda 
«O pensionario [...] mandara paguar ao recebedor do seminário a 
porção lhe esta lançada pêra as obras do dito seminário» (fl. 45v) 

«Mandara o abbade paguar ao dito recebedor do seminário o que lhe 
esta lançado pêra obras delle» 

Outras obrigações impostas ao pensionario 
«O pensionario ate a primeira visitação mandara por na porta do caixão 
dos Santos Óleos hua cortina de canjantecramezim guarnecida ao redor 
com sua franja sob pena de cem reis. Porá hum estante pêra o livro de 
canto sob pena de sinquenta reis mandará acrecentar a toalha pêra dar 
o Santíssimo Sacramento de modo que alcance de hua a outra parte da 
capella e pêra esse effeito porá duas escapuas nas paredes delia onde se 
possa prender a tolha [...] porá hua caixa com seus cordoins pêra a 
olieira do oliio infirmiro [...] mandara fechar a arqua dos seus 
ornamentos» (fl. 45v) 

Obrigações impostas aos freguezes 
«Mandarão por hum veo preto e fino pêra cobrir a crux de pratta na 
Coresma sob pena de cem reis [...} mandarão por hua fechadura boa e 
forte, e de chave de boas guardas na porta travessa desta igreja e a que 
tem na porta da capella da pia de baptizar» (fl. 46) 

1611, Maio, 16 
Visitador: Licenciado António Tello, abade de S. Martinho do Peso. 

Seminário 
«O pensionario [...] mandara paguar ao recebedor do seminário a 
porçam que lhe esta lançada pêra as obras do seminário»; 
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«mandara o abbade paguar ao dito recebedor do seminário o que lhe 
esta lançado pêra as obras delle» (fl. 47); 

Imposições aos freguezes 
«the a primeira visitação mandarão por hum veo preto pêra a crus na 
Quaresma sob pena de cem reis perquanto o que derão se não aceita» 
(fl. 47v) 

* 

1613, Maio, 15 
Visitador: Doutor Alonso Tello, reitor do Colégio Maior da Madalena de 
Salamanca. 

Seminário 
«O penssionario [...] mandara pagar ao recebedor do seminário a 
porçam que lhe esta lançada pêra as obras do dito seminário» (fl. 48); 

«mandara o abbade pagar ao recebedor do seminário a porçam que lhe 
esta lançada pêra as obras do dito seminário» (fl. 48v). 

Sé de Miranda 
±. «O abbade encomendara o petitório de Nossa Senhora da Sé de 

Miranda» 

Freiras de Vinhais 
«O reverendo abbade encomendara o petitório das freiras de Vinhais» 
(fl. 48v) 

Retábulo 
«O pensionario mandara acrescentar o retabollo de modo que fique 
iguoal com o outro pondo lhe três painéis mais dos que se tem feitos 
per mão de bom official sob pena de quinhentos reis outrossi mandara 

> concertar e coser a vestimenta preta sob pena de vinte reis» (fl. 48v) 

Sino 
«Os freigeses te a primeira visitação mandarão fazer o sino sob pena de 
duzentos reis pois tem os officiais a forma feita» 

Altar colateral de Nossa Senhora: imagens 
«outrossi mandarão (os freguezes) renovar as figuras do altar colateral 
de Nossa Senhora nas partes necessárias per mão de bom official» 
(fl. 48v) 

* 
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Igreja de Aboá 
«Os freigeses Daboa mandarão fazer hua porta travessa na sua igreja 
sob pena de quarenta reis 

1626, Julho, 24 
Visitador: Doutor Gaspar da Fonseca Pacheco, abade de Santa Comba da vila 
de Chacim. > 

Obras da Sé de Miranda e convento de Vinhais 
«O reverendo abbade emcomendara os pititorios de Nossa Senhora da 
Se e das freiras de Vinhais e noteficara aos manposteiros vam pagar as 
esmollas que tiverem em seu poder em termo de vinte dias allias os 
avittara da igreia e officios devinos os não admittira ate lhe constar 
como pagarão» (s/fl.) 

Seminário 
«O reverendo abbade em termo de trinta dias mandara pagar a porssam 
do seminário [...] sob pena de santa obediência» (s/fl.) 

Capela-mor: fresta 
«O reverendissimo abbade ate a primeira visitaçam porá hum encerado à 
na fresta da capella [...] mandara apinselar a sua capelia pella parte de 
dentro» (fl. 69) 

Imagem de Nossa Senhora 
«Os freiguesses ate a primeiravisitaçam mandarão (*) da imaje de 
Nossa Senhora» (fl. 69) 

Cabido. Frontal para o altar de Nossa Senhora 
«(Os freguezes) mandarão telhar o cabido penna de cem reis, porão hu 
frontal de chamalote de cores pêra o altar de Nossa Senhora penna de 
duzentos reis (fl. 69) 

1632, Outubro, 3 
Visitador: João de Oliveira, abade de Macedo do Mato, arcipreste de 
Lampaças. 

Obras da Sé e convento de Vinhais 
«O reverendo abbade emcomendara os petitorios de Nossa Senhora de 
Miranda e freiras de Vinhais, e não havendo mamposteiro o ellegera» 
(s/fl.) 
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Ermida da quinta de Aboá 
«Os moradores da quinta de Abboa [...] não poseram hu calis (de prata) 
como na visitaçam passada lhe foi mandado» (s/fl.) 

Retábulo: pintura e douramento. Fresta 
«O reverendo abbade ate a primeira visitaçam mandara dourar, e pintar 
o retabolo nas partes necessárias penna de duzentos reis porá hum 
encerado na fresta pena de quarenta reis fará o inventario da igreja na 
presença dos freigueses» (s/fl.) 

Altares colaterais: toalhas 
«Ate a primeira visitaçam (os freguezes) porão huas toalhas romaniscas 
pêra os altares colaterais penna de duzentos reis» (s/fl.) 

1634, Junho, 16 
Visitador: Licenciado Manuel Mendes Pimentel, deão na Sé de Miranda. 

Sé de Miranda e Convento de Santa Clara de Vinhais 
«Encomendara (o abade) os petitorios de Nossa Senhora da Sée de 
Miranda e freiras de Vinhais e não havendo mamposteiros os elegera 
noteficando os que de presente servirem, que em termo de quinze dias 
vão pagar a Miranda as esmolas que tiverem tirado» (fl. 79) 

Obras na igreja do convento de S. Francisco de Bragança 
«Elegera outrossi o reverendo abbade hua pessoa que com muita 
fidelidade tire todos os domingos per espaço de hu anno esmolla pêra 
as obras da igreja de São Francisco de Bragança» (fis. 79-79v) 

Capela-mor 
«O reverendo abbade athe a primeira visitaçam mandara retelhar o 
telhado da capella pena de cem reis mandara consertar o pavimento da 
capella pondo lhe alguas lages nas partes necessárias pena de sincoenta 
reis consertara a sua sobrepelis pena de sesenta reis» (fl. 79v) 

Capela: revocos e caiações 
«Os freigueses mandarão revocar e branquear a capella nas partes 
necessárias pena de cem reis» (fl. 79v) 

Cruzeiro: mudança da imagem do Santo Cristo para o altar de S. 
Sebastião. Pintura 
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«(Os fregueses) mudarão a image do Santo Christo que esta no cruzeiro 
pêra o altar de São Sabastiam visto não estar no cruzeiro com a 
decensia necessária o que cumprirão sob pena de quinhentos reis e 
relevo os da pintura do cruzeiro visto como o lugar não he capas pêra 
isso» (fl. 79v) 

1635, Setembro, 14 
Visitador: Pedro Alvares Francisco, cónego meio prebendado na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para as obras da Sé. freiras de Vinhais e S. Francisco de 
Brafiança 
«O reverendo abbade encomendara os petitorios de Nossa Senhora da 
See, freiras de Vinhais e S. Francisco de Bragança não havendo 
mamposteiro o ellegera e fará que as esmollas tiradas se vão paguar» 
(fl. 80) 

Capela-mor 
«O reverendo abbade [...] mandara concertar o frontal preto, nas partes 
necessárias pena de cem reis mandara, branquear a cappella, poe 
dentro» (fl. 80) 

Baptistério 
«(Os fregueses) mandarão fazer hua porta na pia baptismal, com sua 
chave, pena de coatrocentos reis» (fl. 80) 

Altares colaterias 
«(Os fregueses) mandarão por huas toalhas pêra os altares colaterais 
romanisquos, pena de duzentos reis» (fl. 80v) 

Santo Cristo 
«Mandarão por huas repinhas delgadas no encarne da madeira do Santo 
Christo de modo que não fique nenhum (*) entre a parede e o enquaixe 
pena de cem reis» 

Cabido: telhado 
«Mandarão concertar o madeiramento do telhado do quabido pena de 
duzentos reis» 

Altar colateral de Nossa Senhora 

511 



«Mandarão concertar o altar colateral de Nossa Senhora sobmelhando 
muito bem a parede com cal, e pedra de modo que fique igoal, e com 
decência pena de corenta reis (fl. 80v) 

Confraria de Nossa Senhora 
«Os officiais da confraria de Nossa Senhora mandarão por do dinheiro 
delia um missal dos reformados pena de coatrcentos reis» (fl. 80v) 

1636, Maio, 2 
Visitador: Doutor Vicente Lopes de Moura, cónego doutoral na Sé de Miranda. 

Esmolas para as obras da Sé, freiras de Vinhais e S. Francisco de 
Bragança 
«O abbade em,comendara os petitorios de Nossa Senhora da See de 
Meranda São Francisco de Bragança e freiras de Vinhais» (fl. 81) 

Capela 
«(O abade) não mandou branquear a capella como lhe foi mandado 
manda la ha calear ate o fim de Outubro sob pena de duzentos reis» 
(fl. 81) 

Baptistério 
«Os freguezes não fezerão a porta nova da casa da pia bautismal relevo 
os das penas per me constar estarem perparando a madeira pêra isso» 
(fl. 81v) 

1639, Julho, 23 
Visitador: Licenciado André da Fonseca, arcediago de Bragança. 

Esmolas para as obras da Sé e freiras de Vinhais 
«O reverendo abbade encomendara os petitorios de Nossa Senhora da 
See, e freiras de Vinhaes, e não havendo mamposteiros os ellegera» 
(fl. 82) 

Ornamentos 
«O reverendo abade the a primeira visitação mandara concertar a 
vestimenta de chamalote roxo nas partes necessárias pena de sincoenta 
reis pêra a See e meirinho outrossi mandara concertar hua sobrepelis 
onde for necessário pena de quarenta reis» (fl. 82v) 

Caldeira de água benta e sobrepeliz 
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«Os fregueses porão [...] hua caldeira pêra a goa benta pena de cem reis 
outrossi mandarão por hua sobrepelis nova de muito bom lenço pena 
de cem reis» 

Cabido; baptistério 
«(Os fregueses) também mandarão concertar o Cabido da porta 
principal, e porão hua fechadura na porta da pia baptismal pena de cem 
reis pêra a See e meirinho» (fl. 82v) 

1641, Janeiro, 1 
Visitador: Licenciado Domingos Afonso. 

Esmolas para as obras da Sé e freiras de Vinhais 
«O reverendo encomendado [...] encomendara os petitórios de Nossa 
Senhora da See e freiras de Vinhaes» (fl. 83 

Capela-mor 
«Fui informado que as pessoas deste lugar entravão na cappella a ouvir 
missa e porque estrovão a administração do altar e conformando me 
com a Constituição mando que nenhua pessoa entre na dita cappella a 
ouvir sob pena de excomunhão e por a igreja ser pequena poderão 
entrar na dita cappella a ouvir missa as pesoas que lhe parecer ao 
reverendo parocho» (fis. 83-83v) 

Ornamentos 
«(O abade) porá hua alva de bom lenço com seu ami to e cingulo pena 
de duzentos reis porá hu veo de tafetá branquo pena de cinquenta reis»; 

«(os fregueses) porão dous ami tos e dous cingulos pena de cem reis 
porão hu veo de tafetá vermelho pena de cinquenta reis» (fl. 83v) 

1645, Outubro, 10 
Visitador: Licenciado Diogo de Carvalho, arcediago da Sé de Miranda. 

Esmolas para as obras da Sé e freiras de Vinhais 
«O reverendo abbade encomendara os petitorios de Nossa Senhora da 
See de Miranda e freiras de Vinhais e não havendo mamposteiros os 
elegera» (fl. 84) 

Corpo da igreja 
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«Os freguezes mandarão revocar onde for necessário e branquear o 
corpo da igreja te a primeira visitaçam pena de sinquenta reis» (fl. 84) 

Empréstimo de ornamentos 
«fui informado que se gastaão [sic] as sedas e pendois desta igreja com 
os muitos empréstimos, mando que as ditas sedas e pendois se não 
emprestem senão aos lugares da abbadia» (fl. 84) 

i 
* 

1650, Outubro, 23 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, abade de Duas Igrejas. 

Altar-mor: frontal 
«(O abade) mandara por hum frontal de chamalote roxo pêra o altar 
mor que diga com a vestimenta» (fl. 85) 

Capela-mor 
«(O abade) mandara revocar a cappella por dentro e per fora adonde for 
necessário pena de cem reis» (fis. 85-85v) 

Corpo da igreja 
-f «(Os fregueses) não compriram como lhe foi mandado com revocar o 

corpo da igreja per dentro e per fora nas partes necessárias [...] os alivio 
per não aver cal» (fl. 85v) 

Alfaias 
«(Os fregueses) mandaram athe a primeira visitaçam consertar o 
encensario pondo lhe huas cadeias per ordem do reverendo abbade que 
sejam de coatro palmos pena de duzentos reis» 

Baptistério 
«mandarão consertar a tapadoura da pia bautismal que fique segura 

Y pena de sincoenta reis» (fl. 85v) 

1652, Dezembro, 6 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, abade de Duas Igrejas. 

Esmolas para as obras da Sé e freiras de Vinhais 
«O padre cura encomendara os petitorios de Nossa Senhora da See da 
cidade de Miranda e freiras de Vinhais» (fl. 86v) 

4-
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Capela-mor 
«(O abade) não cumprio com mandar concertar huns nracos da capella 
como lhe foi mandado» (fl. 86v) 

Altar-mor 
«(O abade) mandara por huas toalhas pêra o altar mor» 

Corpo da igreja -f 
«(Os fregueses) não satisfiserão com branquear a igreja por dentro e por 
fora como lhe foi mandado, visto terem a cal junta os não condeno» 
(fl. 86v) 

Altares colaterais: frontais 
«(Os fregueses) mandarão athe a primeira visitaçam faser dous frontaes 
de chamalote vermelho e verde pêra os altares colatraes pena de 
quinhentos reis» (fl. 89) 

Adro 
«Os freguezes consertarão a parede do adro levantando a o que for 
necessário de sorte que fique a parede segura com barro e pedra athe a 
primeira visitaçam pena de quinhentos reis» (fl. 89) 

1657 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, abade de Duas Igrejas e comissário do Santo 
Ofício. 

Esmolas para as obras da Sé e igreja de S. Francisco de Bragança 
«O padre cura encomendara os petitorios de Nossa Senhora de Miranda 
e frades de São Francisco de Bragança» (fl. 89v) 

Ornamentos 
«O reverendo abbade [...] mandara por hua alva de bom lenço feita per 
mão de bom offecial pena de dozentos reis» (fl. 89v) 

«Os freguezes [...] porão hua alva de bom lenço e feita per mão de bom 
offecial» (fl. 90) 

Altar de Nossa Senhora 
«O mordomo de Nossa Senhora porá hu estrado no altar da Senhora 
pena de cem reis» (fl. 90) 

* 
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1665, Agosto, 19 . . , 
Visitador: Licenciado António Rodrigues da Costa, abade pensionano de 
Sendas, comissário do Santo Ofício e arcipreste de Lampaças. 

Esmolas para as obras da Sé e igreja de S. Francisco de Bragança 
«O reverendo abbade recomendara os petitorios de Nossa Senhora de 

^ Miranda, S. Francico de Bragança, e não havendo mamposteiros os 
ellegerá» (fl. 90v) 

Ornamentos 
«O reverendo abbade, e freiguezes mandarão concertar as vestimentas 
frontaes, alva, e sobrepelizes cada hu, as que lhe toquarem» (fl. 91); 

«o mordomo de Nossa Senhora do Rozario the a primeira vistaçam 
mandara concertar os tafetas da igreja para o que o reverendo abbade 
pagará mil reis para effeito deste concerto» (fl. 91) 

Cabido , 
«Os freiguezes the a primeira visitaçam mandarão concertar o teto do 
cabbido de madeira, e telha pena de quinhentos reis pêra a Sé e 

-f meirinho» 

Corpo da igreja 
«(Os fregueses) mandarão rebocar, e branquear a igreja por dentro e por 
fora com cal» 

Ermida da quinta de Aboá: 
Portas 
«os moradores da quinta Daboá mandarão fazer huas portas que sao as 
principais, e de boa madeira [...] que he a igreja de Nossa Senhora da 
Incarnação»; 

r 

Hf Sino , 
«mandarão rebocar, e branquear a igreja da ermida [...] per dentro e 
fora mandarão compor o signo que se possa tanger the o mes de 
Setembro proximo»; 

Frontal 
«mandarão fazer hu frontal de guademessim para o altar de Nossa 
Senhora» (fl. 91) 

* 
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1667, Outubro, 15 
Visitador: Doutor António Martins, cónego doutoral na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo abbade emcomendara os petitorios de Nossa Senhora de 
Miranda» (fl. 92) 

Santo Cristo: pintura ^ 
«Os freiguezes forrarão o nicho do Santo Christo com taboas por de trás 
e o mandarão pintar the a primeira pena de duzentos reis» (fl. 92v) 

1669, Novembro, 12 
Visitador: Licenciado Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo abbade encomendara os petitorios de Nossa Senhora de 
Miranda» (fl. 94v) 

Corpo da igreja 
«Os freigezes the dia de Paschoa de flores mandarão branquear a igreja 
pena de mil reis que lhe não serão perdoados» -f 

Altares colaterais: guardapós 
«The dia de S. João mandarão fazer hus goardapos pêra os altares 
coletraes [...] e mandarão consertar os frontaes dos altares, consertando 
os de tudo o necessário» (fl. 94v) 

Ornamentos: empréstimos 
«Fui informado que toda a roupa desta igreja assim de seda como de 
linho se emprestava, no que tem muita perda pello que mando ao 
reverendo abbade e juis da igreja não deixem sahir roupa algua das 
confrarias, e igreja sem deizarem quatrocentos reis de esmola, excepto * 
hos luares desta abbadia» (fl. 95v) f^ 

1672, Novembro, 9 
Visitador: Cónego António Martins. 

Obra da Sé de Miranda 
«O reverendo abbade emcomendara os petitorios de Nossa Senhora de 
Miranda» (fl. 96) 
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Ermida de Aboá: frontais 
«Os freiguezes Daboa não cumpriram com por os frontaes nos altares» 

Igreja de S. Nicolau de Candedo: ornatos; telhado 
«Os freiguezes porão hua alva e amito e singulo e hua sobrepelis tudo 
de bom lenço [...] e telharão o corpo da igreja» 

Alfaias 
«Porão huas oleeiras novas de estanho fino como se hoje costuma» 
(fl. 97v) 

1674, Novembro, 7 
Visitador: Doutor Garcia dos Anjos, mestre de Teologia. 

Obra da Sé 
«O reverendo abbade fassa nova elleição de mamposteiro pêra o 
petitório de Nossa Senhora da Sé [...] encomendando a seus fregueses 
se não descuidem em acudir com as esmolas que puderem» (fl. 98v) 

Capela-mor: enterramentos 
«Constou me que na cappella maior desta igreja se costumavão mandar 
enterrar alguas pessoas o que he contra a Constituição deste bispado 
pello que mando sob pena de excomunhão maior ipso facto incurrenda 
que daqui em diante se não enterre na cappella pessoa algua, salvo as 
que a Constituição permite como são abbades, comendadores, reitores, 
curas confirmados e isto nas suas igrejas, e o reverendo abbade não 
consintirá que outras pessoas se enterrem na dita cappella [...] e se 
alguém tiver algum titulo pêra isso o aprezente ante Sua Illustrissima 
pêra lhe deferip> (fl. 99) 

Capela de S. Gonçalo 
«O padroeiro da capella de S. Gonçalo mandará por no altar hua pedra 
de Ara, e hua toalha, e hum frontal the o Spirito Santo e a pedra de Ara 
dentro de vinte dias, por ser tudo necessário pêra ornatto do altar, o 
que fará sob pena de mil reis» (fl. 99) 

Ermida da quinta de Aboá 
«Os freguezes de Bohá não satisfizerão em mandar branquear e rebocar 
a sua capella» (fl. 99) 
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Capela-mor 
«O reverendo abbade mandará fazer hum frontal hua vestimenta verde, 
e ladrilhar e forrar as ilhargas do altar mor, e o plano da capella, que 
pode ser de maneira que fique igual» (fis. 99-99v) 

Altares colaterias. Confessionário 
«Os freguezes ornarão os altares collaterais, pondo lhe frontais em cada 
hum, e toalhas, e lhe porá hua pedra de Ara, e mandarão fazer hua ^ 
vestimenta, com tudo o necessário [...] a pedra dentro de vinte dias, e o 
mais athe a Paschoa da Ressurreição e juntamente hum confessionário 
e hua cadeira de madeira athe o dito tempo» (fl. 99v) 

Bancos da igreja 
«(Os freguezes) porão os bancos da igreja no posto em que costumavão 
estar sob pena de excomunhão maior» (fl. 99v) 

1675, Dezembro, 7 
Visitador: Doutor Manuel de Gouveia e Vasconcelos, abade de Santa Eugenia 
de Chacim. 

Tabaco , A 
«Conciderando a indecencia grande em que alguns sacerdotes assistem 
no officio divino tomando tabaco causando aos leigos e gente do povo 
ruim exemplo mando com pena de excomunham maior que na 
assistência do culto divino nenhum clérigo nesta igreja e mais anexas 
nenhum clérigo thome tabaco» (fl. 100) 

Corpo da igreja 
«Os freguezes mandarão por hum turibulo de latam e hua alinterna e 
mandarão revocar e branquear a igreja» (fl. 100) 

1677, Maio, 17 T* 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé de Miranda. 

Obras na Sé de Miranda e igreia de S. Francisco de Bragança 
«O reverendo abbade encomendara os petitorios de Nossa Senhora da 
See de Miranda e Sam Francisco de Bragança« (fl. 101) 

Altar da Senhora do Rosário 
«Os freguezes mandaram fazer hum varam de ferro pêra as cortinas do 
altar de Nossa Senhora do Rozario» 
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Cabido 
«(Os fregueses) mandaram compor o cabbido das portas principais da 
igreja de todo o necessário» (fl. 101) 

1678, Junho, 20 
+ Visitador: Paulo Cruz da Silva, abade da Igreja de S. Miguel de Fiães e 

arcipreste de Monforte. 

Obras na Sé de Miranda e igreja de S. Francisco de Bragança 
«O padre cura encomendara o petitório de Nossa Senhora da Se e S. 
Francisco de Bragança na forma custumada» (fl. 102) 

Obras impostas aos freguezes 
«componham a fechadura da porta travessa que fique bem segura e 
mais a fechadura da pia bautismal, e cobertura da mesma pia e 
outrossim mandaram consertar a manga da crus» (fl. 104v) 

1679, Outubro, 7 
± Visitador: Doutor Belchior de Sá Cabral, abade de S. João de Bragança. 

Obras na Sé de Miranda e igreja de S. Francisco de Bragança 
«O reverendo abbade encomendara os petitorios de Nossa Senhora da 
See de Miranda e Sam Francisco de Bragança» (fl. 105v) 

Exposição do Santíssimo 
«O reverendo abbade não consinta que o Santíssimo Sacramento se 
eixponha em qualquer ocasião que seja sem ao menos trinta vellas de 
sera branca e outrossim não consinta que se arme a igreja com 
vestimentas e mais ornatos que servem pêra se dizer missa» (fl. 105v) 

f 

1680, Novembro, 22 
Visitador: Paulo Luís da Silva, abade de S. Miguel de Fiães e arcipreste de 
Monforte de Rio Livre. 

Capela-mor: retábulo 
«Quanto ao temporal vi ser muito necessário hum retabolo no altar 
mor, o reverendo abbade o mandara por the a primeira» (fl. 106v) 

4 
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Sacrário 
«Os freguezes requererão que mandasse por sacrário o que me pareceo 
muito justo por ser o povo capas, pelo que mando aos mesmos 
freguezes o ponhão athe a primeira e a fabrica dele e a lâmpada corra 
por conta do reverendo abbade» 

Altar colateral: retábulo 
«(Os fregueses) porão também hum retabolo no altar coletral de Nossa 
Senhora the a primeira» (fl. 106v) 

S. Sebastião 
«A folhas 125 adiante neste livro fica hum termo da devoção de S. 
Sebastiam mando se cumpra, como se nelle contem»: (fl. 106v) 

«Aos vinte e dous dias do mes de Novembro de mil e seiscentos e 
oitenta annos neste lugar de Candedo ahi perante o reverendo 
licenciado Paulo Luis da Silva arcepreste de Monforte vizitador neste 
arceprestado pello Illustrissimo Senhor bispo de Miranda, em auto de 
vizitação pareceo o reverendo Pedro da Silva, abbade desta igreja de 
Sam, Nicolau, e disse que elle, era administrador de hua cappella, sitta 
junto ao mesmo lugar onde chamão a Portella, da invocação da Senhora 
do Rozario; e porquento tem feita outra cappella, da mesma invocaçam 
junto das casas delle reverendo abbade, aparfeiçoada ja de tudo o 
necessário para se dizer missa, a qual tem feito escritura, de parte de 
sua fazenda para a obrigação e fabrica delia, tudo com licença do 
Illustrissimo Senhor bispo de Miranda Dom Frei José de Lan(cas)tro, 
com que ficava livre da outra cappella e porque a elle reverendo 
vizitador lhe forão reprezentadas estas rezois, disse elle reverendo 
abbade que elle desestia de todo o direito que tinha na dita cappella 
velha o trespassava em os freguezes deste lugar para nella, porem hua 
imagem de S. Sebastiam que tem na igreja matris, obrigando se elles a 
repara la de tudo o necessário, e por estarem prezentes o juis da igreja 
homens do acordo, e os mais freguezes logo todos disserão, e cada hum 
per si, que elles aceitavão a dita cappella, e querião obrigar se, como de 
feito se obrigavão a por nella a dita imagem de S, Sebastiam, e compor 
somente a cappella de paredes caleadas, tecto, e portas, e desta maneira 
se não obrigavão a outra fabrica algua, de que mandarão fazer este 
termo que todos assinaram com elle reverendo vizitador e eu o padre 
Domigos Luis escrivão da visitaçam que o escrevi 

a) Paulo Luis da Silva 
a) Pedro da Silva 
a) Francisco Fernandes», (fl. 125) 
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1681, Dezembro, 26 
Visitador: Doutor Francisco Simões de Sousa, arcediago de Bragança. 

Obras na Sé de Miranda, igreja de S. Francisco de Bragança e Nossa 
Senhora da Serra fRebordãosl 
«O padre cura encomendara os petitorios de Nossa Senhora da See de 
Miranda e Sam Francisco de Bragança e o de Nossa Senhora da Serra 
elegendo mamposteiros» (fl. 108v) 

Corpo da igreja: tecto 
«Os freguezes the a primeira visitaçam mandarão compor a metade do 
corpo digo do corpo da igreja do madeiramento pena de quinhentos reis 
do meio para baixo, e para sima se for necessário» (fl. 108v) 

Sacristia e baptistério: forro em escama de peixe. Fresta 
«mandarão forrar o telhado da sachristia da pia baptismal de escama de 
peixe habrirão hua fresta nas paredes donde esta a pia» 

Cabido 
«mandarão consertar o madeiramento do Cabido e as portas principaes» 
(fl. 108v) 

1684, Novembro, 16 
Visitador: Doutor Domingos Rodrigues, mestre-escola na Sé de Miranda. 

Obras na Sé de Miranda e igreja de S. Francisco de Bragança 
«O reverendo cura emcomendara os petitorios de Nossa Senhora da See 
de Miranda e São Francisco da cidade de Bragança» (fl. 109v) 

Corpo da igreja 
«Os freguezes mandarão branquiar o corpo da igreja e revocar aonde for 
necessário» 

Cabido 
«mandarão concertar o cabido» (fl. 110) 

Capela de S. Sebastião 
«Vi hum termo de obrigação que os freguezes deste lugar e freguezia 
fizerão de concertar a igreja de São Sebastião, e fui informado não 
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tinhão feito nella nada, mando athe a primeira a reparem de tudo o 
necessário assim nos tectos como nas paredes pena de duzentos reis» 

Sacrário. Pálio para o Santíssimo 
«Como he de direito devino fazersse festa do Santíssimo Sacramento e 
serem os fieis christaons seus devotos [..] e vendo eu a prefeição com 
que o tem no sacrário e que devia para sair fora haver todos os 
necessários mando aos freguezes comprem hum palio de damasco 
branco com sanefas do mesmo damascho [sic] cramezim e como 
concidero os freguezes pobres lhe deixo para ajuda deste palio os oito 
mil reis que devem a confraria de Nossa Senhora e esta obra farão para 
servir ja para a quinta feira de endoenssas que vem e sendo necessário 
fintaremsse dou licença e poder ao juis da igreja e o reverendo abbade 
para poderem fazer esta finta» (fis. 111-lllv) 

1687, Junho, 17 
Visitador: Paulo Luís da Silva, abade de Fiães, arcipreste de Monforte. 

Capela-mor 
«O reverendo abbade mandara branquear a capela mor por dentro, e por 
fora por ser muito necessário» (fl. 118 

Imposições aos freguezes: cabido 
«não satisfizerão com as obras que lhe forão mandadas na vezita 
passada das penas os alevio por me constar da sua poreza, e terem feito 
outras obras calearão a igreja por dentro e por fora, consertarão o 
cabido de madeira e telha» (fl. 118) 

Capela de S. Sebastião 
«consertarão a capela de Sam Sebastião como lhe foi mandado» 

Higiene 
«Achei esta igreja pouco limpa no que pertence ao juis e mordomo da 
Senhora pelo que os hei por condenados» (fl. 118) 

1688, Dezembro, 10 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo cura [...] encomendara o petitório de Nossa Senhora da 
See de Miranda» (fl. 119) 
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Capela de S. Sebastião 
«os freguezes não satisfizeram com a obra da ermida de Sam 
Sebastiam» (fl. 119) 

Ermida da quinta de Aboá: cálice 
«Os moradores da quinta Daboa mandarão compor o cálix e comprar 
hum manual» (fl. 119) 

1691, Maio, 12 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Cera branca 
«(O pároco) uzarà de sera branca nas missas conventuaes, Domingos, e 
dias santos de guarda e poderá uzar de censuras contra os que são 
obrigados a dalla não o fazendo assi» (fl. 120) 

Frontais 
«O reverendo abbade mandará fazer hú frontal de damasco carmezim, 
que em tudo diga com a vestimenta de damasco carmezim»; 

«os freguezes mandarão fazer hú frontal de felepechim verde com 
franjas carmezim para o altar de Nossa Senhora» (fl. 120). 

1692, Setembro, 30 
Visitador: João de Barros Pereira, reitor de Izeda. 

Esmolas para a Sé 
«O padre cura [...] eleguera mamposteiro para Nossa Senhora de See» 
(fl. 121v) 

Capela de S. Sebastião: frontal. Varas do pálio 
«Os freguezes mandaram [...] pintar o frontal de S. Sebastiam e as varas 
do palio» (fl. 12) 

1695, Outubro, 11 
Visitador: Doutor Frei Pedro de Mello, religioso da Santíssima Trindade, reitor 
do seminário de S. José de Miranda. 

« 

524 



Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro de Nossa Senhora da See» 
(fl. 123) 

Capela-mor 
«O reverendo abbade mandara branquear a capella maior por dentro e 
por fora» 

Sacristia 
«Os freguezes mandarão fazer hua sanchrestia abrindo para isso as 
paredes do corpo da igreja por baixo do altar do Santo Christo a eleiçam 
do reverendo abbade que cumpriram em termo de hu anno pena de 
dois mil reis isto se entende fazendo elles as paredes somente com hua 
fonte de cantaria nella onde for mais conveniente, e tendo feito isto o 
reverendo abbade fará o tecto delia» (fis. 123-123v) 

GARÇÃO DE VILA BOA 
Igreja de S. Pedro 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 10, Lv. 100 (1640) 

1640, Outubro, 14 
Visitador: André da Fonseca, abade de Vilar de Ossos. 

Capela-mor 
«O reverendo abade porá o alambel que lhe esta mandado por pêra 
cubrir o altar mor [...] e branqueara a capella, e reteha la» (s/fl.) 

1642, Janeiro, 3 
Visitador: (*) de Carvalho, arcediago na Sé. 

Altar-mor: retábulo 
«O reverendo abade tha a primeira [...] mandara refirmar o retabolo do 
altar mor nas partes necessárias» (s/fl.) 
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1645, Novembro, 8 
Visitador: Gaspar de Sá, comissário do Santo Ofício. 

Baptistério: colaterais 
«Os freguezes [...] porão, e madarão [sic] fazer todas as obras seguintes 
[...] porão hum varão de ferro para a pia de bautisar [...] porão chave, e 
fechadura na porta da pia de bautisar [...] porão dous sobreceos para os 
altares colleteraes» (s/fl.) 

Ermida da Santíssima Trindade 
«consertarão ha hermida da Trindade de telha madeira, e cal, e 
consertarão a porta e lhe porão fechadura» (s/fl.) 

1650, Março, 16 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Telhado 
«O reverendo abade mandara retelhar e ensopar a capella em cal, e 
revoca la por dentro e fora» (s/fl.) 

Sino 
«Os freiguezes mandarão fundir o sino» (s/fl.) 

Corpo da igreja; emadeiramento 
«outrossi mandarão revocar o corpo da igreja [...] e branquear por 
dentro [...] outrossi mandarão consertar o tecto da igreja junto ao 
campanário de todo o emadeiramento necessário» (s/fl.) 

Ermida da Santíssima Trindade: telhado 
«mandarão retelhar a ermida da Trindade para o que acudirão com a 
metade do custo os moradores de Villa Boa per me constar ser aditta 
ermida comú de hus e outros» (s/fl.) 

1658, Dezembro, 22 
Visitador: Doutor Tomé Alvares de Carvalho, cónego Doutoral na Sé. 

Obras não executadas 
«(O abade não) satisfes com mandar ensopar em cal e area a cappela 
mor, branqueando a por dentro, e por fora» (s/fl.) 
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Ermida da Santíssima Trindade: telhado; paredes; portas 
«Ate dia de São João, concertarão os freiguezes desta freiguezia a 
eremida da Santíssima Trindade de [...] madeira, telha, e paredes, 
portas e fechaduras de maneiraque fique bem segura» (s/fl.) 

Toque dos sinos 
«Fui informado que os sinos da igreja se tangião as concelho; a botar os 
bois, e a outras cousas profanas; no que se cornette irreverência contra 
as cousas que estão dedicadas a Deos» (s/fl.) 

1668, Junho, 17 
Visitador: Doutor Afonso de Morais Colmeeiro, chantre. 

Corpo da igreja 
«(Os moradores) mandarão branquear o corpo da igreja por dentro e por 
fora» (s/fl.) 

1670, Junho, 1 
Visitador: Doutor Afonso de Morais Colmeeiro, chantre. 

Imagem de Nossa Senhora 
«(Os fregueses) mandarão fazer hum vestido de chamalote branco ou 
vermelho para Nossa Senhora» (s/fl.) 

1671, Novembro, 7 
Visitador: Francisco Simões de Sousa, arcediago de Bragança. 

Campanário: ruína 
«faram os freiguezes o campanário todo de novo perque esta caindo» 
(s/fl.) 

Rebocos 
«mandaram revocar a igreja toda» (s/fl.) 

Tecto 
«mandaram compor o tecto da igreja junto do campanário» (s/fl.) 

1672, Novembro, 23 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé. 
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Árvore junto da igreja 
«O reverendo parocho procederá com censuras contra o juiz e homens 
do acordo cortem logo logo, em termo de oito dias a nogueira que esta 
junto a igreja» (s/fl.) 

1674, Dezembro, 19 
Visitador: Doutor (*) dos Anjos, mestre em Teologia. 

Capela-mor: ruína 
«Achei a capella mor quasi de todo arruinada e mandada fazer em 
muitos capitólios de visita, e perque me constou que o reverendo abade 
tinha ja a madeira [...] lhe não ponho mais (obras)» (s/fl.) 

Corpo da igreja: paredes 
«Achei a igreja também arruinada, e prinsipiada a levantar se de novo 
nas partes da ruina [...] mando dem fim a esta obra athe a Paschoa, 
acudindo também ao reparo das paredes e tecto, branqueando a igreja e 
pondo os frontais mandados» (s/fl.) 

1676, Junho, 3 
Visitador: Manuel da Nóbrega, abade de Meixedo. 

Capela-mor: paredes; tecto 
«O reverendo abade satisfes com a obra da capella mandando repairar 
as paredes e tecto» (s/fl.) 

Corpo da Igreja: paredes 
«Os freigezes não satisfizerão [...] em acabar de repairar as paredes da 
igreja» (s/fl.) 

y 

1679, Dezembro, 5 
Visitador: Reverendo Doutor José Gaspar de Morais Antas. 

Altar colateral de S. Sebastião: retábulo 
«Os freigezes mandarão fazer hu retabullo pêra o altar coleteral de S. 
Sebastião na forma e conrespondencia do que esta no altar de Nossa 
Senhora» (s/fl.) 

-I 
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1685, Março, 7 
Visitador: Doutor António da Costa, deão na Sé. 

Altar de S. Sebastião: retábulo 
«Os fregueses não satisfizeram com mandar fazer o retablo de Sam 
Sebastião» (s/fl.) 

1687, Dezembro, 7 
Visitador: Doutor Manuel de Gouveia e Vasconcelos, comissário do Santo 
Ofício, abade de Chacim. 

Capela-mor: pavimento 
«O reverendo abade mandara [...] consertar o pavimento da cappella 
mor» (s/fl.) 

Residência paroquial 
«Os freigueses mandarão fazer caza de residência para morar o padre 
cura» (s/fl.) 

1689, Fevereiro, 12 t 
Visitador: Manuel Rodrigues de Andrade, arcediago de Mirandela. 

Capela de S. Salvador: reedificação e encurtamento da área 
«Vi pessoalmente a capella de S. Salvador, e por estar indecente mando 
aos freguezes de Carçam, e Vila Boa a reedifiquem encurtando a, e para 
esse efeito lhes dou licença que vendam a cumieira, e lhe ponham 
outra mais curta» (s/fl.) 

1690, Outubro, 30 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Sino 
«Consta nos que os fregueses fundiram quatro castiçais de bronze para 
o sino os quais mandamos reponhão athe o Natal para o altar mor» 
(s/fl.) 

Residência paroquial 
«os fregueses mandarão fazer a caza da rezedencia do padre cura athe a 
Páscoa, e enquanto a não fizerão pagarão hum bocado ao padre cura do 
aluguer das suas cazas em que mora» (s/fl.) 
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1693, Janeiro, 16 
Visitador: Doutor Manuel da Cunha de Almeida, protonotário apostólico. 

Residência paroquial 
«Por evitar duvidas que tem havido sobre o levantar das casas para 
assistência da residência do padre cura mando visto o desestimento 
que o reverendo parocho fes a minha vista das casas os fregueses a 
levantem athe a primeira [...] dando para isso o reverendo abade toda a 
telha que for necessária visto ter levado a outra da casa que cahio» 
(fis. 54v-55) 

1695, Setembro, 13 
Visitador: D. Frei Pedro de Melo, religioso da Santíssima Trindade. 

Pobreza dos moradores 
«Não deixo mais obras aos fregueses pella sua muita pobreza» (fl. 57v) 

1698, Janeiro, 26 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Caixões para os ornatos 
«(Os fregueses) mandarão fazer caxões de três gavetões para os ornatos 
para o qual contribuirá o reverendo abade do custo» (s/fl.) 

1699, Dezembro, 9 
Visitador: Doutor António de Morais Antas, cónego na Sé. 

Capela-mor 
«O reverendo abade mandara revocar a cappella mor por dentro e por 
fora» (s/fl.) 

1701, Fevereiro, 28 
Visitador: Doutor António de Morais Antas, cónego na Sé. 
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Sacristia: 
paredes 
«Os freigueses farão as paredes da sanchristia»; 

tecto 
«O reverendo abade mandara fazer o tecto dela the a primeira» (s/fl.). 

1703, Junho, 12 
Visitador: Reverendo Doutor Manuel de Matos Botelho. 

Sacristia 
«Os freguezes não satisfizerão com a obra das paredes da sachristia que 
lhe foi mandada pello que incorrerão na pena imposta mas attendendo 
a alguas razois que me allegarão os absolvo de metade da condemnação 
[...]. A dita obra (atendendo à pobreza e limitação do lugar) me parece 
menos preciza pello que não mando [...] não a prohibo» (s/fl.) 

1704, Junho, 19 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Obras impostas ao abade: 

capela-mor: retábulo 
«O reverendo abade [...] ate a primeira vizita mandara fazer hum 
retabolo para a capella maior, que não seja de menos altura e largura do 
velho que nella esta»; 

sacristia: tecto 
«cubrir dentro do mesmo tempo o tecto da sancristia» (fl. 68v) 

1706, Maio, 2 
Visitador: Manuel Carneiro de Figueiredo, vigário geral do bispado. 

Capela-mor: retábulo 
«Não cumprio o reverendo abade com o retabolo para a capella mor [...] 
mas por me constar da deligencia que fes com o officiai para o retabolo 
o alivio da pena» (fl. 73v) 
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1710, Julho, 1 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé. 

Sacristia: paredes 
«(Os fregueses) mandaram rebocar e branquear [...] a sacristia por 
dentro e por fora com a parte da parede da capella visto que fizeram 
contrato com o reverendo abade [...] de correr por sua conta a parede e 
pella do reverendo abade o da porta com sua fechadura» (fl. 74v) 

Sino 
«A pobreza dos freguezes e o pouco numero fas com que a necessidade 
de rematar o sino nam seia com a brevidade de que necessitam [...] lhe 
dou a dilaçam de dous annos para que tenham ocasiam e tempo de 
juntar cabedal para o fundirem» (fis. 74v-75) 

1714, Junho, 5 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Sacristia 
«Os freguezes não acabaram de satisfazer com a obra da sanchristia» 
(fl. 76) 

Capela-mor: branqueamento 
«O reverendo abade mandara branquear a capella mor» (fl. 76) 

Retábulos: pintura e douramento 
«se puderem assim o reverendo abade como os freguezes mandarão 
pintar, e dourar os retablos» (fl. 76) 

Sino 
«os freguezes com a brevidade possível mandarão fundir o sino» 
(fl. 76) 

1721, Junho, 20 
Visitador: Manuel Monteiro da Mota, desembargador da Mesa episcopal. 

Capela-mor: telhado; tecto: paredes; pavimento 
«O reverendo parocho [...] porá muito cuidado em que a capella mor 
desta igreja se mande retelhar, e concertarsse lhe o tecto, e rebocar, e 
branquear as paredes delia por dentro e por fora, e concertar o 
pavimento da dita capella» (fl. 78v) 
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Imagem de S. Pedro; retábulo; 
«reformar por bom official a imagem de S. Pedro orago desta igreja, e 
pintar pello mesmo o retabolo e reformar as pinturas que tem ja 
antigas» (fl. 78v) 

Corpo da igreja: tecto; paredes 
«Os fregueses mandaram [...] concertar o tecto da igreja, e branquear 
por dentro e fora as paredes delia» (fl. 79) 

Pia baptismal; frontal do altar de Nossa Senhora 
«fazer hum goarda po de madeira para sima da pia baptismal, e 
concertar o frontal do altar coletral de Nossa Senhora» (fl. 79) 

Residência paroquial 
«Consta me que as cazas da rezidencia do parocho estão sem se 
mandarem cobrir e que isto pertence aos reverendos abades [...] mando 
se em termo de seis mezes não vier novo abade para esta igreja que de 
cumprimento a esta obra, se faça a custa do rendimento desta Abbadia» 
(fl. 79) 

1722, Junho, 25 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Corpo da igreja: madeiramento 
«os freguezes [...] reformarão o madeiramento do tecto da igreja» 
(fl. 80v) 

1724, Junho, 17 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico, abade de Sobreiro. 

Imagem de S. Pedro; residência paroquial 
«os freguezes não satisfizerão a obra do santo da igreja, mas como vejo 
que tem a madeira composta e pago ao officiai os alivio da condenação 
[...] e lhe dou licença para vender a madeira velha para ajuda dos 
custos depois de feita a caza da rezidencia» (fl. 83) 

1726. Junho, 18 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 
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Corpo da igreja: paredes 
«os moradores mandarão revocar o acressimo da parede da igreja por se 
achar com pouca decência» (fl. 90v) 

Alpendre na porta travessa; altar de S. Sebastião 
«os moradores mandarão fazer hum cabbido sobre a porta travessa da 
igreja [...] e compraram huma pedra Ara para o altar de S. Sebastiam» 
(fl. 90v) 

1727, Outubro, 27 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Corpo da igreja: rebocos; branqueamento 
«Os freguezes mandaram rebocar a igreja [...] e branquealla por dentro e 
por fora em termo de seis mezes» (fl. 91v) 

Sacristia: pavimento 
«(No período de seis meses os moradores) mandarão sobradar o 
pavimento da sacristia» (fl. 91v) 

Capela-mor: ruína das paredes; douramento do retábulo 
«doure o retabullo e se reedifiquem as paredes da capella maior que 
estam ameaçando evidente ruina e para a façam destas obras vista a 
urgente necessidade o reverendo padre cura em termo de quinze dias 
dará conta com o teor deste cappitolo ao mesmo Doutor provizor para 
que sendo servido mande por conta dos frutos da Abbadia fazer as ditas 
obras» (fl. 92) 

Arrematação de obras para a igreja de Carçãozinho 
«As obras que se fizeram e aremataram para a igreja de Carcamzinho 
com a ordem e despacho do Senhor Doutor Provizor e Vigário geral sam 
as seguintes 
a capella maior as paredes em trinta e cinco mil reis 
hum missal em cinco mil e quinhentos reis digo em cinco mil trezentos 
reis 
huma vestimenta de damasco carmisim 
huma vestimenta de damasquilho roxo 
e hum frontal do mesmo 
huma bolsa de corporais de damasco das coatro cores 
coatro palas do mesmo 
coatro veos de tafetá das coatro cores tudo em vente e seis mil reis 
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mais se mandaram compor e reformar o manual e retual por novecentos 
e sessenta reis mais se mandou fazer huma alva e huma toalha para o 
altar por nove mil e seiscentos reis o mais que consta da vesita passada 
esta por fazer e arematar» (fl. 93) 

1728, Novembro, 6 
Visitador: Andrá Ramalho Barradas, abade de S. João Baptista de Bragança. ^ 

^ 
Mudança da capela da Santíssima Trindade 
«na vizitação que fis no lugar de Villa Bonna mandei (o que) estava 
mandado na vezita antecedente que assim os moradores daquelle lugar 
como tamem [sic] os deste (Carçãozinho) fizessem , dego mudassem a 
capella da Santíssima Trindade para o sitio de S. Roque por se achar 
em maior distancia e em sitio pouco accomodado para a devoção dos 
frei(guese)s, e por me parecer justo, e mais conveniente aos freigueses 
de hum e outro lugar e porque a tal capella he fabricada por ambos os 
povos e deve para a mudança delle concorrerem uniformemente mando 
que os freigueses deste lugar nam duvidem antes concorrer com a parte 
que lhe toca para a tal mudança ajustandosse com os moradores de 
Carcamzinho digo de Villa Bonna para que uniformemente porem 
execuçam a dita obra com aquellas cercunstancias que mais largamente 
ficou nos capitolos de vizita do dito lugar de Villa Bonna o que o 
reverendo parocho lhe insinuara, e declarará sendo lhe preguntado» 
(fis. 94-94v) 

1730, Maio, 20 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, prior de Santa Maria de Bragança. 

Novo portal 
«Os freguezes [...] mandarão mais fazer em termo de seis mezes huas 
portas travessas para a igreja e lhe mandarão fazer o portal novo de V 
cantaria» (s/fl.) ^ 

Adro; corpo da igreja 
«desterrarão em termo de hum mez o adro da capella the as portas 
travessas na forma que o reverendo parocho lhe ordenar, e revocarão o 
corpo da igreja» (s/fl.) 

Residência paroquial 
«Constou me que os freguezes receberam doze mil reis dos fructos da 
Abbadia para comporem as cazas da residência, as quaes não tem 
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composto [...] mando que em termo de dous mezes as componhão» 
(s/fl.) 

«Achei que não tem mudada a capela da Trindade na forma das viitas, 
e não a mudando a mandarão compor dentro de dous mezes» (s/fl.) 

173(?) 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Estrados 
«os freguezes mandarão fazer estrados para o pé dos altares coletraes» 
(s/fl.) 

Mudança ou reedificação da capela da Santíssima Trindade 
«assi os freguezes deste povo, como os de Villa Boa não tem dado 
comprimento, ao que lhe foi mandado a respeito da cappella da 
Santíssima Trindade o que satisfarão [...] para o que o juis deste povo 
hirá vello e justarsse com o de Villa Boa» (s/fl.) 

1735, Fevereiro, 8 
Visitador: André Ramalho Barradas, abade de S. João Baptista de Bragança. 

Capela da Santíssima Trindade: mudança 
«Os freguezes [...] não satisfizeram em mudar a capella da Santíssima 
Trindade [...] e dentro de seis mezes daram satisfação a dita obra» 
(fl. 100) 

Frontais para os altares da Senhora e de S. Sebastião 
«Por conta dos Ramos se mandara fazer hum frontal de Nossa Senhora 
de madeira das duas cores hum de campo vermelho, ou branco e as 
sanefas vermelhas sendo o campo branco e outro de campo roxo, e as 
sanefas verdes, pintado a óleo, e per conta do rendimento de S. 
Sebastião se mandara fazer outro correspondente» 
(fl. lOlv) 

Altar de Nossa Senhora 
«(Os moradores) mandarão forrar o altar de Nossa Senhora ou o 
forraram» (fl. lOlv) 
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1738, Março, 18 
Visitador: António Rodrigues de Sá, cónego na Sé. 

Altar de Nossa Senhora: pintura do retábulo 
«Os freguezes [...] mandarão pintar o altar de Nossa Senhora 
correspondente ao de S. Sebastiam em termo de dois annos» (fl. 104) 

1739, Abril, 19 
Visitador: Atónio Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado na Sé. 

Altar de Nossa Senhora: pintura do retábulo 
«Os freguezes darão comprimento a pintura do retabolo de Nossa 
Senhora» (fl. 104) 

1743, Novembro, 25 
Visitador: José Maria da Rosa, reitor de S. Julião de Paço de Vinhais. 

Capela-mor: tirante especado 
«A conta dos fructos deste beneficio se porá logo hum tirante na 
capella mor no mesmo sitio, em que esta o outro especado, e quebrado ~f. 
e se concertarão huas taboas da capella mor pondo alguas de novo» 
(s/fl.) 

1746, Janeiro, 11 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Altar-mor: 
banqueta 
«O altar mor necessita de se lhe por hua banqueta bem feita, e capaz»; 

\ 
imagem de S. Pedro -+*. 
«(colocar-se-à) hua imagem do padroeiro da mesma igreja S. Pedro, por 
estar indevota e muito velha a que actualmente tem, e como estas obras 
devem ser todas por conta do Beneficio de Sarapicos, mando ao 
reverendo parocho que logo de conta com o theor deste cappitolo ao 
reverendo Doutor provizor para as mandar fazer» (s/f.). 

Altares colaterais: banquetas 
«Os altares collateraes necessitão de se lhe por banqueta, o que se fará 
sobindo os retabo((lo)s mais asima» (s/fl.) 
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1748, Janeiro, 11 
Visitador Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Altares colaterais: pintura das banquetas 
«Os freigueses em termo de seis mezes [...] mandarão pintar as 
banquetas dos colletraes, e fazer hum goardapo para o altar de S. 
Sebastião, a imitação do de Nossa Senhora os quaes ambos serão 
pintados» (s/fl.) 

Imagem de Santo António 
«recomendo (aos moradores) que por devoção mandem fazer hua 
imagem de Santo Antonio» (s/fl.) 

1755, Novembro, 9 
Visitador: Doutor Francisco Barroso, abade de Penhas Juntas. 

Púlpito. Frontespício: campanário: rebocos 
«O juis do púlpito mandara [...] também compor o púlpito, rebocar a 
igreja dentro e fora, também rebocara o frontespício e campanário, por 
fora» (s/fl.) 

Capela-mor: tecto: telhado 
«O reverendo abade [...] mandara compor o teto e retilhar a capella 
mor, e caiar» (s/fl.) 

Imagem de S. Pedro 
«(O abade) mandara estofar o Sam Pedro da igreja» (s/fl.) 

1762, Janeiro, 14 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Guide. 

Nova matriz 
«Por ver que a igreja esta totalmente indecente portanto lhe nam deixo 
obras alguas para seu adorno pelo que mando que os moradores em 
termo de dous annos a façam de novo e quando o nam queiram haver 
assim por bem se annexaram a parochial igreja de Vila Boa» (s/fl.) 
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1764, Junho, 2 
Visitador: Doutor Francisco Vaz de Quina, vigário-geral do bispado. 

Obra da nova matriz à semelhança da de Vila Boa: baptistério; arco; 
cunhais 
«A notória indecencia com que se acha a igreja matris deste povo 
exclue coalquer concerto e faz urgente a nova factura delia ainda 
havendo concideração á pobreza, e deminuto numero dos seus 
moradores, a quem exorto em o Senhor digo exorto que se esforcem, e 
animem em o Senhor a fazer lhe de novo, e com o asseio devido a sua 
caza [...] motivo porque mando ao reverendo abade e freguezes desta 
igreja que no termo de dois anos facão de novo respectivamente as 
paredes delia com caza de baptistério, arco e cunhais de cantaria á 
imitação da igreja de Villa Boa no cazo que não aprezentem nova 
planta, como ficarão comigo; e outrossi lhes mando que dem principio 
a ditta obra dentro de cinco mezes» (s/fl.) 

1766, Junho, 5 
Visitador: José Alves Teixeira, vigário-geral do bispado. 

Preparativos para a obra da nova matriz; empreitadas 
«He indispençavelmente [sic] neceçaria a fatura da nova igreja pellas 
razoins comcideradas [sic] em a vezita perterita e na forma delia farão 
os moradores e reverendo abade pella parte que lhe toca a mesma 
igreja, dentro de dois annos [...] e attendendo a que ja lhe derão de 
algum modo prencipio serrando madeiras e conduzindo algua pedra 
[...] e sendo lhe necessária para esta obra trabalar em algum dia santo 
ou justar alguma empreitada o reverendo parocho lhe poderá dar 
licença depois de ouvirem missa contando que efetivamente se 
depozite o produto da empreitada em mão de Francisco Fernandes que 
nomeio para ser depozitario» (s/fl.) 

1768. Outubro, 7 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

Obra da nova igreja 
«Os moradores [...] farão de novo a sua igreja (dentro de um ano) [...] e 
não a fazendo dentro do dito tempo a deixo suspensa e o reverendo 
abade dentro do dito tempo cumprira com a factura da capella para 
cuja obra e todas as mais da igreja poderá o juis da mesma fazer suas 
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empreitadas em dias festivos, e multar os rebeldes em dozentos reis» 
(s/fl.) 

CARÇAOZINHO 
Igreja de S. Pedro 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 4, Lv. 32, (1773-1834) 

1773, Julho, 2 
Visitador: Doutor Manuel de Miranda, cónego magistral. 

Nova capela-mor; retábulo 
«O reverendo abade no termo de anno e meio (mand)ara fazer de novo 
a capella mor [...] fresta com sua vidraça e reixa [...] (e) fazer hum 
retabolo» (fis. 3v-4) 

Imagem de S. Pedro 
«fazer hua imagem de S. Pedro nova estofada» (fl. 4) 

Igreja e sacristia: portas principais; forro 
«mandara o povo revocar a sacristia e igreja e forra la de madeira fazer 
as portas principaes compor o baptistério» (fl. 4) 

Capela de S. Salvador: reedificação ou demolição 
«Mandarão compor, ou demolir a capella de S. Salvador no termo de 
três mezes pena de mil reis e demolindo a demarcarão o sitio que elle 
toma e no meio porão hua cruz» (fl. 4) 

1777, Junho, 29 
Visitador: Reverendo José Francisco da Silva Padrão. 

Sacristia: tecto 
«O reverendo abade cuidara [...] em consertar o teto da sacristia» 
(fl. 13) 
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Matriz 
«O juiz da igreja e povo concluirá as obras da sua igreja revocando a, e 
dealbando a, e também o que lhe pertence da sachristia» (fl. 13} 

1779, Junho, 7 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de Montouto. 

Capela-mor: aumento. Sacristia. Arco cruzeiro 
«O reverendo abade se acha incurso em cinco ou seis mil reis de penas 
por omissam de suas obras. No termo de anno, e meio mandara fazer 
de novo a capella mor, e acrecenta la de modo que fique 
conrespondente ao corpo da igreja, e dentro de três mezes concorera 
com a sua parte para a sacrestia, e arco da igreja» (fis. 14v-15) 

Arco cruzeiro 
«O juiz da igreja, e mães povo, mandará no termo de hum mes demolir 
o arco da sua igreja para o levantar, e alargar por se achar muito 
piqueno, para cuja obra concorera o reverendo abade» (fl. 159 

Baptistério: forro; grades 
«no termo de hum anno mandarão forrar o baptistério por lhe grades ~+ 
com sua chave, forrar, e por porta» (fl. 15) 

1781, Junho, 1 
Visitador: Doutor Francisco Tavares Pacheco, comissário do Santo Ofício, 
arcipreste de Monforte e abade de Sonim. 

Capela-mor: 
obras 
«Ao mesmo reverendo parocho lembro ponha em execução o que lhe > 
foi determinado no capitulo primeiro da vizita antecedente» (fl. 17); -£. 

fresta 
«o reverendo abade mandara por hua vidraça com sua rede de arame na 
fresta da capella mor» (fl. 17). 

Arco cruzeiro 
«quando os moradores demolirem o arco da mesma capella (o abade) 
concorrera para a reedificação com a parte que lhe pertence» (fl. 17) 
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Altares colaterais 
«Os moradores mandarão vir huas sacras para os altares coletraes» 
(fl. 17) 

Estampa do Sagrado Coração de Tesus 
«(Os moradores) mandarão vir hua estampa do Santíssimo Coração de 
Jesus que depois de benzido colocará o reverendo parocho no altar mor 
para effeito de ganharem as indulgências que forão concedidas» (fl. 17) 

1783, Agosto, 27 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de Montouto. 

Baptistério 
«Os moradores mandarão no termo de quinze dias penna de 800 reis, 
por miçagras fichadura, e chave, nas portas do baptistério, que se achão 
feitas» (fl. 19v) 

1785, Setembro, 9 
Visitador: Doutor João António Gomes de Sepúlveda. 

i 
Capela-mor: tecto; paredes. Suspensão do altar 
«pelo perigo e ruina que ameaça o madeiramento do tecto da capella 
mor e ainda as mesmas paredes da mesma capella a qual ja se mandou 
reedificar de novo suspendo o altar para se não poder celebrar elle athe 
se não fazerem as obras determinadas» (fis. 21-21v) 

Baptistério: iluminação 
«Os moradores serão obrigados dentro em quatro mezes abrir huma 
fresta que de bastante luz a pia baptismal» (fl. 21v) 

t Capela-mor e sacristia: ruína 
hf «O reverendo parocho [...] mande fazer por conta dos depozitos 

principalmente a obra da capella maior e teto da sacrestia que estam 
amiaçando próxima e total ruina» (fl. 22v) 

Taburnos 
«Os moradores [...] mandarão taburnar a sua igreja visto terem madeiras 
para isso» (fl. 23) 

V 
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1789, Agosto, 11 
Visitador: Manuel António Dantas Laborão, comissário do Santo Ofício, abade 
de Espinhosela. 

Nova capela-mor. Sacristia: nova fábrica 
«Vi e examinei a principiada obra da sacristia da mesma igreja que por 
se achar muito estritamente delineada e por consequência defectuoza, 
e improporcionada á capella maior que de novo se fes mando seija 
lançada abaixo e feita de novo com aquella largura altura e 
comprimento que detreminar o reverendo abade a quem cometo a boa 
dilleniação daquella obra» (fl. 23v) 

Obra da sacristia10: despacho do bispo 
«Alcançou se despacho de Sua Excellencia Reverendíssima para se 
acabar na forma da primeira planta, pelo que este capitulo ficou 
revogado» (fl. 23v) 

1795, Maio, 17 
Visitador: Doutor João António Gomes de Sepúlveda. 

Capela-mor: retábulo 
«O reverendo abade mandara fazer o retabullo11 que lhe pertence na 
capella mor» (fl. 49v) 

CARRAZEDO 
Igreja de Santo André 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 13, Lv. 124, (1756) 

1756, Fevereiro, 22 
Visitador: António Esteves de Figueiredo, dedembargador da Mesa episcopal. 

Altares colaterais: retábulos. Apainelado 

10 Esta informação, escrita pelo «cura» Manuel Gonçalves do Vale, consta de uma nota à 
margem direira do capítulo referente à demolição da sacristia. 
11 Na visitação efectuada no ano de 1803 ordenou-se o seu douramento. 
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«O povo mandara fazer de novo os retabolos dos altares colateraes bem 
feitos a moderna com suas cruzes, castiçaes, e banquetas com suas 
quartellas nos lados tudo bem feito, e ficarão os ditos altares como lhe 
insinuei, ficando juntamente com o comprimento ao menos de nove 
palmos, dous e meio de largo, e cinco de alto, e juntamente se fará por 
cima dos ditos altares hum apainellado, que chegue athe o segundo 
tirante, e de hua parede a outra e para estas obras se poderão ajudar do 
dinheiro, que de rendimento tiverem os ditos altares» (fis. 12-12v) 

Taburnos à semelhança dos de Santa Maria de Bragança 
«mando se taburne a igreja da forma que esta a de Santa Maria de 
Bragança» (fl. 12v) 

Altares colaterais: degraus 
«para os ditos altares coletraes se fará para cada hum seo degrao de 
cantaria com seu subpedaneo de madeira no meio, ficando os ditos 
degraus algua couza mais largos que os altares» (fl. 12v) 

Corpo da igreja: fresta 
«Mando mais que a fresta do corpo da igreja se faça maior, ao menos de 
largura de dous palmos, e altura correspondente, para que de bastante 
lus aos altares ainda que as portas estejão fechadas, e para ella se fará 
hua vidraça com sua rede de arame por fora» (fl. 12) 

Altar do Santo Cristo 
«mando mais se compre hua allampada de lata nova para o altar do 
Santo Christo» (fl. 12v) 

Sacristia: nicho de madeira 
«se faça na sanchristia hum nicho de madeira, no qual se porá hua crus 
com sua imagem de Christo para os sacerdotes fazerem as inclinações 
devidas» (fl.l2v) 

Confraria do Santíssimo Sacramento 
«mando mais que a custa da confraria do Santíssimo Sacramento se 
facão as opas que faltarem» (fl. 13) 

Altar das Almas: banqueta com fingidos: retábulo 
«Outrossim mando que o altar das Almas se puxe mais afora, de sorte 
que fique faciando com a parede da igreja, e o dito altar se fará mais 
comprido, ao menos do comprimento do marco, e para cima se lhe fará 
sua banqueta bem feita do comprimento, e largura preciza, ficando 
sempre o altar com a largura ao menos de dous palmos, e meio. Sera a 
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dita banqueta pintada de pedra fingida com seos filetes, e molduras 
douradas, e o retabolo sera retocado com tintas finas, e ouro bem 
lançado o que tudo se fará por bons mestres» (fis. 13-13v) 

Capela da Senhora do Rosário 
«A capella de Nossa Senhora do Rosário mando se acabe de aperfeiçoar, 
e por prompta para se benzer, e porque me consta que no dia da festa 
do Santíssimo hia a procissão athe a dita capela mando que daqui em y 
diante não saia a procissão fora do lugar pella distancia que vai a dita % 
capella» (fl. 14) 

Tulha do Monte de Piedade 
«Mando mais que a tulha do Monte de Piedade se faça junto a igreja 
pegada com a dita abadia, e se fará na maneira que lhe insinuei, que he 
por baixo lageada de cantaria e esta engargalada, e as paredes serão 
athe a altura de seis palmos feitas de pedra e argamassa bem 
calefatadas, de sorte que os ratos as não possão furar, e pello meio se 
farão os repartimentos necessários de tijollo, e argamassa; por cima 
sera forrada de escama de peixe com bons pregos; a porta sera de boa 
madeira de castanho bem forte com fechadura de duas chaves, que terá 
o reverendo parocho, e a outra o thezoureiro, ou juis da igreja» (fl. 14v) 

+ 
Adro velho: plantação de amoreiras 
«Também mando que ao redor do adro velho se encha tudo de 
amoreiras, o que cumprira o juis da igreja mandando as plantar» 
(fl. I4v) 

Corpo da igreja: argamaça; cal 
«Também recomendo ao povo mande argamassar, e branquear o corpo 
da igreja, e seja em tempo, que nem o muito calor, nem muito frio faça 
mal a argamassa» (fl. 15) 

Imagem de Santo Estevão; tocheiros > 
«recomendo (ao povo) mande fazer hua imagem de Santo Estevão, e ^ 
dous tocheiros bem feitos para a capella mor de altura proporcionada» 
(fl. 15) 

Sacristia: sobrado 
«(O povo) sobradara a sanchristia» (fl. 15) 
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CASTRELOS 
Paróquia de S. João Baptista 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 1, Lv. 5 (1701-1787) 

1701, Janeiro, 25 
Visitador: Doutor Manuel Camelo de Morais, abade de S. João Baptista de 
Bragança, comissário do Santo Ofício e protonotário apostólico. 

Desejo de se proceder à mudança de local da igreja matriz 
«Visto os moradores quererem mudar a igreja matris pêra o lugar e lhe 
ser mandado nas vezitas do livro velho mando que se possam ajudar do 
dinheiro que tiver a fabriqua desta igreja e as comfrarias [sic]» (fl. 2v) 

Capela de S. Pedro: arco cruzeiro; nova matriz: materiais 
«Os freguezes não comprirão com levantar o arco cruzeiro da capella de 
Sam Pedro nem com fazer a igreja de novo como tinham tenção 
emcorrerão na pena de dous mil reis de que os absolvo por se 
obrigarem athe a primeira vezita ter junto cantaria madeiras e pedra 
pena pêra toda a obra e começados os alissersses da igreja» (fl. 2v) 

Empreitadas 
«comcedo [sic] licença ao juis da vara pêra que possa condenar todos os 
que faltarem a esta obra (da igreja) da jeira em tezentos reis de cada ves 
os quais apliquo para a dita obra» (fl. 2v) 

1702, Junho, 26 
Visitador: Bispo D. João Franco de Oliveira. 

Y Localização da nova igreja matriz 
hq> «Os freguezes não satisfizerão com a obra que lhe foi mandada na 

vezita paçada pello que incorrerão na pena de des mil reis, e atendendo 
a sua pobreza, e nos constar que andando preparandosse para mudar a 
igreja de S. João para outro lugar, digo para o meio do lugar [...] os 
havemos por aliviados da dita condemnação» (fis. 3-3v) 

1703, Novembro, 10 
Visitador: Doutor Manuel de Matos Botelho. 

» 
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Controvérsia e definição da localização da nova matriz 
«Sobre a mudança da igreja e sitio delia achei inda algua controvérsia 
entre os moradores do povo, procedida das conveniências particulares 
de cada hum; e porque esta primeiro a comua, e a esta so se deve 
attender mando que se faça no meio do lugar [...] e quando haja algum 
o que não espero, que por qualquer modo a encontre ou impida o hei 
por condemnado a des mil reis que aplico para as obras da mesma 
igreja e meirinho geral do bispado» (fl. 4); 

«E o chão ou area necessária para a fabrica competente da nova igreja 
se tomara aos mesmos donos dando lhe o valor ou outro tanto, em 
algumas terras da igreja que estiverem livres de encargos, sobre o que 
sera a escolha dos mesmos donos da area que for necessária para a 
igreja o que se fará por avaliação de dous homens a quem o juis dará 
juramento para o effeito» (fl. 4) 

Atraso no arranque das obras por falta de mestres 
«Como os freguezes tem dado principio ao carretto da cantaria, e 
preparadas as madeiras, e por falta a seo respeito inculpável de 
mestres, não esta a obra alianada como foi mandado, os não julgo 
incursos na pena imposta» (fl. 4v) 

1706, Julho, 12 
Visitador: Licenciado Manuel Rodrigues do Amaral, abade de Cicouro. 

Poupanças para a obra da nova matriz 
«Não ponho obras aos freguezes nem ao fabriqueiro porquanto tudo o 
que ha he necessário para a nova igreja que querem fazer» (fl. 5) 

Atraso no início das obras por falta de braços 
«Os freguezes adiantaram pouco a obra da sua igreja havendo sido tam 
recomendada bem conhecido o grande dezejo que tem de a ver feita 
como também vi os materiais que para isso tinham juntos mas como de 
vinte senco freguezes que sam assistem quatorze auxiliares nas praças 
não lhe he fácil continuarem com a obra» (fl. 5v) 

1709, Julho, 17 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé de 
Miranda. 
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Refere-se que esta igreja era da comenda de Santa Marinha de Quintela de 
Vinhais (fl. 6v) 

1715, Janeiro, 13 
Visitador: Reverendo Doutor Bernardino Cabral da Silva Dias. 

Dúvidas entre os moradores sobre o sítio para a erecção da nova igreja 
«Achei os freguezes não tem feito a igreja nova como se lhe tem 
mandado em repetidas vezitas per durarem ainda entre elles algumas 
deferenças a respeito do citio [...] mando que em termo de seis mezes 
os ditos freguezes dem principio a igreja» (fl. 7) 

Capela-mor da nova igreja; estado da antiga matriz 
«O senhor comendador mandara fazer a capela mor como he obrigado 
visto querer o povo mudar a igreja per adentro do lugar per estar a 
matrix e capella arruinada e em grande destancia do povo e em tal 
forma que ha mais de quinze annos que se não dis missa nella» (fl. 7v) 

Terreno para a construção da igreja 
«(Nas) cazas de morada de João Pereira lavrador natural e moradop> em 
Castrelos foi presente João Martins que afirmou desistir da terra do 
lonhar sita ao Eiró para aí se fundar a igreja matriz, declarando ainda 
que se o sítio não servisse doava a terra à igreja» (fl. 8) 

1716, Maio, 29 
Visitador: Manuel Morais da Silva, arcediago da Sé. 

Início da construção 
«Vendo (que os fregueses) tem dado principio a dita (obra da igreja) [...] 
os alivio das condenações empostas com obrigação de darem a dita 
igreja feita athe a próxima vezita» (fl. 10) 

1719, Junho, 1 
Visitador: Doutor José Botelho de Matos, cónego doutoral na Sé. 

Acessos 
«Os moradores farão por pronta hua entrada para esta igreja que 
confronte com a porta travesa e não tendo chão do conselho 
porporcionado adomde [sic] o faça o comprarão» (fl. 18) 
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Retábulo para a capela-mor 
«Suposto que o comendador desta igreja tem concorrido para elle com 
mão libaral como me consta atendendo a nessecidade que tem de hu 
retabolo para a capella mor a que não pode acudir a fabrica por ser 
tenua nem os moradores em rezão do muito que teem gasto nessa igreja 
como me esta patente a vista da boa forma e custo com que esta feita 
mando o reverendo confirmado deste luguar escreva ao comendador 
delia reprezentando lhe a nessecidade referida e pedindo lhe da mesma 
parte da igreja queira mandar lhe fazer o retabolo mencionado por 
esmolla pois não lho emponho por obrigação por me constar o muito 
com que tem concurrido para as obras ja feitas na igreja» (fis. 18-18v) 

Toque dos sinos 
«Fui enformado que os moradores deste luguar se servião dos signos da 
igreja para signais profanos [...] mando ao reverendo parrocho [...] 
supena [sic] de obediência condene hu tostão [...] toda a pessoa que de 
oje em diante usar [...] dos signos delia para os signais referidos» 
(fl. 18v) 

1720, Junho, 8 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda do Douro. 

Dívidas 
«Aos freguezes lhe não emponho obras [...] por attender estão ainda 
com empenho da despeza que fizerão na igreja» (fl. 19v) 

Retábulo 
«O reverendo parrocho repitira mais vezes em fazer avizo ao 
comendador reprezentando lhe o que no capitolo da vezita passada lhe 
foi recomendado a respeito do retabolo» (fl. 19v) 

1722, Julho, 22 
Visitador: Doutor João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Pavimento 
«O fabriqueiro [...] mandara comparar huas carneiras para o pavimento 
do altar mor, e para os altares collateraes o mandarão também fazer os 
freguezes» (fis. 20v-21) 
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Telhados 
«O reverendo parrocho condenará a todos os que forem ao tilhado da 
igreja a fim de tirar pardaes de que se seguem descompusturas as telhas 
e quebrallas» (fl. 21) 

Adro 
«Os freguezes dentro de seis mezes [...] comporão as paredes do adro» 
(fl. 21) 

1724, Junho, 4 
Visitador: Francisco do Rego Sarafana, comissário do Santo Ofício e abade de 
Vilar de Peregrinos. 

Sacristia 
«os freguezes mandarão fazer [...] humas fechaduras para os caixoens 
da sacristia» (fl. 23) 

1722, Agosto, 7 
Visitador: Doutor João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Pavimento da igreja 
«O juiz da igreja mandara sobradar a igreja em termo de dois annos» 
(fl. 26) 

1726, Maio, 20 
Visitador: João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício e prior de Santa 
Maria de Bragança. 

Retábulo da capela-mor 
«Per conta dos frutos da comenda se mandara fazer hum retabello para 
a capella mor de que muito nessessita por se achar emcapax [sic] o 
actual e o reverendo parocho dará parte deste capitullo a Sua 
Magestade pello Tribunal da Meza da Conseencia» (fl. 29) 

1727, Janeiro, 13 
Visitador: João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício e prior de Santa 
Maria de Bragança. 

550 



4-

Sacrário 
«O fabriqueiro mandara fazer hum sacrário novo de boa talha» (fl. 30v) 

Altar de S. Sebastião: retábulo 
«Os offeciaes da confraria de Sam Sebastião mandarão fazer hum 
retabolo para o seu altar» (fl. 31) 

1728, Novembro, 22 
Visitador: Joaquim Lopes Vaz, abade de Vale Benfeito. 

Empreitadas 
«Por me constar que os freguezes são zelozos de obras para esta igreja e 
para elas fazem empreitadas e alguas pessoas são remissas de hir a ellas 
[...] mando que o reverendo parrocho possa prosseder contra os que 
faltarem» (fl. 31v) 

Retábulos para os altares colaterais 
«Não deixo obras aos freguezes por me constar estão arrematadas os 
coletraes» (fl. 32) 

1730, Junho, 3 
Visitador: Doutor Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Benfeito. 

Retábulos para os altares colaterais 
«Os freguezes derão comprimento a toda a obra dos retabollos dos 
altares coletraes e sobreceus» (fl. 33v) 

Altar-mor: credencia 
«O fabriqueiro mandara fazer hua credencia para o altar mor» (fl. 33v) 

1732, Outubro, 9 
Visitador: João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício e prior de Santa 
Maria de Bragança. 

Retábulo da capela-mor: douramento 
«Por conta dos frutos da comenda se mandará dourar o retabollo da 
capella mor da matris por ser muito necessário e o reverendo parocho 
dará logo conta a Sua Magestade com o theor deste capitulo pello 
Tribunal da Meza da Consciência para que se digne de mandar dourar o 
dito retabollo» (fis. 34-34v) 

7 
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Credencias 
«O fabriqueiro em termo de seis mezes mandara dourar as goarniçoens 
das credencias» (fl. 34v) 

Corpo da igreja: altares colaterais: pavimento 
«Louvo muito os freguezes o grande cuidado com que se tem appllicado 
na factura do corpo da matriz e dourar os retabollos collateraes e para 
complemento da obra em termo de hum anno mandarão sobradar o 
corpo da igreja de madeira de castanho» (fl. 34v) 

1734, Dezembro, 16 
Visitador: João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício e prior de Santa 
Maria de Bragança. 

Capela-mor: pavimento 
«O fabriqueiro [...] mandara sobradar o pavimento dego o terreno da 
capella mor da matris» (fl. 35v) 

1736, Dezembro, 16 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro e protonotário 
apostólico. 

Conclusão das obras capituladas 
«Os freguezes satisfizeram com as obras mandadas na vezita passada» 
(fl. 41) 

1738, Março, 4 
Visitador: António Rodrigues, cónego prebendado da Sé de Miranda. 

«Louvo muito aos freguezes o zello com que se tem aplicado ao ornatto 
e asseio da sua igreja» (fl. 42v) 

1739, Maio, 23 
Visitador: António Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado da Sé de 
Miranda. 
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Arcaz 
«O fabriqueiro mandara fazer hum caixam para nele se recolher a roupa 
da fabrica» (fl. 46vj 

1744, Janeiro, 28 
Visitador: Simão Preto, abade de Santa Valha. 

Capela-mor: caiação: telhado 
«Da fabrica se fará hum frontal verde de damasco guarnecido com galão 
de ouro [...] e branquear, e retelhar a capella mor» (fis. 49-49v) 

Imagens de S. Paulo e S. Pedro 
«havendo ocazião se faça huma imagem de S. Paulo em 
correspondência da de S. Pedro» (fl. 49v) 

Corpo da igreja: telhado: taburnos 
«Os freguezes mandarão branquear a igreja e retelhalla no precizo, e 
mandarão fazer huns taburnos para os altares collateraes» (fl. 49v) 

1745, Dezembro, 11 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Altares colaterais: banquetas 
«As banquetas dos altares collateraes nececitão de ser sahidas mais 
para fora em termos que fiquem com capacidade de se lhe por hua crus 
alta a romana, e coatro castiçaes dous por cada lado [...] e a referida 
reforma das banquetas por conta dos moradores» (fl. 51v) 

Altar-mor: banqueta: cruz 
«por conta da fabrica se porá também banqueta e cruz no alta mor» 
(fl. 52) 

1747, Dezembro, 16 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Supedâneo do altar 
«O supedanio do altar esta com defeito no cumprimento e largura pello 
que necessita de reforma, e para se fazer com a devida perfeição requer 
que o primeiro degrao se puche mais fora o que se fará repartindo em 
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dous, altura do que se acha com a do supedaneo fazendoce de cantaria 
e fique o primeiro do altar somente do cumprimento do mesmo, e com 
elle ficara vestindo o voliamento ou cornige do mesmo degrao e o outro 
ficara a sua comrrespondencia [sic] para o que se regularão pellos que 
se achão feitos em a igreja de Gondezende» (fl. 54) 

Relação do retábulo e imagem do padroeiro 
«Como a imagem do padroeiro he muito piquena e a obra do retabolo 
requer imagem de mais vulto para a sua boa proporção se mandará 
fazer por mestre capaz e de altura suficiente e proporcionada a 
grandeza da pianha em que ha de estar posta largura e altura do 
retabolo» (fl. 54) 

Altares colaterais: cruzes; banquetas: peanhas das imagens de Nossa 
Senhora e S. Sebastião 
«O povo mandara pratiar, e dourar as cruzes dos altares coletraes, como 
também as banquetas (...) nas mesmas se mandarão cortar as taboas da 
meza, no meio, e se meterão no dito corte as pedras Dará de sorte que 
fiquem quase no livel da mesma taboa e também se levantarão mais as 
pianhas em que esta colocada a Nossa Senhora e S. Sebastião de sorte 
que fiquem subrepuchando as cruzes» (fl. 54v) 

1756, Fevereiro, 7 
Visitador: Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da 
Mesa do despacho episcopal. 

Imagens de vestir 
«mando também que daqui em diante se não faça imagem algua de 
santo ou de santa de vestir senão de talha bem feita estofada por bons 
mestres com os olhos de cristal para maior formuzura da dita imagem» 
(fl. 71) 

Sacrário à moderna 
«mando que o sacrário se reforme, e ponha a moderna redondo por 
cima de sorte que se lhe possa por pavilhão» (fl. 75) 

Fresta 
«se faça hua fresta maior de sorte que fique da largura de dous palmos, 
e altura correspondente, e para esta se fará hua vidraça com sua rede de 
arame por fora (...) e como a fabrica esta tão limitada [...] estas obras 
mando se facão a custa dos fructos da comenda» (fl. 76) 

^ 
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Altares de Nossa Senhora e de S. Sebastian 
«O povo (...) mandara fazer huas cortinas para o altar de São Sebastião 
a imitação das da Senhora também mandara levantar mais as pianhas 
do altar da Senhora e do de S. Sebastião» (fl. 76) 

1762, Janeiro, 9 
Visitador: Doutor Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa 
Episcopal e vigário da vara de Bragança. 

Altares da Senhora do Rosário e S. Sebastião: imagem deste 
«No altar da Senhora do Rozario se preciza hua pedra ara das que ha ja 
sagradas na Se de Miranda [...] no de S. Sebastião também se necessita 
outro frontal, e pedra ara [...] e tãobem o mesmo santo estofado» 
(fis. 93-93v) 

Fresta no corpo da iereia 
«O povo também mandara abrir hua fresta no corpo da igreja com hua 
vidraça, e rede de arame por fora» 

1764, Outubro, 1 
Visitador: Frei Francisco dos Mártires, da Sagrada Ordem dos Pregadores, 
reitor do seminário de S. José, em Miranda do Douro. 

Capela-mor: paredes 
«O fabriqueiro (...) mandara caiar as paredes da capella mor» (fl. 104v) 

Corpo da igreja: paredes 
«O povo também mandara caiar as paredes do corpo da igreja 
continuando com o mesmo zello com que ate gora se tem empenhado» 
(fl. 104v) 

1767, Junho, 22 
Visitador: Doutor Feliciano Xavier Pereira da Serra, reitor de Soeira. 

Residência paroquial 
«O povo tem obrigação de reformar as cazas da rezidencia do parrocho 
e como elas se acham totalmente arruinadas assim de paredes como de 
sobrados portas e telhados mando (...) se lhas reformem do necessário 
ou lhe dem outras» (fl. 109v) 
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1769, Dezembro, 8 
Visitador: Doutor José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

Fresta no corpo da iereia 
«Os moradores dentro de dous annos mandarão fazer hua freta no 
corpo da sua igreja que tenha três palmos de largo com sua 
correspondente altura a coal segurarão com sua rexa de ferro e lhe 
ponhão vidraça» (fl. 111) 

Residência paroquial 
«completarão as cazas da redizencia» (fl. 111) 

Fresta da capela-mor 
«o fabriqueiro dentro de anno e meio mandara abrir a fresta da capella 
mor com três palmos de largo e a sua correspondente altura a qual 
segurara com fortes grades de ferro e lhe porá vidraça» (fl. llv) 

1773, Junho, 15 
Visitador: Pedro Vicente da Veiga Cabral, abade de Carrazedo. 

Adro 
«O povo tapara dentro de hum anno de parede fechada o adro por conta 
da indecencia de que me enformão» (fl. 112) 

Rebocos 
«Por conta dos freguezes se revocara por dentro e por fora a igreja» 
(fl. 112v) 

1776, Setembro, 16 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, notário do Santo Ofício. 

Confraria do Santíssimo 
«Os officiaes da confraria do Santíssimo mandarão fazer hum veo de 
ombros de ceda precioza» (fl. 113v) 

Sacristia: lavatório 
«Por conta da fabrica mandara o fabriqueiro fazer hum labatorio na 
sachristia» (fl. 114) 
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1780, Maio, 21 
Visitador: Doutor Manuel António da Aragão Cabral, abade de Chacim. 

Altares colaterais: cruzes à romana 
«Os moradores [...] mandarão fazer [...] duas cruzes a romana com seos 
crucefixos para ornamento dos mesmos altares colatraes, declarando 
porem que a do altar da Senhora do Rozario sera feita a conta dos ^ 
rendimentos da mesma Senhora» (fl. 126v) $ 

«Trono» com vidraças para a Senhora do Rosário 
«Os mesmos juizes e também os moradores sendo necessário se fará 
hum trono com trez vidraças para defender do pó a Senhora do 
Rozario» (fl. 127) 

Sino 
«dentro de coatro annos os mesmos juizes mandarão fundir o sino 
quebrado e o promtarão [sic] com todo o necessário para as funções da 
igreja» (fl. 127» 

Adro 
«mandarão também por huas portas nas bocas do adro para evitar os ^ 
animaes imundos que entram nelle» (fl. 12 7v) 

Materiais de construção provenientes do sítio da antiga igreja matriz 
«Informam me que ha certo citio em que algum tempo esteve a matris 
deste lugar e ainda hoje se conservão os moradores veneração ao 
mesmo lugar que sérvio de sua matris por estar nelle plantada hua cruz 
onde vão muitas procissoens, e se conservão os corpos de seos 
antepassados e se escandalizão os ditos moradores de que ao mesmo 
vão cabare tirar terra para obras de suas cazas: mando que de hoje em 
diante se abastenhão de semelhante fato» (fl. 128) 

1 

1787, Agosto, 22 
Visitador: Gregório Rodrigues Fontes, abade de S. Pedro de Sendas. 

Indigência do reitor; estrada de Bragança para Chaves; 
«Emformando me [sic] em acto de vezita acerca do lugar achei ser 
muito pobre, e hua estrada publica de Vinhaes para Chaves, e para 
Bragança e como nelle não ha estalagens padece grande penúria o 
reverendo reitor, e considerando a lemitada côngrua de quarenta e dois 
mil reis, quarenta e dois alqueires de pam que pela terra o dar inferior 
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he metade erva e quatro almudes de vinho para as missas não lhe 
chegando isto para hospedar ministros militares, frades e mais pessoas 
que passão para as dittas villas e Bragança mando que o reverendo 
reitor faça requerimento a Meza da Conciencia em termo de hum anno 
para que lhe acrecente mais quarenta mil reis quarenta alqueires de 
pam e trinta almudes de vinho para assim de algum modo poder suprir 
a sua indegencia» (fis. 129-130) 

Medeiros junto ao adro 
«O juiz da igreja avizara os que tem medeiros junto do adro que em 
termo de hum mez os mudem dez passos desviados do mesmo» 
(fl. 130) 

y 

CERNADELA 
Igreja de S. Miguel Arcanjo 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 5, Lv. 46 (1655-1738); 

A.D.B., PRQ., Cx. 5, Lv. 47 (1739-1801) 

1655, Novembro, 1 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Retábulo do Santo Cristo: douramento 
«Os freigueses ate a primeira visitaçam mandarão dourar o retavolo 
colateral do Santo Christo» (fl. lv) 

y 1659, Novembro, 18 
ty. Visitador: Doutor Vicente Lopes de Moura, cónego doutoral. 

Capela-mor: telhado 
«(Os padres da Companhia de Jesus) mandaram retelhar a cappella mor 
e nas partes necessárias lhe mandaram por a cal necessária» (fl. 3) 

1665, Dezembro, 14 
Visitador: Diogo Pereira de S. Paio, abade de Vilarinho de Agrochão. 
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Altar-mor: retábulo 
«(Os Jesuítas de Bragança) mandarão compor o retabolo do altar mor 
per mão de bom escultor, que fique seguro, e grabado nas partes 
necessárias» (fl. 4v) 

Igreja: pavimento 
«(Os fregueses) mandarão aplainar o pavimento da igreja que fique 
igual dentro de hu mes» (fl. 5) 

Ermida de S. Domingos: nicho para o santo 
«mandarão branquear a ermida de S. Demingos e fazer lhe estrado para 
o altar, e porão fechaduras nas portas da dita ermida [...] e mandarão 
fazer hu nicho de madeira para estar o santo e seja feito per official que 
fique bem composta» (fl. 5v) 

Ermida de Nossa Senhora: telhado; janelas 
«Outrossi mandarão retelhar a ermida de Nossa Senhora de telha, e cal 
[...] e juntamente porão huas aldravas nas janelas da ditta ermida» 
(fl. 5v) 

Imagens de Nossa Senhora e Menino Tesus 
«dentro de três mezes mandarão renovar a imagem de Nossa Senhora, e 
Menino Jesus por mão de bom offecial» (fl. 6v) 

1667, Junho, 12 
Visitador: Doutor Sebastião de Almeida, arcediago da Sé. 

Altar-mor: retábulo 
«(Os Jesuítas) nam compuserão o retabolo do dito altar (mor) [...] e não 
se lhe dando comprimento a ellas mando que o reverendo parocho 
ponha sequestro em todos os fruitos pertencentes aos reverendos 
padres da Companhia de Jesus» (fl. 7v) 

Sacrário 
«ate a primeira mandaram os reverendos padres forrar o sacrário de 
tafetá carmezi» (fl. 8) 

Obras por realizar nas ermidas de S. Domingos e de Nossa Senhora 
«(Os fregueses) nam mandarão branquear a ermida de Sam Domingos 
nem lhe puserão a fechadura nas portas nem mandarão fazer o nicho 
nem retelhar a ermida de Nossa Senhora de telha e cal nem mandarão 
renovar a imagem de Nossa Senhora e Minino Jesus» (fl. 8) 
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1668, Outubro, 11 
Visitador: Doutor Martim Pegado, cónego magistral na Sé. 

Capela-mor: retábulo 
«O procurador dos reverendos padres da Companhia de Jesus não 
cumprirão com mandar [...] concertar o retabolo» (fl. 9v) 

Tecto da igreja 
«(Os fregueses) dentro de dez dias mandarão concertar de madeira e 
telha necessária o tecto da igreja por cima da pia baptismal» (fl. llv) 

Capela-mor: ruína 
«E por ver que na capella mor esta chovendo por quatro partes peço ao 
reverendo procurador queira dentro de hum mez, mandalla retelhar e 
compor, e athe a primeira vizita branquear por dentro e fora e não lhe 
ponho pena algua porque se se descuidar nisto poderá cahir lhe a 
capella, e custar lhe para a levantar grandes dispêndios» (fl. 12v) 

1669, Outubro, 28 
Visitador: Doutor Sebastião de Almeida de Seixas, arcediago da Sé de 
Miranda. 

Retábulo 
«(Os Jesuítas) nam concertarão o retabolo» (fl. 14) 

Sequestro nos rendimentos 
«(O padre confirmado) faça sequestro nos fructos desta colheita de 
azeite quanto baste para a quantia de 24.000 reis para a satisfação 
destas obras» (fl. 14) 

Imagens da Senhora e Menino Tesus 
«não cumprirão com mandar renovar a imagem de Nossa Senhora e 
Menino Jesu» (fl. 15) 

1671, Maio, 26 
Visitador: Doutor Martim Pegado, cónego magistral. 

Retábulo 
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Lugar dos homens e das mulheres na igreja 
«fui informado que alguas mulheres se assentam diante dos homes o 
que he contra o direito pelo que mando sob pena de excomunham ipso 
facto incurrenda ao parocho que não diga nè consinta dizerce missa 
sem que estejão todas abaixo dos bancos, salvo em caso de necessidade 
para haver de comungar, ou mulher ou criada que va assender lume 
com a offerta a algua sepultura» (fl. 24v) 

4 

«Os reverendos padres do collegio não [...] mandaram concertar o 
retabolo» (fl. 17) 

1672, Novembro, 19 
Visitador: Doutor Sebastião de Almeida e Seixas, arcediago na Sé. 

Capela-mor -̂  
«mandaram athe dia de Sam Joam Baptista proximo que vem reformar 
de tudo necessário a capella mor» (fl. 20) 

Altar de S. Sebastião: retábulo 
«Os freguezes athe dia de Nossa Senhora de Azinhozo mandaram fazer 
hu retabolo para o altar de S. Sebastiam que condiga com o do Santo 
Christo pena de 500 reis» (fl. 20v) 

1674 (?) 
Visitador: Doutor Belchior de Sá Cabral, abade de S. João Baptista de 
Bragança. 

Capela-mor: obras 
«O padre procurador dos padres do collegio da Companhia de Bragança 
não [...] reformarão a capella mor» (fis. 21v-22) 

1675, Dezembro, 5 
Visitador: Baltazar de Seixas Pinto, comissário do Santo Ofício, arcipreste de 
Monforte, abade de Rebordelo. 

Capela-mor: tecto 
«os reverendos padres (Jesuítas) [...] tem faltado com as seguintes obras 
o tecto da capella mor reformado de novo» (fl. 24) ? 

* ■ 

ir* 
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Arcas junto do altar-mor 
«O juis da igreja fará tirar as areas que esta junto ao altar mor, pondo as 
ilhargas abaixo dos degraos, ou abaixo dos altares colateraes» (fl. 24v) 

1677, Março, 4 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé. 

Retábulo de S. Sebastião: douramento 
«Os freguezes the a segunda visitaçam mandarão dourar o retabollo do 
altar de S. Sebastiam pena de mil reis» (fl. 26) 

Ermida de S. Domingos: portas 
«Os freguezes the a Paschoa porão huas portas na ermida de São 
Domingos» (fl. 26) 

Confraria de S. Miguel 
«O reverendo confirmado sob pena de excomunhão maior prosederá 
[...] contra Francisco Luis e o não absolva the não pagar quatro mil reis 
de palha da confraria de S. Miguel» (fis. 26v-27) 

1678, Maio, 21 
Visitador: Gregório Pegas de Gouveia, comissário do Santo Ofício, arcipreste 
de Lampaças, abade de Podence. 

Retábulo de S. Sebastião: douramento 
«Os freguezes são obrigados a dourar o retábulo de São Sebastião [...] 
mas atendendo que o dinheiro que tinhão para elle junto se gastou em 
hu signo que quebrou lhe prorogo esta obrigação do retábulo ate a 
segunda vizita» (fl. 28v) 

Corpo da igreja: telhado: adro 
«revolerão o telhado do corpo da igreja, e picarão o circuito do almario 
dos Santos Óleos, e depois o revocarão; e porão grades nas entradas do 
adro que facão passages seguras, e que sejão mais juntas que as que 
estavão» (fl. 28v) 

Adro 
«Constou me que alguas pessoas metem gado no adro da igreja; mando 
ao juiz delia condene em hu tostão para a cera do Santíssimo os que o 
meterem» (fl. 29) 
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«Treslado do instromento de contrato e compozição em que o Senhor bispo 
assinou fabrica a alguas igrejas unidas ao Collegio da Companhia de Jesus da 
cidade de Bragança 

Saibam quantos este instromento e compozição virem como no anno do 
nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil seiscentos e setenta e outo 
annos aos cinco dias do mes de Setembro do dito anno nesta cidade de 
Bragança e cazas da morada do Senhor Dom Frei Jozeph de Lancastro bispo 
de Miranda e do Conselho de Sua Alteza etec. estando o dito Senhor prezente, 
e bem assi estando prezentes o reverendo padre Antonio Cardozo da 
Companhia de Jezu reitor do Collegio da mesma Companhia desta dita cidade 
e o padre Manoel Ferras procurador do dito Collegio, e por ele foi dito, que 
elles dezejavão prover as igrejas que pertencião ao Collegio dascouzas 
necessárias mas a experiência tinha mostrado que o não podiao fazer com a 
comodidade e facilidade necessária ao bem das ditas igrejas por nao poderem 
sempre assistir nas vizitas delias donde se seguia não se poderem comprir a 
tempo por falta de noticia, e juntamente se seguia grande prejuízo ao Collegio 
por muitas vezes sem exame se mandarem por nas vizitas alguas couzas 
supérfluas e desnecessárias o que visto e examinado pello Senhor bispo Dom 
Frei Jozeph de Lancastro e tomando informação do estado das igrejas e quanto 
se podia gastar hu anno por outro na fabrica de cada hua delias e querendo 
tomar meio conveniente para que as igrejas ficassem mais bem servidas e se 
evitassem encovenientes e descuidos que podia aver no provimento delias e 
ser mais util para as ditas igrejas aver fabriqueiro no lugar sobre quem 
carregassem as obras impostas nas vizitações, e tendo assentado com o padre 
reitor e procurador do Collegio que se puzesse fabrica em cada hua das igrejas 
que o Colégio de prezente fabricava, e pello dito Senhor bispo foi dito que 
vendo serem postas as ditas resoes, determinou com o dito padre reitor e 
procurador do Collegio a compozição seguinte. Convém a saber que o 
Collegio desse em cada hu ano certa proçam de fabrica e que esta se 
entregasse a hu fabriqueiro sobre quem carregassem as obras impostas nas 
vizitações e ficasse o Collegio desobrigado de fabricar de hoje em diante e por 
ter informação ser bastante fabrica para a igreja de Dine annexa do Paramio 
dous mil reis e para a igreja do lugar de Lagarelhos annexa do lugar de Paço 
de Vinhaes três mil reis e para a igreja do lugar de Travanca annexa do lugar 
de Paço dous mil e quinhentos reis, e para a igreja de Sernadella annexa da 
villa dos Cortiços dous mil e quinhentos reis assinava as ditas quantias para 
as ditas igrejas as quais quantias o dito Collegio sera obrigado entregar por dia 
de Paschoa de Flores de cada hu anno ao frabriqueiro que para esse efeito se 
nomear com declaração que o Collegio ficara obrigado a alumiar as alampadas 
e aos custos do jintar [sic] do vizitador das igrejas acima declaradas e salários 
dos curas sem mais obrigaçam algua. E porque na igreja da villa dos Cortiços 
os reitores delia ate o prezente eram e sam obrigados a contribuir com o azeite 
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da alampeda, custos de endoenças e jintar do vizitador por conta do pe de 
altar na forma da Bulla com que a dita igreja como as mais foi unida ao 
Colégio seram os reitores da dita igreja obrigados a satisfazer com o sobredito 
como te o prezente fazem e he posse em que esta o Collegio de todos os 
reitores da dita igreja somente sera o dito Collegio obrigado a dar em cada 
hum anno por dia da Paschoa de Fores cinco mil reis a dita igreja dos Cortiços 
os quais se entregaram a hu fabriqueiro na forma acima declarada nas mais 
igrejas e o Collegio não sera obrigado a outra couza mais que a dita quantia 
porque tudo o mais fica por conta da dita fabrica excepto as obras que ao 
diante se declararão as quais quantias acima declaradas o dito Collegio sera 
obrigado a entregar no tempo e forma sobredita e não as entregando as 
poderam aver os fabriqueiros dos rendeiros de cada renda das ditas igrejas 
sem para isso ser necessário citar nem de novo requerer ao dito Collegio, nem 
seu procurador porque por vertude deste contrato se obrigaram o dito padre 
reitor e procurador em nome do Collegio levar em conta aos rendeiros as ditas 
quantias sem outro algu mandado mais que os recibos dos ditos fabriqueiros e 
todo o dito dinheiro detreminado para as ditas fabricas em cada hua das ditas 
igrejas não despenderão os fabriqueiros senão nas couzas e pelo modo e forma 
que pello Senhor bispo e seus vizitadores nas vizitações for ordenado e pra 
isso nas vizitações se nomeara fabriqueiro e se tomara particularmente conta 
do em que e como se gastaram as ditas quantias e achando sobejo de hum 
anno se guardara para os annos seguintes com as quais quantias de fabrica 
acima declaradas disse elle Senhor bispo avia por desobrigado o dito Collegio 
de toda e outra obrigação da fabrica das ditas igrejas e de tudo o que por rezão 
delia tinha obrigação de dar para as ditas igrejas por direito costume 
constituições ou assentos de vizitações porque de tudo ha o Collegio por 
desobrigado ficando lhe somente por obrigação de fazer as capellas ou 
retabolos quando se ouverem de fazer de novo porque isto somente fica de 
fora deste contrato e compozição e a nada mais sera o dito Collegio obrigado 
antes de todos os mais encargos fica livre transferindo se a obrigação que o 
Colégio tinha nos ditos fabriqueiros para das ditas quantias satisfazerem e 
comprirem com o que nas vizitações lhe for mandado no modo e forma 
sobredita. Declararam mais que quanto a obrigação, que fica ao Collegio de 
fazer as capellas e retabolos que quando isso acontecer se ouver alguns 
sobeijos das ditas fabricas, délies se farão as ditas obras e sera o Collegio 
obrigado somente ao que faltar para ellas, e assim mais que as coragens, 
condenações, e outras couzas semelhantes que se acharem por direito 
costume e constituições serem aplicadas para a fabrica ficaram para a mesma 
fabrica e pelo dito padre reitor e procurador em nome do Collegio foi dito que 
elles aceitavão e consentiam na dita taixa e compozição e na forma ordem e 
modo declarado pelo Senhor bispo em tudo e por tudo assi como por elle foi 
dito e prometido em nome do dito Collegio que assi o compririam obrigando 
para isso os bens e rendas do dito Collegio e da mesma maneira elle Senhor 
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bispo pello poder que tem ordinário e pellos Sagrados Cânones e Decretos do 
Sagrado Concilio Tridentino lhe era concedido disse que aprovava e 
confirmava esta dita compoziçam, e todas e cada huma das clauzulas neste 
contrato declaradas e tudo prometia aver sempre por bom firme e valiozo, em 
seu nome e de todos os seos sucessores, porquanto entendia ser esta 
compoziçam forma e modo que se declara para execução delia em proveito 
evidente das mesmas igrejas e meio fácil, e conveniente para se poder bem 
acudir as necessidades delias. E porque de tudo os sobreditos serem 
contentes assi o outrogaram e aceitarão e mandarão fazer este instromento 
que eu tabeliam como pessoa publica estipulante e aceitante estipulei e 
aceitei em nome das pessoas a que toca e tocar possa sendo testemunhas 
prezentes o licenciado Thomas de Castro e Antonio de Sa filho de mim 
tabeliam e Bertholomeu Roiz ferrador todos desta cidade que todos assinarão 
nesta nota depois de lida com o Senhor bispo e reitor e procurador do 
Collegio. Jozeph de Sa Dantas taeliam o escrevi; e declaro que as regras vinte 
e duas fis a emenda juntamente o dito o escrevi = O bispo, Antonio Cardozo, 
Antonio de Sa, manoel Ferraz, Thomas de Castro = Bertholomeu Roiz o qual 
treslado de escritura eu Jozeph de Sa Dantas tabalião do publico judicial e 
notas nesta cidade de Bragança e seu termo por Sua Alteza que Deos guarde 
fis tresladar do meu livro de notas que fiqua em meu poder a que me reporto 
sendo necessário, e por verdade me assinei em publico e razo que uzo fazer 
nesta cidade de Bragança no mesmo dia atras declarado Jozeph de Sa Dantas 
tabalião o fis escrever e sobescrevi». (fis. 30-32v) 

«Treslado de hu alvará do Senhor bispo em confirmação do contrato acima 

Dom Frei Jozeph de Lancastro por mercê de Deos e da Santa Se 
Appostolica bispo de Miranda e do Concelho de Sua Alteza etc. fazemos saber 
aos que este nosso alvará virem, que nos fizemos o contrato atras escrito com 
o Collegio da Companhia de Jesus desta cidade de Bragança com assistência 
do reitor e procurador délie, e porquanto queremos e somos contente que o 
dito contrato se cumpra e guarde inteiramente como nelle se contem, 
mandamos aos reverendos reitores, confirmados, e curas das igrejas do dito 
Collegio nomeados no contrato atras e mais pessoas a que toquar sob penna 
de excomunham maior ipso factum e das mais pennas a nosso arbítrio que em 
tudo cumpram e guardem o dito contrato e o facão cumprir como nelle se 
contem sem lhe porem duvida ou embargo algum a este nosso alvará e 
contrato o leam e publiquem em suas estações e passem certidões ao pe deste 
e depois de publicado o registaram e tresladarão nos livros das vizitas das 
ditas igrejas para todo o tempo constar; e outrossi sob a mesma penna 
mandamos aos ditos reitores, confirmados, e curas não uzem dos ornatos 
pertencentes a fabrica fora da capella mor nem consintam se emprestem pêra 
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fora delia nem ainda na dita capella se armem pellas paredes nem em 
sepulcros. 

Dada em Bragança sob nosso sinal e sello aos seis de Setembro. 
Francisco Borges Barreiros a fis de mandado de Sua Illustrissima de mil e 
seiscentos e setenta e oito annos. 

O bispo» (fis. 32v-33) 

1679, Novembro, 29 
Visitador: Baltazar de Seixas Pinto, comissário do Santo Ofício, abade de 
Rebordelo. 

Confraria do Santíssimo 
«Achei a confraria do santíssimo Sacramento tam miserável de cera [...] 
mando ao juis da igreja que logo reparta finta conveniente segundo o 
merecimento de cada hu para que haja cera bastante» (fl. 36) 

Almas 
«fui enformado que Altonio Gonçalves tinha em seu poder pão da 
esmolla das Almas sem delle dar conta» (fl. 36v) 

Telhado da igreja 
«branquearão a igreja por dentro e retelharão o telhado com cal em 
forma que não chova, dentro nella» (fl. 37) 

Retábulo de S. Sebastião: douramento; cera 
«alivio os freiguezes de não pintarem o retabolo de Sam Sebastião per 
me alegarem pobreza e que tinhão feito hua seara para isso, tanto que a 
colherem facão a obra» (fl. 37) 

1680, Setembro, 21 
Visitador: Manuel Gouveia, comissário do Santo Ofício, abade de Chacim. 

Retábulo de S. Sebastião: douramento 
«Não se satisfes com se mandar dourar o retábulo de S. Sebastião [...] os 
alevio das penas e mando satisfação a ditta obra the dia de S. João, e 
não sendo bastante o pão que tem em depozito para esta obra os 
freiguezes contribuão com o que faltar» (fl. 39) 

Baptistério 
«Os freiguezes mandarão concertar as grades da pia baptismal the dia 
de Paschoa» (fl. 39) 

h-
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1681, Novembro, 27 
Visitador: Doutor António de Morais Antas, cónego doutoral na Sé. 

Retábulo de S. Sebastião: início do douramento 
«Os freigezes comprirão com as obras impostas excepto o altar de S. 
Sebastiam que ja tem principiado [...] comprirão com o mandar dourar» ^4 
(fl.41) * 

1684, Dezembro, 6 
Visitador: Doutor António de Morais Antas, cónego doutoral na Sé. 

Igreja: pavimento 
«Os freguezes mandarão retelhar a igreja [...] mandarão aplainar o soleo 
da igreja em forma que fique bem» (fl. 43 

Capelas de Nossa Senhora e de S. Domingos 
«(Os fregueses) mandarão lagear a capela de Nossa Senhora 
branqueando a por fora e a de S. Domingos consertando a no tecto» 
(fl. 43) 

1687, Abril, 29 
Visitador: D. Frei António de Santa Maria, bispo da diocese. 

Charola: pintura 
«A conta da confraria de Nossa Senhora mandarão pintar a charola e 
fazer hum caixão para o ornato» (fl. 49) 

Adro 
«tirarão as grades do adro [...] e intupirão a entrada com terra e lages» f 
(fl. 49) 

Capela-mor: retábulo 
«Vimos o retábulo da capella mor incapas de servir por estar mui 
gastado assi nas imagens como no madeiramento ordenamos que os 
reverendos padres da Companhia mandem fazer novo retábulo athe a 
primeira visita» (fl. 49) 

•wt 
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1688, Dezembro, 13 
Visitador: Manuel Rodrigues de Andrade, arcediago de Mirandela. 

Capela-mor: 
retábulo 
«Os reverendos padres da Companhia não satisfiseram com o retabolo 
mandado» (fl. 49 v); 

encerado na fresta 
«O fabriqueiro [...] porá na fresta da capella mor hum encerado» (fl. 50) 

1691, Novembro, 27 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Capela-mor: 
retábulo 
«Os reverendos padres da Companhia não satisfizerão com o retablo 
mandado [...] ordenamos ao parrocho faça embargo de quinze mil reis 
na mão do rendeiro, ou quem trouxer a renda the que com effeito aja 
bastante para o retablo, que se fará a contento do parrocho» (fl. 51); 

tecto 
«(O fabriqueiro) mandar fazer o que falta do tecto da igreja per chover 
nella» (fl. 51v) 

1693, Abril, 24 
Visitador: Doutor Manuel da Cunha de Almeida, protonotário apostólico. 

Capela-mor: retábulo 
«Os reverendos padres da Companhia satisfação com o retablo na forma 
mandada dentro em hum anno» (fl. 52) 

1694, Maio, 15 
Visitador: Doutor Manuel da Cunha de Almeida, protonotário apostólico. 

Sacristia 
«Os fregueses mandarão fazer hua sanchristia muito bem feita, dentro 
em dois annos pena de três mil reis» (fl. 57) 

Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
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«A mordoma velha Antónia Gonçalves e outras pessoas que devem a 
confraria de Nossa Senhora do Rozario [...] pagarão [...] o que estiverem 
a dever» (fl. 5 7v) 

Empreitadas 
«Concedo licença para se fazerem empreitadas para as obras da igreja 
[...] e sendo rebeldes [...lo parocho procedera contra elles» (fl. 57v) 

1700, Abril, 17 
Visitador: Amaro Pires Pavão, tesoureiro-mor da Sé. 

Sacristia: portal 
«Os freguezes mandarão fazer huma sanchristia por ser precizamente 
necessária e para ella se abrira a porta na parede da capella e lhe farão 
hum portal de cantaria muito bem feito» (fl. 68) 

1701, Abril, 17 
Visitador: José de Frias, cónego prebendado. 

Sacrário 
«Os reverendos padres da Companhia mandarão fazer hum sacrário 
muito bem feito que ocupe todo o vão, que ha entre as colunas do 
retablo, de muito boa talha, e de três corpos com seu relicário em sima 
porque o que esta no retablo, alem de ser muito pequeno, he muito 
tosco» (fl. 69) 

Sacristia: tecto da igreja 
«Os freguezes não satisfizerão com a obra da sachristia [...] e athe o São 
João concertarão o tecto da igreja» (fl. 69v) 

Ermida de S. Domingos: portas 
«O juis da igreja mandara [...] concertar as portas da ermida de S. 
Domingos» (fis. 69v-70) 

1703, Maio, 11 
Visitador: Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé. 

Sacrário; douramento do retábulo 
«No segundo e terceiro cappitulo da vezita próxima passada achei que 
o reverendíssimo padre procurador da Companhia de Jesu do Collegio 
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de Bragança fora regeitado o sacrário que mandaram azer com o 
retabolo desta igreja [...] e como a principallissima cauza, he a de não 
caber dentro do sacrário o cofre e picide [...] alem de ser bem percizo o 
dourarsse o retabolo, que há tantos annos está esperando por este 
adorno [...] e cuidadozamente mande douralo» (fis. 70v-71) 

Sacristia: alpendre da capela da Senhora do Rosário 
«Os freguezes mandarão fazer a obra da sachristia [...] e pella sua 
omissão incorrerão na pena [...] mas attendendo a que tem para acabar 
o alpendre de Nossa Senhora do Rozario, para o que tem os materiaes 
juntos [...] os alivio da comdemnação [sic], com tal condição que 
dentro de hu anno a dem feita e acabada a dita sachristia» (fl. 71) 

1704, Outubro, 2 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Retábulo: douramento 
«emquanto [sic] pertence a perfeição do retabolo e sacrário, que para 
estar com decência, deve ser tudo dourado, e pintado; fiamos do zello 
do muito reverendo padre reitor do Collegio» (fl. 72) 

Altares colaterais 
«Os mordomos dos altares colaterais comprarão para elles duas pedras 
de ara» (fl. 73) 

Sacristia 
«Os freguezes não satisfizerão com a obra da sancristia» (fl. 73) 

1706, Novembro, 27 
Visitador: Doutor Manuel Carneiro de Figueiredo, vigário geral do bispado. 

Retábulo e sacrário: preparação para o douramento 
«Aos reverendos padres da Companhia de Jesus do Collegio de 
Bragança [...] recomendo muito [...] mandem engessar (o sacrário) como 
também o retabolo, para que na primeira vizita se lhe dem os louvores 
de se achar dourado ao menos o sacrário» (fl. 78) 

Sacristia: tecto 
«Da mesma sorte espero do muito reverendo padre reitor do dito 
Collegio accuda a mandar cubrir e fazer o tecto a sancristia porque o 
cahir das chuvas e temporais não fique frustrada a fadiga e perdido p 

* 
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suor dos pobres freguezes que [...] se applicarão ao que lhes incumbia a 
sua parte» (fl. 78v) 

Capela da Senhora do Rosário 
«Os freguezes mandarão [...] abrir caminho pella parte de fora do 
cabbido da capella de Nossa Senhora do Rozario para que se não alague 
e intupa com a terra que trazem as agoas» (fl. 78v) 

Mestre do sacrário % 
«O juis do povo ira da minha parte ao lugar de Vai Bemfeito noteficar o 
mestre que fes o sacrário para que venha ajustallo em seu lugar 
serrando dos bancos do retabolo o que for necessário para o dito 
sacrário ficar bem inxirido, e que faça esta obra em termo de quinze 
dias» (fl. 79) 

Adro 
«Os freguezes em termo de dous mezes mandarão tapar o sagrado e as 
pessoas que com elle vizinhão não se servirão do dito adro para 
serventia menos limpa» (fis. 79-79v) 

1709, maio, 21 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Baptistério 
«Os freguezes e fabriqueiro [...] mandarão levantar as grades do 
baptistério athe junto do tecto com seu guardapó» (fl. 80) 

S. Miguel 
«O mordomo de S. Miguel mandara fazer hum caixão bem feito que 
tenha duas gavetas huma para a cera e outra para os ornatos» (fl. 80) 

Sacrário; retábulo; tecto da sacristia < 
«A respeito do sacrário, e retabolo, e tecto da sacrestia que tudo esta 7*̂  
[...] com notável endecencia mando se observe o mesmo capitolo que a 
respeito do retabolo e sacrário da villa dos Cortiços ficou determinado» 
(fl. 80) 

Capela da Senhora do Rosário: portas 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rosário athe a primeira visita 
mandara fazer humas portas novas para a capella que serão feitas de 
almofadas e postas em marco com suas missagras» (fis. 80-80v) 

> 
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1710, Junho, 17 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Baptistério 
«Os freguezes não satisfizerão com a obra das grades do baptistério [...] 
e visto me constar tem os materiaes para hua e outra couza, os alivio da 
condenação» (fis. 81-81v) 

Altares colaterais: acrescentamento 
«Os freguezes mandarão acrescentar os altares coletrais mais hum 
palmo para que fiquem com a decência devida» (fl. 81v) 

Sacristia: retábulo; sacrário 
«Os reverendos padres da Companhia não tem satisfeito com a obra do 
tecto da sachristia nem com mandarem dourar o sacrário e retábulo [...] 
mando athe a primeira vezita tenhão tudo saptisfeito pena de que não 
estando [...] se fará sequestro nos frutos da dita comenda nos que 
bastem para saptisfação das ditas obras» (fl. 82] 

1714, Novembro, 24 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Vestido para a Senhora do Rosário 
«mandar fazer hum vestido para a Senhora, de primavera azul à 
imitação do manto» (fl. 83v) 

Capela da Senhora do Rosário: alpendre: adro da matriz 
«os freguezes [...] mandarão fazer grades nas entradas do alpendre de 
Nossa Senhora para empedir a entrada dos animais imundos e por de 
argamaça o buraco que esta no teto do mesmo alpendre pegado a 

w. parede da mesma capella e outras para o adro da igreja na mesma 
forma» (fl. 84) 

Sacristia; douramento do retábulo 
«os reverendos padres da Companhia não satisfizerão com a obra do 
teto da sachristia ja repetida esta e a de dourar o retabollo» (fl. 84) 

Residência paroquial 
«Achei as cazas da rezidencia dos curas arruinadas por culpa dos curas 
antecedentes [...] os freguezes deste povo sem embargo de não serem 
obrigados atendendo a urgente necessidade os exorto que 
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voluntariamente comcorrão [sic] com tudo o que puderem para ajuda 
de reedificarem as cazas» (fl. 84v) 

1716, Janeiro, 2 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Sacristia: tecto 
«O reverendo parocho dará parte ao reverendo reitor do Colégio para 
que mande fazer o tecto da sanchrestia visto os freguezes terem feito as 
paredes» (fl. 88) 

1717, Novembro, 5 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Sacristia 
«Fesce nos queixa [...] que sendo os freguezes deste povo tão 
obedientes e zellosos [...] em mandar fazer hua sanchrestia [...] e desse 
tempo athe o prezente se tem descuidado tanto o procurador dos padres 
da Companhia que come os dismos, que se não tem movido da sua 
obrigação e repetidos avizos a fazerem o tecto da dita sanchrestia e esta 
se achar cheia de silvas [...] e se lhe não acodir brevemente se verá no 
chão» (fl. 94) 

1720, Maio, 16 
Visitador: João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Santo Cristo 
«Os freguezes mandarão fazer hum resplendor de prata para a imagem 
do Santíssimo Christo» (fl. 99v) 

Entrada principal: degraus de cantaria 
«(Os fregueses) mandarão fazer huns degraos na intrada principal da 
igreja de cantaria lavrada, e tão bem feitos que a tal intrada não fique 
com o perigo de cahir o sacerdote quando for nas procissões» (fl. 100) 

Sacristia: lavatório 
«dentro de hum anno mandarão revocar a sacristia, e fazer lhe hum 
lavatório» (fl. 100) 
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Capela da Senhora do Rosário: 
pavimento 
«O mordomo da capella de Nossa Senhora [...] mandara lagear a capella 
de cantaria, que como a tem tão perto e tão boa, nem sera de muito 
dispêndio» (fl. 100); 

guardapó com pinturas 
«ordeno ao juis da igreja [...] (mande fazer) hu guardapó de madeira 
pintado com pinturas graves que não sejão mães que borrois e do dito 
dinheiro12 se mandara de cantaria lagiar muito bem a capella» 
(fl. 101). 

1722, Junho, 13 
Visitador: Doutor Miguel de Carvalho e Almeida, abade de Santa Valha. 

Sacristia: lavatório 
«O fabriqueiro com o dinheiro que tem em ser revocara e branqueara e 
fará o lavatório na sacristia que se mandou na vezita passada, e se não 
fes por falta de dinheiro» (fl. 103) 

Imagem da Senhora da Conceição 
«Os freguezes [...] comprarão hua imagem da Virgem Senhora da 
Conceição pois não tem nem hua de Nossa Senhora na sua igreja e a 
colocarão no altar do Santo Christo» (fis. 103-103v) 

1724, Maio, 26 
Visitador: Reverendo Doutor Manuel Vaz Torres. 

Adro 
«Os freguezes [...] cerrarão o sagrado de parede de sinco palmos com 

y grades nas entradas de cantaria» (fl. 105v) 

1726, Junho, 10 
Visitador: Pedro de Fontoura Carneiro, abade de Bouçoais. 

12 Tratava-se de 25.000 réis provenientes dos Ramos que as donzelas oferecerão à Senhora 
do Rosário. 
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Pobreza dos moradores 
«Aos freguezes não deixo obras nesta ocazião por sua pobreza, e 
attenção a sacristia que fizeram» (fl. 115) 

1727, Junho, 20 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago de Miranda. 

Matriz: telhado; pavimento 
«O juis da igreja e povo mandaram reformar o tecto com algumas 
taboas de que necessita retelhar a igreia assentando as bocas canais e as 
do cume em argamassa e faram assentar as pedras do pavimento da 
igreia» (fl. 116) 

1732, Setembro, 22 
Visitador: André Ramalho Barradas, abade de S. João Baptista de Bragança. 

Altar da Senhora do Rosário: frontal 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario mandara fazer para o seu 
altar hum frontal de madeira pintado de damasco fingido, e de duas 
faces de hua branco com sanefas vermelhas, e da outra roxo» (fl. 123) 

1734, Novembro, 19 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, abade de Chacim. 

Capela-mor: telhado 
«O fabriqueiro [...] mandara retelhar a capella» (fl. 126) 

Altar da Senhora do Rosário: frontal 
«O mordomo da Senhora do Rozario mandara pintar a óleo o frontal de 
madeira» (fl. 126v) 

173(?), Abril, 27 
Visitador: Manuel de Morais Sarmento, arcediago da Sé. 

Retábulo 
«O fabriqueiro [...] mandara levantar mais o retabolo, e pregallo nos 
tirantes assima por estar quasi arruinandosse» (fl. 132v) 
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Cernadela 
Igreja de S. Miguel Arcanjo 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 5, Lv. 47, (1739-1801) 

1739, Abril, 30 
Visitador: Manuel de Morais Sarmento, arcediago da Sé. 

Matriz 
«Os freguezes [...] rebocarão a mesma capella» (fl. 1) 

1744, Maio, 7 
Visitador: José Maria da Rosa, reitor de S. Julião de Paço de Vinhais. 

Capela-mor: retábulo 
«O fabriqueiro mandara concertar o retablo da capella mor para lhe 
evitar a ruina, que esta ameaçando» (fl. 10) 

Altares colaterais: frontais 
«Os freguezes mandarão concertar os altares collaterals em forma que 
fiquem eguais de frontaes de madeira que tem» (fl. lOv) 

1746, Janeiro, 24 
Visitador: António Xavier sarmento, abade de Quiráz. 

Altar-mor: banqueta: deRraus 
«se porá no altar maior, crus com crucifixo e três degraos de cantaria 
tornejada pellos lados» (fl. 13v) 

1748, Março, 19 
Visitador: Reverendo Doutor Simão Preto. 

Altares colaterais: mudança; pavimento da igreja 
«Os freguezes mandarão por aos lados os altares collateraes; e quanto 
for possivel se aplainara o pavimento da igreja, pondo no meio hum 
degrao por baixo das portas travessas, e a mesma igreja se branqueará e 
retelhará» (fl. 15) 
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1756, Janeiro, 10 
Visitador: Manuel Bernardo, cónego magistral. 

Altar-mor: banqueta 
«Por conta da fabrica se mandara por no altar mor hua banqueta de 
palmo e meio de larga, que passe por diante do sacrário, para nella se 
por a crus a romana a qual mandarão também fazer com crucifixo, o ^ 
que tudo mandarão sobredourar; e o taburno e supedaneo, se $ 
encaixarão na mesma cantaria» (fl. 29v) 

Altares colaterais: banquetas 
«Os freguezes mandarão por nos altares colateraes suas banquetas de 
palmo e meio de largas, alargando os mesmos altares de pedra fixe, em 
forma que tenhão cada hum de largo dois palmos e meio e de comprido 
terão cada hum oito, ou nove palmos, e lhe mandarão fazer suas cruses 
altas a romana com crucifixo cada hua; e no supedaneo délies 
mandarão fazer em cada hum seu degrao de cantaria de quatro palmos 
e meio de largo cada hum com seu taburno de madeira encaixado na 
mesma cantaria» (fl. 30) 

Capela de S. Domingos: nova fábrica 
«Os moradores desta freguesia mandarão fazer de novo a capella de São 
Domingos de paredes, e tecto; as quaes paredes serão argamassadas, e 
branqueadas e o tecto sera bem forrado de escama de peixe com seus 
oliveis; e no altar porão sua banqueta de palmo e meio de larga com sua 
crus alta a romana e com crucifixo; e o mesmo altar terá de largo dois 
palmos e meio e no supedaneo delle mandarão fazer degrao de 
cantaria» (fl. 31v) 

1761, Dezembro, 21 
Visitador: (?) í 

Altares colaterais: retábulos 
«mandarão mais (os moradores) fazer retabolos para os colateraes da 
largura dos altares ao menos que chegue o remate ao forro em termo de 
quatro annos» (fl. 47v) 

Altar-mor: retábulo 
«Antes que os retábulos colateraes se mandara por conta do povo fazer 
a tribuna primeiro mandarão alargar o retabolo para os lados, e para 

\ 
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cima para que fique no meio do retabolo, e este enchendo toda a parede 
das costas» (fl. 48) 

CORTIÇOS 
Igreja de S. Nicolau 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 5, Lv. 48, (1750-1820) 

1756, Janeiro, 9 
Visitador: Manuel Bernardo Lopes, cónego magistral. 

Capela de Nossa Senhora: banqueta no altar 
«Os freguezes mandarão por no altar da capella de Nossa Senhora hua 
banqueta de palmo e meio de larga com sua crus alta a romana com 
crucifixo, cujo altar terá de largo dois palmos e meio e no supedaneo 
delle mandarão fazer hum degrao de cantaria com seu taburno de 
madeira encaixado na mesma cantaria» (fl. 18v) 

Imagem de Nossa Senhora 
«(Os moradores) mandarão fazer hua imagem de Nossa Senhora de 
talha bem dourada, e estofada para se colocar no seu altar; e que tudo 
se fará em termo de seis mezes [...] e passados os dittos seis mezes, hei 
por suspensa a imagem de vestir que hoje se acha a qual mando se 
enterre em lugar decente, onde se não abrão sepulturas» (fl. 18v) 

Altares colaterais: banquetas 
«Nos altares colaterais mandarão por banquetas de palmo e meio de 
largas, com suas cruzes altas a romana, para o que se alargarão os 
mesmos altares de pedra fixe ficando cada hum com a largura de dois 
palmos, e meio cujos degraos de cantaria se alargarão também em 
forma que tenhão de largo quatro palmos e meio, e de alto meio palmo 
somente para o que se rebaixarão os mesmos altares ficando na altura 
proporcionada» (fl. 19) 

Portas travessas 
«mandarão fazer de novo as portas travessas» (fl. 19) 

578 



i 

Capela da Santa Cruz 
«Fui mais informado que na capella da santa Crus se acha o seu altar 
privilegiado para nelle se dizerem as missas dos irmãos defuntos da 
mesma confraria da Santa Crus» (íl. 20) 

Sacristia: nova fábrica 
«Vejo que a sacristia não he bastante para o menisterio que se 
necessita, por nella se não poderem acomodar os caixoens e mais * 
alfaias da igreja de que se segue não pouco detrimento aos ornatos da $ 
mesma igreja portanto mando se alarge [sic] e faça de novo com toda a 
capacidade e perfeição que se necessita, para o que concorrerão os 
freguezes com as paredes e os reverendíssimos senhores da 
comunidade com o tecto [...] o que cumprirão em termo de hum anno» 
(fl. 20v) 

1761, Dezembro, 22 
Visitador. (?) 

Sacristia 
«Por conta do povo se mandara dentro de hum anno fazer a sachristia, 
de que tanto se necessita, a qual sera quadrada dados [sic] do cunhal da 4-
igreja ate o da capella mor, ficando livre serão os cunhaes de cantaria 
com seu frizo, e cornija da mesma cantaria, e para o teto correra por 
hora a fabrica com o que puder emquanto [sic] se não souber da 
aplicação dos dizimos» (fl. 47) 

Pavimento; sepulturas 
«O juis da igreja mandara sobradar a igreja em forma que as sepulturas 
fiquem devididas cada hua distinta de outraem caixilhos de cantaria 
com seus frizos para sustentarem as tampas de taboa, que ficarão no 
mesmo livel da cantaria» (fl. 47v) 

t 
Capela da Senhora do Rosário: outão; retábulo; alpendre j&-
«Por conta da Senhora do Rosário se mandara em havendo dinheiro 
levantar a parede de trás do outão que fique de duas agoas, e se 
acrescentara o retabolo que encha toda a parede ate o teto ou se faça 
todo de novo, e se mandara telhar o cabido» (fl. 47v) 

1764, Julho, 7 
Visitador: Luís da Costa, comissário do Santo Ofício, abade de Sendas. 

à 
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Obra da sacristia 
«Não está feita a saachristia [sic] [...] mando que dentro de hum anno 
esteja concluída, e que por conta da fabrica se faça a despeza do tecto 
da mesma» (fl. 55) 

Sinos 
«O juis da igreja mandara fazer as cabeças dos eixes para os sinos» 
(fl. 55) 

Pavimento da igreja: sepulturas 
«dentro de dous annos farão os moradores o lageamento da igreja todo 
de cantaria, em sepulturas divididas, e assentadas em frizos de cantaria 
e com sua coxia da mesma pelo meio da igreja» (fl. 55) 

1766, Junho, 12 
Visitador: D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, bispo da diocese. 

Pavimento da igreja: sepulturas 
«Aos moradores lhe ficou a obra do lageado da igreja e suposto não seja 
acabado o tempo sempre lhe lembramos a factura delia» (fl. 61) 

1768, Janeiro, 21 
Visitador: Doutor António José da Rocha, cónego meio prebendado. 

Adro; grade do púlpito 
«(Os moradores) rehedificaram as paredes do adro todo o que tudo 
farão dentro de seis mezes pena de 1600 reis que pagará o juis da igreja 
de sua casa e dous confessionários fechados dentro de hum anno e a 
grade do púlpito» (fl. 63) 

* 1776, Novembro, 20 
Visitador: D. Miguel António Barreto de Meneses, bispo de Miranda. 

Capela-mor: ruína 
«A ruina que esta amiaçando a parede da parte da Epistola da capella 
mor, e o acharsse o forro do tecto da mesma muito corrupido e sem 
porporção alguma ao retablo da dita capella [...] mandamos ao 
reverendo reitor que com toda a brevidade participe ao Excellentissimo 
e Reverendíssimo Senhor Bispo coadjutor e sucessor do bispado de 
Coimbra para que o mesmo Senhor como reitor da Universidade mande 

M 
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dar as providencias que lhe parecerem precizas para que se facão os 
refferidos concertos» (fl. 74) 

1781, Setembro, 26 
Visitador: (?) 

g ^ ^ ^ l â S f S S S ^ ■ capeUa da — Senhora 
de cantaria bem labrada, e unida» (fl. 89) 

sssBSsacïswswïaSE: 
mãàmmm 

q %B dita villa í To que tudo se fará no termo de trez annos [...] e 

mmmm 
gastar! o mesmo que se poderá gastar na mudança, e - P ° / ™ « de 

L — Œ ^ m t s ^ 
largo, com sua vidraça, e rede» (fis. 89-90) 
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S T C a e ^ o 3 José Saraiva, comissário do Santo Ofício, abade de 
Montouto. 

Mtprpran de vontades gnanto à mudança da matriz; obras na igreja 
«Como a mudança da igreja se determinou na epoteze de o 
reprezentarem os freguezes e elles me requererão o contrario mando 
que se reforme e concerte» (fl. 98) 

Obras " a igreja- tp.lhado: frestas 
«o juis da mesma igreja mandara dentro de seis mezes concertar o teto 
do que for precizo com a segurança necessária e se argamaçara o cume 
do telhado e as bocas telhaes afim de evetar que o vento levante as que 
estão no aljaros, mandara abrir duas frestas para a parte do meio dia de 
três palmos de largura e seis de altura com grades de ferro e se lhe 
porão vidraças» (fis. 98-98v) 

Alares mlatprais: banquetas 
«Nos altares coletraes se acrecentará hum palmo a largura da banqueta 
de forma que nelle caibão os castiçais» (fl. 98v) 

rapp.la da Senhora Ho Rosário: tecto; paredes; fresta; altar-mor 
«ná capela do Rozario [...1 cumprasse com especialidade o determinado 
r ..] reformandosse o teto e as paredes, que o precizarem e fezendosse 
huma fresta ou janella de quatro palmos de largura e oito de altura com 
grades de ferro e vidraça; também se reformarão os degraus do mesmo 
altar mor de forma que fiquem so três a romana com igual altura e 
largura ficando deste modo emendada a serventia da tribuna» (ti. 99J 

Poço de Vila Franca 
«como esta freguezia se compõem de oitenta fogos e a pouccos annos 
" o huma família que mora no sitio do Poço da Villa Franca, e alem 
disso he villa esta povoação declaro que se preciza para o seu serviço 
de hum coadjutor» 
(fis. 99-99v) 

1791, Novembro, 18 , , , , , . * 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de Montouto. 

Pia baptismal; portas principais 
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«O mis da igreja, e moradores mandarão fazer hua pia baptismal nova 
[...le mandarão igualmente fazer de novo as portas pnncipaes da igreja 
com sua tranca de ferro por dentro ou hua fechadura em forte» (fl. 115) 

Confraria do Santíssimo 
«O mordomo da confraria do santissimo mandarão fazer seis opas[...J» 
(fl. 115) 

r.nnfraria das Almas _ 
«Por conta do rendimento das Almas se mandarão fazer duas opas 
verdes para servirem para as proceçoins da mesma» (fl. 115) 

Dine 
Iereia paroquial da Senhora da Assunção 
Foníe: Arquivo do Paço Episcopal, Livro de visitação c/a lgreja de Nossa 
Senhora da Assunção de Dine (1688-1754) 

1688, Dezembro, 27 
Visitador: Francisco Cabral Aragão, cónego na Se de Miranda. 

^ S ^ S a [...] encomendara o petitório de Nossa Senhora da 
See de Miranda para o que elegera mamposteiro» (ti. 4vj 

f ^ S f n ã o fes o veo para o sacrário nem mandou pintar o 
sobreceo alevios das pennas per não haver dinheiro na fabrica» (fl. 4v) 

^fobriqueiro e mordomo da igreja mandara fechar os caixoins da 
igreja pondo lhe fechaduras the a Paschoa pena de tresentos reis» 
(fl. 4v) 

a f r e g u e s e s mandarão fazer dois goarda pos de madeira para os 
altares coletraes the a primeira pena de quinhentos reis» (fl. 5) 

583 



t 
4 

r 

1691, Outubro, 19 
Visitador: bispo D. Manuel de Moura Manuel 

Esmolas para a Sé . , . , M 
«O reverendo parrocho elegerá mamposteiro para o peditono de Nossa 
Senhora da See» (fl. 8) 

Cera Dará as missas 
«Outróssi uzará o mesmo reverendo parrocho de sera branca nas missas 
conventuaes de Domingos e dias santos e poderá usar de censuras 
contra quem he obrigado a dalla não o fazendo assi» 

TrrmngirnFis ao fab r ique i ro 
«O fabriqueiro satisfaça com a obra do veo como lhe esta mandado sob 
as penas na vezita passada impostas, em termo de seis mezes; e de 
novo mandará fazer hua toalha de lenço fino com suas rendas para o 
altar maior que chegue de hua e outra parte do altar ao chão» (ti. 8) 

Obrigações dos jesuítas; douramento do retábulo e sacrário 
«O reverendo reitor do Colégio de Bragança mandará dourar o retabolo, 
e sacrário da capella maior, em termo de hu anno, e passado o dito 
tempo, e elle assi o não mandando fazer o reverendo padre cura ponha 
soquestro nos frutos deste lugar pertencentes ao Collegio [sic], que nao 
levantará athe com efeito estar esta obra acabada, o que cumprira com 
pena de suspenção de ordens» (fl. 8) 

fcTs f r e e z e s mandarão comprar huas olieiras de estanho fino com 
ambulas em termo de quatro mezes pena de quinhentos reis» (fl. 8v) 

"Pa-pprjoc 

«íOs fregueses) outróssi mandarão branquear, e rebocar a igreja por 
dentro e fora athe a Paschoa do Spirito Santo pena de quinhentos reis» 
(fl. 8v) 

«Achamos que os rendeiros, ou pessoas que são obrigadas a pagar a 
fabrica, e sera para esta igreja são remissos em satisfazer com esta 
obrigação, pello que mandamos que passados vinte dias depois do _b. 
João o reverendo parrocho ponha soquestro nos frutos o que nao 
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levantará athe não ter satisfeito aos mordomos para a sera, e fabrica e 
para seu estipendio» (fl. 8v) 

Rol das fazendas das Almas 
«Consta nos que alguas pessoas deixarão fazendas ás Almas, e 
porquanto as ditas fazendas não estão demarcadas nem carregadas em 
livros [...] mandamos ao reverendo parrocho com pena de excomunhão 
maior de juramento a três homens, que tenhão rezão de saber quais são 
as ditas fazendas [...] e assi declaradas as mande medir e demarcar, e de 
tudo fazer inventario» (fis. 8v-9) 

1692, Outubro, 29 
Visitador: Reverendo João de Barros Pereira. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo padre cura[...] ellegera mamposteiro para a Senhora da 
See» (fl. 9v) 

Costumes dos clérigos 
«Vejo que muitos clérigos deste bispado sem atenderem a decência com 
que devem acatar as couzas devinas se intrometem a cantar missas e 
officios sem sobrepelis nos causam indevoçam e ainda escândalo aos 
seculares [...] mando sob penna de excomunham maior ipso facto 
incurrenda o reverendo parrocho que hoje he e ao diante for não 
consinta que na sua igreja assista nemhu clérigo sem sobrepelis» 
(fl. 9v) 

Proibição de missas nos colaterais 
«E porquanto he contra a Constituição deste bispado e cerimoniaes da 
igreja o ofsiarem se missas nos altares coleteraes fasendo choro délies o 
que muito vejo usar neste bispado outrossi mando [...] o reverendo 
parrocho não consinta nos ditos altares se offesiem missas mas antes 
no choro de estante que para isso haverá» (fl. 10) 

Fábrica da igreja. Retábulo 
«O reverendo reitor da Companhia me apresentou hua escreptura aceita 
pello Senhor Dom Frei Joseph de Lancastro bispo que foi deste bispado 
em a quoal se obriguavam os muito reverendos padre do Collegeo a dar 
dous mil reis de fabriqua em cada hum anno a esta igreja com 
condiçam que per conta delia supriam todas as obras necessárias 
excepto toda a capella ao do retabolo e perquanto desta escreptura não 
havia noticia quando se pasou o capitulo da vesita passada e não se 
mandava dourar o retabolo ei por aleviado dito reverendo reitor desta 
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obra como também o fabriqueiro que de presente não tem dinheiro para 
esta obra» (fl. 10) 

Toalhas para os colaterais 
«(Os fregueses) de novo mandarão por duas toalhas para os altares 
colateraes com rendas» (fl. lOv) 

1695, Outubro, 3 
Visitador: (?) 

Esmolas para a Sé 
«O padre curaf...] ellegera mamposteiro para a Senhora da See» (fl. 16) 

Contas das confrarias seculares e eleição de mordomos 
«Outrossi nam tomara contas das confrarias seculares cujas contas 
pertencem ao Provedor nem fará eleiçam de mordomos nem consintira 
que as tais eleiçois se façam na igreja nem no adro delia o que cumprira 
com penna de suspensam de ordens» (fl. 16) 

Obra do retábulo da capela-mor: colunas serpentinadas; pinturas 
«Vi o retabollo da capella mor o quoal esta imcapas de estar na igreja 
por estar todo em pedaços e (*) a escretura que faz mençam o capitólio 
da vesita passada sempre os reverendos padres da Companhia estam 
obrigados a esta obra como senhores dos fruitos da dita capella mando 
que o reitor mande fazer este retabolo por mam de bom ofecial com 
colunas salamoniquas e se poderam servir os painéis do velho por 
estarem as pinturas boas e cumpra esta obra em termo de hum anno 
alias o padre cura penna de suspensam de ordens ponha já soquestro 
nos dismos pertencentes aos reverendos padres que lhe nam levantara 
the mam ter satisfeito» (fl. 16v) 

Paredes: multas aos fregueses 
«Os fregeses nam satisfizeram com mandar branquear e revoquar a 
igreja como nas vesitas passadas lhe foi mandado emcorreram penna de 
mil reis em que os condeno pella grande omissam com que se tem 
havido nesta obra» (fis. 16v-17) 

Sacristia 
«De novo faram hua sanchristia a saber as paredes com sua fonte de 
quantaria na parte aonde for mais conveniente e feitas ellas mande ao 
reverendo reitor da Companhia por lha incubrir o teto delia» (fl. 17) 
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Procissões 
«Achei que algus leigos tomavam sobrepelis para levar as cruses nas 
prosiçois habito que so pertence aos clérigos mando que o cure 
condene ao leigo que achar com sobrepelis em quinhentos reis» (fl. 17) 

1697, Agosto, 31 
Visitador: Doutor Frei Pedro de Melo. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parrocho elegera mamposteiro para Nossa Senhora da 
See» (fl. 18) 

Sacristia: 
paredes 
«Os fregueses mandarão rebocar, e branquear as paredes da sanchristia 
em termo de dois meses pena de mil reis» (fl. 18); 

portas 
«O fabriqueiro mandará fazer huas portas para o portal da sachrestia de 
boa madeira forte e bem feitas» (fl. 18v). 

Retábulo da capela-mor: douramento 
«Os reverendos reitor, e padres da Companhia do Collegio de Bragança, 
como amantes do asseio da igreija de Deus que são terão cuidado de 
mandar dourar o retabollo, e por respeito aos gastos que tem tido nas 
obras desta, e das mais igreijas suas, lhe dou dois annos de tempo para 
a dita obra, e se no dito termo houver omissão em se mandar fazer esta 
mesma obra o reverendo padre cura que então for com pena de 
suspensão de ordens, porá sequestro nos frutos dos disimos na parte 
que bastar para o douramento do dito retabollo e o não levantara sem 
estar principiada a dita obra» (fl. 18) 

-<" 
Rendeiros <r* 
«Consta me que os rendeiros são remissos em pagar ao padre cura, o 
seu estipendio, e os dois mil reis á fabrica daquella igreija» 
(fis. 18-18v) 

1700, Junho, 27 
Visitador: António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 
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Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] ellegera mamposteiro que tire a esmola de 
Nossa Senhora da See» (fl. I9v)) 

Posição dos confessionários 
«Mando ao reverendo parocho que hoje he e ao diante for sob pena de 
excomunham maior ipso facto que tenha sempre o confessionário no 
meio da igreja em parte aonde esteja patente e sob a mesma pena não 
confesse mulheres fora do dito confessionário, exceptuando a semana 
santa e jubileos, e ajuntamentos de confessores» 

Altar-mor: frontal 
«O fabriqueiro mandara fazer hum frontal para o altar mor de damasco 
carmesim athe dia de Nossa Senhora de Agosto e seja feito por mão de 
bom oficial a contento do reverendo parocho pena de mil reis» 
(fis. 19v-20) 

Douramento do retábulo. Paredes 
«Os reverendos padres não cumprirão com a obra mandada na vizita 
passada mas como mostrarão despacho do reverendo Cabbido em que 
lhe da espera ate a vinda do futuro prelado não disponho couza algua 
neste particular, de novo mandarão fazer digo revocar, e branquear as 
paredes da capella maior athe a primeira vizita» (fl. 20) 

Capa de asperges 
«Os freguezes mandarão fazer hua capa de asperges de chamalote [...] 
pena de mil reis que pagara o juis de sua caza» (fl. 20) 

1701, Fevereiro, 17 
Visitador: Doutor António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parrocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 21)) 

Capela-mor: douramento do retábulo; paredes 
«Os reverendos padres não cumprirão com a obra de madarem revocar 
e branquear a cappella como lhe fora ordenado na vizita passada 
satisfação ate dia de Santa Izabel que foi quando o Illustre Cabbido lhe 
passou hu despacho de que se faz menção na vizitação passada em que 
lhe suspendia a obra de mandar dourar o retabolo, entendendo que a 
vinda do novo prelado fosse mais breve; attendendo eu agora a muita 
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necessidade fazer se a dita obra mando satisfação com ella ate a 
primeira e não constando ao reverendo parrocho terem satisfeito com 
revocar e branquear a cappella no tempo determinado e terem ate o 
mesmo tempo arrematada a obra do retabolo he porá soquestro nos 
frutos pena de suspensão de ordens [...] e de novo mandarão fazer hum 
vaso para o sacrário» (fl. 21v) 

Vestimentas 
«Os freguezes mandarão fazer hum veo branco para os hombros de 
chamalote ou damasco ate dia de Nossa Senhora de Agosto pena de 
seiscentos reis que pagarão o juiz e homens do acordo de sua caza» 
(fl. 21v) 

Vestido para a Senhora da Assunção 
«O mordomo da confraria de Nossa Senhora da Asumpção lhe mandará 
fazer hu vestido de chamalote ou damasco roxo por conta da confraria 
a contento do reverendo parrocho» (fl. 21v) 

1703, Novembro, 8 
Visitador: Doutor Manuel Botelho de Matos. 

«O reverendo parrocho ellegera mamposteiro de Nossa Senhora de 
Miranda» (fl. 22) 

Capela-mor: douramento do retábulo 
«Acerca das obras pertencentes aos muito reverendos padres da 
Companhia como são o dourar o retabolo e vazo para o sacrário para as 
quais não pode chegar a fabrica desta igreja por ter só de dois mil reis 
que apenas bastão para outras obras menores mando se de parte aos 
mesmos reverendos padres, e o mesmo prelado lhe escreverá sobre 
ellas sendo servido, por informação minha visto como sendo estas 
obras do serviço de Deos, e os mesmos reverendos padres tão zelozos 
delle, não faltarão, a meo entender, a satisfaze las, pela qual razão não 
uso agora de outros procedimentos» (fis. 22-22v) 

Imagem de S. Sebastião 
«O mordomo do S. Sebastiam mandara fazer hum santo por bom 
officiai e que se obrigue a ser asseito, e não sera colocado no altar sem 
ser examinado e bento por quem mandar o prelado tehe a primeira 
pena de mil reis» (fl. 22v) 
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Altar-mor: castiçais: galhetas 
«O fabriqueiro comprara dous castiçais para o altar mor que sejão de 
metal e maiores que os que alli há e hum prato de galhetas e mandara 
rebocar o mesmo altar e fazer hua chave para a sachristia tudo the a 
primeira pena de quatrocentos reis por cada obra» (fis. 22v-23) 

Caldeirinha: baptistério 
«O povo mandará comprar hua caldeirinha de metal para a agoa benta 
e tara huas grades de madeira no baptistério que cheguem ao sobreceò 
delle, com porta e chave que terá o reverendo parrocho, e concertará as 
portas da igreja, ou as fará de novo» (fl. 23) 

1706, Junho, 26 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro de Nossa Senhora da Se» 
(fl. 24v) 

Douramento do retábulo e sacrário 
«Quanto o dourado do retabolo e sacrário de que necessita a capella 
mando se observe o disposto a vezita passada e o reverendo padre cura 
dará conta aos muitos reverendos padres ou ao reverendo reitor do 
Colégio da Companhia para que por serviço de Deos venha ou mande 
ver a necessidade com que se acha a capella maior de sacrário e de 
dourar o retabolo a vista do que espero que o reverendo reitor obre 
neste particular [...] pois muito bem sabe a decência com que deve 
estar o culto devino» (fis. 24v-25) 

Ornamentos e vestimentas 
«O fabriqueiro mandará fazer meia dúzia de sanguinhos e coatro 
manustergios para o lavabo de pano de linho fino e os sanguinhos serão 
em forma que dobrados cubrão bem o cálix de hua a outra banda [...] e 
em termo de seis mezes mandará compor as vestimentas branca e 
vermelha do que lhe for necessário e fazer hua estola de damasco roxa» 
(fl. 25) 

Baptistério 
«Os freguezes acabarão de por as grades do baptistério [...] como 
também fazer as portas travessas da igreja e branquia la (*) aonde lhe 
for necessário por dentro e por fora» 
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Limitacõs à participação das mulheres 
«E outrossim mando que de hoje em diante as molheres de coalquer 
estado ou condição que sejão não venhão a função algua que se faça na 
igreja depois de horas de Trindade e se observara penna de 
excomunhão maior ipso facto excepto se na (*) noite de Natal sahindo 
o Santíssimo fora ou avendo algum sermão doutrinal» (fl. 25) 

Toque dos sinos 
«E debaixo da mesma pena (excomunhão maior) e de des cruzados 
pagos do Aljube se não toquem os sinos na noite dos Fieis de Deos mais 
que dois ou três sinais depois de horas da Trindade em forma que não 
excedão as sete ou oito horas da noite» (fis. 25-25v) 

1709, Junho, 13 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro de Nossa Senhora da See» 
(fl. 26) 

Sacrário 
«O fabriqueiro mandara em termo de seis forrar ou pintar o sacrário por 
dentro por nam ser decente estar o Senhor Sacramento em lugar que 
nam esteja concernente a veneraçam que se deve a tanta Magestade» 
(fl. 26) 

1715, Janeiro, 8 
Visitador: Doutor Bernardino Cabral da Silva, deão da Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo confirmado [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora 
da See» (fl. 27) 

Capela-mor 
«O fabriqueiro comprara hua pixide de prata para o sacrário e mandara 
rebocar e branquear a capella por dentro e por fora no necessário 
telhado da mesma capella» 
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Corpo da igreja: taburnos 
«Os freguezes mandarão branquear a igreja por dentro e por fora e 
abaixar os taburnos do pé dos altares colaterais que fequem com 
porporçam para que nos ditos altares se possa celebrar» (fis. 27-27v) 

Santos Óleos 
«Achei que o parocho não tinha certidão por onde constasse trazer em 
tempo para a sua igreja os Santos Óleos [...] pelo que merecia ser 
castigado asporamente mas attendendo a sua pobreza o condeno 
somente em doze testois [...] dentro de três dias [...] me aprezentara 
certidão do reverendo vigário de Bragança por onde conste ter trazido 
em tempo os Santos Óleos para a igreja» (fl. 27v 

1716, Maio, 24 
Visitador: Arcediago Manuel de Morais da Silva. 

Esmolas para a Sé e Santo Cristo de Outeiro 
«O reverendo parocho[...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
See e Santo Christo de Outeiro» (fl. 29v) 

Imposições ao fabriqueiro 
«O fabriqueiro mandara comprar hum pano para a estante de damasco 
branco [...] e comprara hum veo branco para o cales» 

Âmbulas 
«Os moradores mandarão comprar huas ambullas para os Olleos com 
sua caixa destanho fino» (fl. 29v) 

Alpendre 
«(Os moradores mandarão) revocar o alpendre por dentro e fora» 
(fl. 29v) 

1719, Maio, 30 
Visitador: Doutor José Botelho de Matos, cónego doutoral na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho[...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 34v) 
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Capela-mor: sacrário; paredes 
«O fabriqueiro mandara fazer hum vaso para o sacrário capas do 
memsterio para que há de servir, ao que satisfará dentro de seis mezes 
sob pena de paguar de sua caza des tostois [...] e outrossim mandara 
caiar a capella mor por dentro ao que satisfará dentro de dois mezes 
supena de pagar de sua casa outocentos reis» (fl. 34v) 

1720, Junho, 4 
Visitador: Doutor Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parrocho[...] ellegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 38v) 

Imposições ao fabriqueiro: estola: manípnln 
«O fabriqueiro [...] em termo de seis mezes mandara fazer hua estolla e 
mampollo para a visitimenta de damasco branco ou compor huas couza 
e oitra com pena de trezentos reis» (fl. 39) 

Vestimentas 
«E como seja presizo hua sobrepelis e tanto a fabrica, como os 
freguezes sejão obrigados a ella estes, e aquele a mandarão fazer de 
bom lenço em termo de seis mezes, e hum amito do mesmo sendo a 
dispeza com igualdade da parte da fabrica, e freguezes, e outrossi este 
athe a primeira mandarão lhe fazer hu capa de fellepichim roxo, a 
eleição do reverendo parrocho e hum estrado para o caixão da 
sachristia» (fl. 39) 

Residência paroquial 
«Como os freguezes fizerão caza de rezedencia para o padre cura, e 
achar esta não estar capas mando que em termo de seis mezes lha 
componhão de todo o nessessario fazendo lhe portas nos dois portais 
que lhe faltão, e tapar lhe os buracos das estadas, que lhe deixarão 
cobertos e acabar de sobradar o que lhe falta o que cumprirão com pena 
de dois mil reis, e de lhe não pagar renda delia emquanto lha não 
puzerem capas» (fl. 39v) 

Retenção das rendas dos Tesuítas 
«Como o rendeiro dos padres da Companhia do Collegio de Bargança 
seja obrigado, tanto pello Concillio Tridentino como Constituhiçoens 
deste bispado, a fazer prestes tanto aos senhores prelados como aos 
seus vizitadores quando vem a vizita as igrejas, e faltarem a esta sua 

593 



obrigação de sorte que foi presizado o pagar a despeza que no jantar fis 
eu, e meus camaradas mando que o parocho deste lugar com pena de 
suspençao ponha soquestro nos frutos pertencentes aos ditos padres ou 
seu rendeiro que lhe não levantará sem lhe constar por ordem minha 
tem satisfeito coatro mil, e oitocentos reis em que o hei por condenado 
por faltar a esta sua obrigação, e outrosi ficará com pena dê 
excomunhão para que em termo de três dias satisfaça a dita 
condenação» (fl. 40v) 

1721 (?) 
Visitador: Doutor João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Esmolas para a Sá 
<<0 reverendo parrocho[...l ellegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
See» (fl. 41) 

Carneiras para o altar-mor e colaterais 
«O fabriqueiro dentro de seis mezes penna de quinhentos reis mandara 
comprar huas carneiras que tomem todo o pavimento do altar com sua 
devizao aonde se ouver de celebrar, e o mesmo mandara fazer o juis da 
igreja para os altares colateraes, penna de trezentos reis; o fabriqueiro 
mandara mais comprar hua sacra e evangelho de S. João e lavabo com 
suas molduras douradas» (fl. 41v) 

Arco cruzeiro; adornos 
«Os freguezes mandarão comprar hu manual para administrar o 
sacramento dentro de seos mezes penna de quinhentos reis, e 
mandarão mães terar as pedras que tem o arco da cappella mor que 
servem mães de embaraço para quem passa do que de adorno» (fl. 4iv) 

1724, Junho, 19 
Visitador: Doutor Francisco do Rego Sarafana, comissário do Santo Ofício e 
abade de Vilar de Peregrinos. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho[...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 44) 

Imposições ao fabriqueiro 
«O fabriqueiro mandara comprar hum [sic] alva, de pano capas com sua 
renda; e satisfará com a sacra e evangelho e lavabo impostos na vezita 
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passada, e mandara fazer hum pavilham para o sacrário do retablo da 
primavera que sobrou do manto da Senhora, que o satisfará ao 
mordomo da Senhora o que cumprira pena de quinhentos reis» 
(fl. 44v) 

Imagem de S. Bartolomeu 
«Os freguezes mandarão fazer hum Sam Bertolomeu pela medida do 
Christo, bem estofado e feito por mão de official perito na arte, o que 
cumprirão té a primeira pena de mil reis» (fl. 44v) 

1726, Junho, 2 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício e prior de 
Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parochof...] metera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 51) 

Prova da legalidade dos arrendamentos 
«O mesmo (pároco) debaixo da mesma penna de suspensão não deixara 
colher frutos alguns das igrejas por rendeiros sem lhe mostrarem 
primeiro alvará de confirmação e reconhecimento de seus 
arrendamentos passado pello Doutor Provizor» (fl. 52v) 

Imagem de S. Bartolomeu; corpo da igreja 
«Os freguezes não tem satisfeito com mandar estofar a imagem de São 
Bertolomeu e assim emcorrerão [sic] na pena da vezita e que mandarão 
estofar em termo de coatro mezes e branquear a igreja por dentro e fora 
e revocar aonde for necessário» (fl. 51v) 

Capela-mor: paredes 
«O fabriqueiro mandara branquear a capella mor por dentro e fora em 
termo de dois mezes» (fl. 51v) 

Vestimenta 
«Os reverendos padres da Companhia de Jesus mandarão fazer hua 
vestimenta ou cazulla de damasco branco com sua franxe 
comrrespondentes the a primeira vezita por se achar incapax a que tem 
a igreja e mandarão compor a vestimenta verde» (fl. 51v) 
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Rendimentos e missas das Almas 
«O reverendo pároco com o juis da igreja elegerão juis e officiais da 
comfraria do Santíssimo e nunqua poderá servir o juis do povo actual 
athe não despedir e constou me que as Almas tem rendimento bastante 
em cada hum anno de que se não da conta ordeno que se compre hum 
livro que sirva para carga e despeza do rendimento das Almas [...] e da 
renda se comprara sera bastante para as missas das Almas e a que 
sobrar se vendera e entregara o prosedido ao parocho para que diga 
missas pellas Almas a esmolla de oitenta reis excepto a das Segundas 
que são da esmolla do povo» (fis. 51v-52) 

Empreitadas 
«Por me constar das obras deste lugar comsedo licença para os freigezes 
fazerem alguas empreitadas em algus dias santos para as obras precizas 
da igreja para as quais sempre pedirão licença ao parocho e os que 
faltarem sem justa cauza serão condenados» (fl. 52) 

Prova da legalidade dos arrendamentos: privilégios da Companhia de 
Tesus 
«Dis o padre reitor e mais religiosos da Companhia de Jesus da cidade 
de Bragança que os visitadores deixando em visita aos párocos das 
igrejas de que os suplicantes por indultos pontifícios comem os dismos 
nam deixasem com pena de suspençam colher fruitos alguns por 
rendeiros sem lhe mostrarem primeiro alvará de confirmação, e 
reconhecimento dos seus arrendamentos pasado pelo Doutor Provisor e 
porque o Collegio dos suplicantes desde a sua criaçam esta em pose de 
colher todos os fruitos pelos seus rendeiros sem apresentarem aos 
párocos alvará algum de confirmaçam nem arendamento reconhecido 
por ministro algum ecleziastíco mas so as screturas publiquas feitas 
pelos escrivais do Juizo Geral de Braguança e como os rendeiros dos 
suplicantes antes querem imcampar as rendas ao Colégio do que 
fazerem gastos em jornadas pêra esta cidade e muito menos em 
reconhecimentos de arendamentos de que padece o mesmo Colégio 
notável detrimento e perjuizo e parece que se nam deve cumpreender 
em perohibiçam feita pela Constítuiçam deste bispado nem a rezam 
motiva dita se poder presumir nos suplicantes pedem a Vossa 
Ilustríssima seja servido ordenar intendam os párocos com os rendeiros 
dos suplicantes e que so dipois de colhidos os fruitos nas tulhas os nam 
deixem consumir nem vender sem primeiro mostrarem aos párocos 
certidam de como tem pago o Siminario, e colheita na forma 
custumada perque desta sorte nam padece o Colégio dos suplicantes 
perjuiso algum e fica seguro o paguamento do Siminario, e colheita e 
recebera mercê. 
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Despacho = Como pedem sejam conservados os reverendos 
suplicantes na immemoravel pose com que estam de nam exhibirem os 
seus rendeiros alvará de confirmaçam por nosos ministros cuja 
exempçam ordenamos aos párocos observem sob pena de obediência e 
de mandarmos proceder contra elles innovando couza alguma nesta 
materia 

Miranda e Junho de 12 de 1726 
Joam (de Sousa Carvalho) bispo» (fis. 52v-53) 

1727, Junho, 10 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício e prior de 
Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parochof...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 53v) 

Renovação dos prazos da igreja 
«O mesmo (pároco) sob pena de suspenssão procederá contra as 
pessoas que tiverem vagos os prazos a igreja pertencentes para que 
dentro de dous mezes os vam renovar parante o Doutor Provizor e nam 
conentirá que as renovaçõens se façam no Juizo secular e se nelle 
estiverem feitos procedera sede participantes contra os enphiteutas 
para que dentro de hum mês os vam renovar parante o mesmo Doutor 
Provizor» (fis. 53v-54) 

Vestimentas 
«Suposto que na vizita passada deixei aos reverendos padres da 
Companhia hua vestimenta branca per documentos, e despacho do 
Senhor bispo achei nam serem obrigados a ella por contracto que 
fizeram com os moradores das suas comendas e assi imcumbe [sic] esta 
obrigaçam aos freguezes, os quaes a mandaram fazer em termo de hum 
anno, e se ajustarão do dinheiro da fabrica que ouver, e mandarão mais 
reformar de felipichim a outra vestimenta sob pena de mil, e trezentos 
reis que pagará o juiz da igreja» (fl. 54) 

Altar-mor: imagem do Santo Cristo 
«O fabriqueiro mandara emcadernar os missais e comprara hum veo de 
tafetá branco, e mandara compor a imagem do Santo Christo do altar 
mor em termo de seis mezes sob pena de quinhentos reis» (fl. 54) 
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Missas das Almas 
«Emquanto as missas das Almas se observara o despacho na vizita 
passada porem o pam que ouver se porá a pregam para as satisfazerem 
a esmola ao reverendo pároco a tempo ou lhe hirão entregando o pam 
com seu preço, e como nas segundas feiras he obrigado a fazer 
procissam das Almas, nestes dias se lhe dará de esmola cem reis per 
cada missas das segundas feiras» (fl. 54v) 

Pobreza dos moradores 
«Emquanto a vestimenta nova que deixo aos freguezes attendendo a 
sua pobreza a mandaram fazer em termo de dous annos» (fl. 54v) 

1728, Novembro, 25 
Visitador: Doutor Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Benfeito e 
arcipreste de Mirandela. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho[...] metera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 56) 

Obras dos fregueses 
«Os freiguezes satisfizerão com as obras que lhe forão mandadas nas 
vizita passada exceto a vestimenta» (fl. 56) 

Corpo da igreia:paredes 
«Os freiguezes branquearão a igreja matris por dentro e fora» 
(fis. 53-53v) 

1730, Junho, 6 
Visitador: Doutor Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Benfeito e 
arcipreste de Mirandela. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho[...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 57) 

Vestimenta 
«Os freigezes deram comprimento as obras de fazer huma vestimenta e 
branquiar a igreja» 

598 



Altar de S. Bartolomeu 
«per ver que he muito necessária huma lâmpada para o altar de b. 
Bertolomeo a compraram (os fregueses) de latam em termo de hum 
anno ainda que seja mais pequena do que a da capella mor pena de mil 
reis que pagara o juis da igreja de sua casa» (fl. 57) 

Capela-mor: pavimento 
«O fabriqueiro mandara asobradar a capela mor desde o arco para sima 
em termo de hum anno pena de seiscentos reis pagos de sua caza» 
(fl. 57) 

Sinos: toque a conselho 
«Por me constar que os moradores deste lugar tocam os sinos para todas 
as funçoens de seu concelho o que he ter pouca reverencia as couzas 
dedicadas a igreja e sem que o povo seja obrigado a por outros se se 
quebrarem os que estam [...] so se deve usar délies nas funçoens que a 
igreja manda, e uza e assim daqui em diante sob pena de excomunhão 
maior e de pena de dois mil reis aplicados para Sé e meirinho mando 
que nenhua pessoa de coalquer calidade que seja debaixo da dita pena 
torne a tocar o sino para funçoens do concelho perque podem muito 
bem usar de outros sinais para essas funçoens como fazem em outras 
freigezias e o juis da igreja e o reverendo parocho seram obrigados a dar 
parte aos reverendos vizitadores que vierem para fazer executar em a 
pena aos que forem desobedientes» (fis. 57-57v» 

1732, Outubro, 11 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho[...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 58v) 

1 

i 
Frontais pintados de duas cores -g* 
«Os freguezes [...] mandarão fazer dois frontaes de madeira para os 
altares colateraes de taboas inteirissas metidas em caixilhos per nao 
empenarem com seus marcos feitos a esquadria com muldura de papo 
de rola feito tudo per bom mestre e a taboa de sorte que fique liza e 
dereita e mandarão pintar as mesmas taboas dos frontaes por hua parte 
o campo roxo adamascado e as sanefas verdes, e da outra o campo 
adamascado branco e as sanefas vermelhas, tudo per bom pintor que 
assim he obra de duração e de necessidade per estarem incapazes os 
quetem» (fis. 58v - 59) 

v 
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Alva 
«(Os fregueses) mandarão fazer hua alva de bom lenço com suas pontas 
e duas mezas de corporaes com suas guardas, e hu catacismo a eleição 
do reverendo padre cura» (fl. 59) 

Frontal pintado para o altar-mor 
«O fabriqueiro satisfes com a obra de sobradar a capella e agora 
mandara fazer hu frontal de madeira de duas cores pintado e feito 
como os colateraes com seu marco de madeira bem feito que fiquem 
todos três iguaes e correspondentes» (fis. 59-59v) 

Ofícios em dia de Fiéis 
«Também me reprezentarão os ditos freguezes, que o padre cura 
repugnava o fazersse o officio de sua confraria particular em dia dos 
Fieis de Deus como tinhão per custume e a festa ou missa dia de Natal, 
e para evitar mais duvidas e discenssois lhe mando que o officio o 
facão em hu dos dias do oitavario dos Santos perque no próprio dia dos 
Fieis de Deus não podem os sacerdotes dizer missa per tenção 
particular senão geralmente per todos os difuntos ex instituta eclesia e 
a missa cantada continuarão em a fazer, e a festa da sua confraria no 
dia de Natal visto que assim o determina o estatuto da mesma confraria 
aprovado» (fis. 59v-60) 

Algumas obrigações do cura e fregueses 
«Também me reprezentou o dito padre cura que o obrigavão ou querião 
desse vinho para as missas das confrarias sem ser obrigado e 
uniformemente assentarão todos os freguezes que se lhe daria da 
confraria mais hu vintém a saber seis vinténs da esmolla como se da 
aos mais sacerdotes e hu vintém da missa cantada pella presidência de 
pároco e outro vintém mais que fazem oito vinténs e com isto terá 
obrigação de dar vinho e ostias para as funssois da tal confraria» (fis. 
60V-61) 

Imagem de Nossa Senhora: obrigação dos Tesuítas 
«Por estar a imagem de Nossa Senhora totalmente indecente, e falta de 
hu braço per ser já muito velha e incapas da veneração que se lhe deve, 
mando que os padroeiros que são obrigados ao retabolo mandem fazer 
outra imagem decente e capas em que o padre cura porá o cuidado 
possivel» (fis. 62-62v) 
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1734, Dezembro, 11 _ , . 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, comissano do Santo Oticio. 

g ^ S ^ o c h o t . . . ) ellegera c o s t e i r o de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 63) 

S ^ * S que se ordenão os clérigos neste bispado he para 
p a t e n t a do louvor de Deos bem das Almas e para ajudar aos 
carochos no trabalho das igrejas como alegão na pertensao de odens e 
porque alguns o fazem tanto pelo contrario que somente querem 
E se das beneses da igreja e ezentar se do trabalho delia mando 
que o Parocho qua hoje he e os que ao diante forem pena de suspensão 
nâ advirta a Le rdo t e algum que não tenha licença de confessar ao 
mpnos cleriaos a função algua pertencente ao povo contraria e 
Sduanças d f que levem beneles excepto queirão assistir de graça e 
sem esmolla» (fis. 63-63v) 

Tm^pom (\a Senhora da Assunção ar,a^n 
M a imagem da Senhora da Addumpsão e pela achar decente a aceito 
e mandToTbriqueiro satisfaça a sua importância que lhe serão levados 
r c o n t a e mandará the o S. João revocar e branquear por dentro e fora 
a capella pena de mil reis que pagara de sua caza» (fl. 63vj 

S Í S u e z e s [...] mando que comprem [...] huas galhetas de estanho 
Z com seo prito, e hum barrete romano para administração das 
funções da igreja, e branquear a igreja por dentro» (fl. 63vJ 

lyfnlVipras rle mau viver , 
^ — í ^ e ^ e T q ^ há mando ao parocho que de prezente he e ao 
diante forem não consinta neste lugar molheres forateiras de mao viver 
rProcedTmento pena de suspensão procedendo contra ellas com 
censuras» (fl. 63v) 

^ f ^ ~ 7 d a rezidencia incapazes de assistir nellas mando 
que os freguezes a reparem de tudo o necessário de fechadura e chave 
cípas teSo de hum mês pena de dous mil reis que pagara o uns da 
vara e homens do acórdão de sua caza» (fis. 63v-64) 
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1736, Dezembro, 4 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, comissário do Santo Oncio. 

« C ^ e t X d o ^ o c h o l . . . ] ellegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 66) 

X/fi coa l 

^õslreguezes mandarão compor hum missal e por hum mestre que 
fique capas por ver que na igreja há grande necesidade delle o que 
cumprirão em termo de quatro mezes penna de mil reis que pagar o ,ms 
e homens do acórdão» (fl. 66v) 

1738, Fevereiro, 2 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na Se. 

Alvará nara levantar os frutos 
S S pároco p pena de suspenção não deuce colher frutos 
alguns das igrejas sem primeiro lhe mostrar alvará de reconhecimento e 
comfirmação [sic] de seus arrendamentos passado pello nosso 
reverendo Doutor Provizor» (fis. 67-67v) 

flippe Hg S Bartolomeu ft S. Sebastião 
«Os freguezes mandarão em termo de seis mezes fazer hua toalha de 
lenço fino com sua renda para o altar de S. Bertholomeo e outra para o 
altar de S. Sebastião» (fl. 67v) 

1739, Maio, 20 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na be. 

+v "Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho[...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 69v) 

«oTf^ue rz? s
a[. .l mandarão fazer de novo o sino visto estar cobrado 

em termo de hum anno pena de três mil reis e para paga do feitio do 
sino farão suas empreitadas nos dias santos para o que lhe dou licença 
para travalhar nos dias santos» (fl. 70) 
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Adro , 
«(Os fregueses) taparão o adro de parede» (ti. 7Uj 

1744, Janeiro, 24 
Visitador: Doutor Simão Preto, abade de Santa Valha. 

Ensino dadputrina , , . r , 
«O reverendo parocho sem excepção de pessoas ensinara a doutrina [... 
por ilso se ocupará neste ensino sancto não só na Quaresma.mas 
íambem nos dias de guarda que ocorrerem no decursc> do anno, e e te 
pode ser o argumento das praticas que deve fazer em semelhantes dias 
M i l n d o sendo necessário a lição do catecismo, ou de outro livro 
espiritual. Aos falto(so)s em semelhantes funçoens quando o forem sem 
causa justa condemnara pela primeira vez em meio tostão dobrando a 
multa ate hum cruzado, procedendo com censuras, e declarando por 
p i t o s excomungados aos renitentes em pagar e J * ^ 
absolvendo os sem outra ordem, como já determinou o Excellentissimo 
e Reverendíssimo Frei Antonio de Santa Maria na sua justíssima carta 
pastoral do anno de 1687. Estas multas serão para as obras da igreja a 
arbitrio do reverendo parocho» (fis. 71v-72) 

Fsmnlas para a Sé 
«(O reverendo parocho) elegerá mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 72) 

Conversas profo^s e comportamentos pouco aceitáveis 
(O pârocof não consentirá que na igreja haja conversTaçoens profanas 

rizos descompostos, e outras acçoens imodestas, e alheias da caza de 
Deo a cujosPministros se dirige, principalmente este avizo, e ainda 
m a l na celebração dos divinos officios aonde com singularidade 
dTvem dar exemplo ao povo; e por isso estes se façao com inte a 
prorTnciação, e pausa esperando mutuamente húa parte do choro pela 
outra ate que se acabem de proferir os versos [...] e quanto seja possível 
se deve assistir desde o principio do officio ate o fim da missa sob pena 
de se lhe dar em culpa porque de outra sorte não merece a esmolla 
delle a qual assistência se entende conforme as pastoraes dadas nesta 
materia acerca do habito barrete, e o mais» (fl. 74v) 

v S o ? D m o u t o r L c i o Luís de Campos, abade de Travanca e suas anexas. 
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Procissões à volta da igreia 
«O mesmo reverendo parocho nas procissões que sahirem da sua igreja 
fará, que se lhe de principio pella parte do Evangelho, e se recolherão 
pella da Epistola; e não consentirá que nellas o juiz do povo vá de traz 
do pallio, ou do Prestes, antes sim o fará hir diante da cruz ou em outra 
qualquer parte, donde possa dirigir e governar a dita procissão; e 
somente poderá ficar de traz a porta da igreja ao recolherse para então 
poder separar os homens das miolherez, e aos que não quizerem 
obedecer poderá condenar em quinhentos reis que porá em rol para se 
lembrarem na vizita» (fl. 75v) 

Suspensão dos altares colaterais: enterramento da imagem da Senhora 
da Assunção: cemitério de imagens em Castro de Avelãs 
«Por achar nesta igreja os altares colateraes com menos decência do 
que a devida para nelles se poder celebrar, tanto pella sua pequenez 
como pella indescencia dos retabolos os hei por suspensos para que 
nelles mais se não celebre; e a imagem da Senhora da Assumpssao que 
em hu délies esta, por se achar em grave indescencia provocando mais 
o rizo do que a devoção mando que o reverendo parocho em termo de 
oito dias a faça mandar enterrar em hú dos lados do altar mor, 
premitindo o o lugar, e não o premitindo a fará levar ao cemitério de 
Castro de Avelanz, e quem a levar cobrará recibo do reverendo reitor 
para (*) ao reverendo parocho como lha entregou para a dita delegencia 
f l e s e o juiz da igreja ou outro qualquer que for mandado a esta 
delegencia o recuzar fazer o hei desde logo comdemnado em 
quinhentos reis e se for contumaz lhe gravará o reverendo parocho a 
dita pena athe quantia de dois mil reis que poderá cobrar com censuras 
athe de participantes de que os poderá absolver, satisfazendo, o que 
tudo cumprira debaixo de pena de obediência, e de seis mil reis» 
(fis. 75V-76) 

Toque dos sinos para assuntos profanos 
«Por se me fazer prezente o abuzo e dezordem que há neste povo no 
tocar dos sinos da igreja pois sendo estes só dedicados para as funções 
da mesma, o fazem individamente para as dos seus conselhos, que he 
impróprio, e abominável por serem totalmente distintas [...] pello 
prezente admoesto ao juiz da igreja, e mais povo, que desde hoje nenhu 
se intrometa a mandar tocar os sinos para função algua do povo; e o 
que for transgressor deste mandato, e admoestação o hei por 
condemnado em mil reis por cada vez, que o fizer e o reverendo padre 
cura debaixo da pena de dois mil reis terá cuidado e vigilância na 
observância deste cappitolo [..-1 e procedera para a excomunham da 
que emcorrerem os trangressores, evitando os para fora da igreja; e 
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assim a pena deste cappitolo como a do superior a applicara para algua 
obra necessária da dita igreja» (fl. 76) 

Contas das confrarias 
«Por me constar que algus freguezes desta igreja são reveis, e de má 
saptisfação do que devem as confrarias, por cujo motivo, nem os 
mordomos podem dar contas, com entrega, e menos saptisfazer com 
promptidão o que he necessário, e devido para a veneração dos santos 
da mesma igreja; portanto o reverendo parocho poderá proceder contra 
os devedores das ditas confrarias e igreja, evitando os para fora delia 
[...] e saptisfazendo os absolvera» (fis. 76-76v) 

Opas brancas 
«He indecente , e indigno que aquelles que se occupão nos ministérios 
da igreja como hé levar a cruz nas procissões acender vellas nas missas 
conventuais, e outras mais funções da igrejam uzem dos próprios 
vestidos, com que se ocupão nas suas obras servis, e uzuais; mando que 
em termo de dois mezes se compre duas opas brancas, hua para o 
mordomo, que levar a cruz, outra para o juiz da igreja quando levar a 
sua vara» (fl. 76v) 

Vestes talares 
«nenhum sacerdote possa celebrar nem assistir aos officios divinos sem 
vestidos talares que cheguem a fibella dos sapatos, e cabeção apertado 
com volta na forma das pastoraes, e barrete naquellas em que a função 
o pedir» (fl. 76v) 

Altar-mor: retábulo 
«O altar mor está suficiente, porem para melhor ornato, e perfeição 
necessita o retabolo de que se lhe faça hua banqueta com sua cruz alta 
de pé triangular a forma romana [...] estas obras mandara fazer o 
fabriqueiro a beneplácito do reverendo parocho athe donde chegar o 
rendimento da fabrica» (fis. 77-77v) 

1747, Dezembo, 13 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 78) 
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Libertação de cativos 
«Por ordem que tenho do Excellentissimo e Reverendissimo Senhor 
bispo, o quoal por recommendação que teve do Excellentissimo e 
Reverendissimo Senhor Nuncio Apostólico deste reino para se tirar hua 
esmolla para redempção de dois captivos que estão em terra de turcos 
mai e filha o reverendo parocho no primeiro dia sancto elegera hum (*) 
que tire a tal esmolla neste povo exortando aos freguezes para que 
concorrão para este acto tam pio» (fis. 78-78v) 

Excomunhões 
«Como a boa rezão pede proporção em tudo por isso o Sancto Concilio 
Tridentino [...] procura haja no uso das sençuras por se não arruinar a 
baze em que se funda o bom regimen da igreja no que emcarrega 
gravemente a comciencia dos prellados, em cuja actenção como na 
prezente deligencia faço as suas vezes, e me mostra a expirencia a 
horroza [sic] comfuzão em que laborão os subdittos pella desproporção, 
e facelidade com que delias se tem uzado hei por levantadas todas as 
excomunhois, que em cappitollos de vizitta se tem posto» (fl. 78v) 

Vestimenta: chaves do sacrário e cofre. Obrigações dos Tesuítas de 
Bragança 
«Necessita a igreja precizamente de hua vestimenta de damasco 
vermelho para as missas conventuaes, como também o sacrário esta 
indecente pella falta do pavilhão ou forro que sera de damasco branco, 
e de hum veo para a picedes, e outro para o cofre de couza precioza da 
mesma cor com goarnição de ouro fino, e assim mais as chaves do 
sacrário e cofre são incapazes do uso e menisterio de terem com 
segurança os mesmos, pello que se quere chaves novas, que serão de 
prata feitas per oficial capas e nellas se porá fitta branca, estas obras se 
farão em termo de hum anno por conta de quem direito for porquanto 
na fabrica não há couza algua de liquido, e se devem fazer per conta da 
renda principal que recebem os reverendos padres do Collegio, per cuja 
obrigação já concorrem com dois mil reis de fabrica, na qual não 
somente se inclue esta, mas tudo o mães que pertence ao que for 
necessário pêra a capella mor» (fl. 79) 
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EDROSO 
Igreja de Santa Marinha 
A.P.E., Libro das visitaçois da igreja de Sancta Marinha do lugar de 
Hedroso, (1623-1755) 

1623, Setembro, 26 . 
Visitador: Doutor Manuel Correia de Aguilar, abade de Monforte de Rio Livre. 

Igreja de S. Simão: reedificação 
«Constou me mais não poderem acabar de reedificar e reformar a igreja 
de Sam Simão que toca a toda a freiguezia acaballa ão de reformar te a 
primeira Páscoa de Flores» (s/fl.) 

Matriz: 
telhado 
«Constou me mais e vi por minha vista terem a cal e telha para 
retelharem a igreja emsopando [sic] as telhas em cal como na visitação 
próxima lhe foi mandado: e o tempo não lhes dar lugar pello que lhe 
prorogo o tempo daqui te dia de Sam Lucas»; 

pavimento da capela-mor 
«os freiguezes e fabriqueiro ladrilharão a capella nas partes donde se 
desfaz o ladrilhado»; 

adro 
«asegurarão o adro que não entrem nelle os porcos» (s/flj. 

Imagem de «eneonzes» da Senhora do Rosário 
«Porquanto achei que a imagem de Nossa Senhora do Rosairo era de 
engonzes e não tinha semelhança de imagem mais que no rosto e com 
os vestidos que tem inda fiqua indecente e não esta conforme o uso 
romano: pello que conformando me com hum mandado do Vigairo 
geral que nesta igreia achei em que manda cumprir o testamento de 
Isabel Fernandes molher que foi de Jerónimo Diz deste lugar ja defunta 
a coal manda fabriquar a imagem de Nossa Senhora do Rosairo o coal 
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se entenda na ametade pello que mando que a custa da dita defunta 
conforme o seu testamento faça hua imagem de vulto bem pintada e 
dourada nas partes necesarias que excuse vestidos por mam de bom 
offecial te a primeira visita» (s/fl.) 

1624, Julho, 18 
Visitador: Doutor Manuel Correia de Aguilar, abade de Monforte de Rio Livre. 

Pavimento da capela-mor 
«(o fabriqueiro e fregueses) ladrilharão o pavimento da capella nas 
partes necessárias» (s/fl.) 

Adro 
«concertarão as grades do adro em modo que não entrem os animais» 
(s/fl.) 

Pinturas nas paredes 
«mandarão branquear a igreja assi a capella como o corpo da igreja 
apagando todas as pinturas das paredes per não estarem em forma 
decente pena duzentos reis» (s/fl.) 

Bancos 
«mandarão cortar os banquos [...] e poelos em modo que os que se 
asentarem nelles fiquem com o rosto para o altar mor» (s/fl.) 

Altares 
«mandarão forar os altares de madeira e encaixarão na madeira as 
pedras Aras» (s/fl.) 

Sacristia: cal 
«mandarão branquear a sancrestia» (s/fl.) 

Imagem de S. Sebastião 
«Os freguezes mandarão reformar a imagem de S. Sebastiam tirando lhe 
a imperfeição da barriga per não estar em forma decente e encarnarão 
de novo» (s/fl.) 

Retábulo da Senhora do Rosário 
«segurarão o retabelo de Nossa Senhora do Rosário pondo lhe hu 
banco» (s/fl.) 

Ermida de S. Simão: argamassa; portas; altar; retábulo 
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«acabarão a ermida de Sam Simão revocando per fora e dentro e fazer 
portas com chave e farão o altar de pedra e cal e forrado de madeira e a 
ella levarão o retábulo velho da sancrestia pena de quinhentos reis» 
(s/fl.) 

1625, Setembro, 30 
Visitador: Licenciado António Telo, abade de Castro Roupal. 

Encerado ou «folha» na fresta 
«Percanto [sic] pella mesma fiesta da dita igreia entra o vento [...] 
mando ao fabriqueiro e freigesses ponhão na dita fiesta hum encerado 
de lenço ou de folha de Frandes» (s/fl.) 

Altares colaterais: frontais 
«mandarão pintar huns frontais nos altares colletrais per mão de bom 
pintor» (s/fl.) 

Baptistério: 
Santos Óleos 
«concertarão a caxa digo o almario dos Santos Óleos»; 

pia baptismal 
«mandarão por hua cobertura em a pia baptismal» (s/fl.). 

Passal 
«O posuidor dos passais da igreia cortara os canos da nugueira que 
fizerem danno as prossissois» (s/fl.) 

1626, Outubro, 14 
Visitador: Licenciado João Miguel, mestre-escola na Sé. 

Fresta 
«(Os fregueses) nam poserão hu encerado ou ralo na fresta» (s/fl.) 

Porta travessa 
«porão huas portas novas na porta travessa da igreia de boa madeira 
com boa fechadura» (s/fl.) 

Ermida de Santo António na quinta da Moimentinha 
«Os muradores da Muimentinha porão o madeiramento da ermida de 
Sancto Antonio de boa madeira e bom olivel porquanto em tempo 

609 



invemoso se não pode dizer missa nella para se administrar o 
Sanctissimo aos enfermos» (s/fl.) 

Sacrifícios dos moradores com a realização de algumas obras 
«Vi os freguezes opprimidos das obras passadas e as que de presente 
lhe mando fazer são muito necessárias» (s/fl.) 

1627, Junho, 26 
Visitador: Pascoal da Ponte, reitor de Salsas. 

Ermida de Santo António na quinta da Moimentinha: tecto em escama 
de peixe 
«Os moradores da Muimentinha mandarão ate a primeira visitaçam 
fazer de novo todo o tecto da sua irmida feito por mão de bom official e 
de escama de peixe porcoanto do feitio de olivel como lhe estava 
mandado constou me que não ficava tão firme por causa dos muitos 
ventos» (s/fl.) 

1629, Junho, 4 
Visitador: Manuel Mendes, deão na Sé. 

Ermida de Santo António na quinta da Moimentinha 
«Os moradores da quinta da Moimenta não cumprirão com o 
amadeiramento da sua ermida» (s/fl.) 

Matriz: portas travessas 
«Os freiguezes desta igreia não cumprirão com fazer as portas novas» 
(s/fl.) 

1631, (?) 
Visitador: Manuel Mendes Pimentel, deão na Sé. 

Corpo da igreia: branqueamento 
«Os freguezes atte a primeira visitaçam mandaram branquear por 
dentro o corpo da igreja» (16v) 

Sacristia: fresta 
«O fabriqueiro te a primeira visitaçam mandara fazer hum raro de folha 
de Flandres para a fresta da sanchristia» (fl. 16v) 
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1632, Novembro, 12 
Visitador: Alonso Telo, abade de Vinhais. 

O O / - < T > 1 0"f"l Ç\ 

«O fabriqueiro te primeira mandara branquear a sanchristia por dentro 
e por fora» (fl. 18v) 

Frmida de Santo António na quinta da Moimentinha 
«Os moradores da Moementa anexa desta igreia ponham dous caibros 
que faltam na sua igreia e telharam nas partes necessárias» (fl. 19) 

Casas da igreja „ . 
também me constou que [...] os erdeiros (do abade João Rodrigues) 
depois do seu falecimento fizeram muita perda nas cazas da igreja 
disfazendo dous apousentos tirando as fechaduras e aldravas [. ] pel lo 
que mando seiam noteficados os erdeiros do dito abbade defunto 
componham toda a perda» (fl. 19) 

Visitador: Belchior de Macedo da Silva, prior de Santa Maria de Bragança. 

Tereia matriz: telhado 
«ate dia de Nossa Senhora de Agosto mandarão concertar, o telhado 
junto aos sinos, e partes necessárias» (fl. 21) 

1634, Junho, 5 
Visitador: Vicente Lopes de Moura, cónego doutoral. 

Peditório para ajuda das obras Ha igreja de S. Francisco em Bragança 
«Os religiosos de S. Francisco tem a sua igreia no chão e nao tem mais 
remédio que as esmolas dos fieis cristãos, mando ao reverendo abbade , v 

deia hu homem de sam consciência para que tire hua esmola para 
aiuda destas obras» (fl. 22v) 

Igreia matriz escada para os sinos 
«he mui necessário faser se hua escada para ir aos sinos quando for 
necessário porquanto subindo pello telhado se quebrão as telhas, e 
chove no almario onde estão os Santos Óleos» (fl. 23) 
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Ermida de S. Simão: retábulo; imagem 
«Na igreia de S. Simão não ha figura santa algua mando aos fregueses 
que tirado o retabelo velho mandem pintar hua figura do gloriozo S. 
Simão» «fl. 23» 

1635, Junho, 9 
Visitador: Cristóvão Pereira, reitor de Algoso. 

Matriz: branqueamento 
«acabarão (os fregueses) de branquear a igreja por fora» (fl. 24v) 

Adro 
«consertarão as grades do adro com que não entrem animais dentro» 
(fl. 24v) 

Telhado 
«os fregueses mandarão consertar o tilhado junto aos sinos» (fl. 24v) 

1636, Abril, 8 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, abade de Duas Igrejas. 

Sinos 
«Dentro de quinze dias (os moradores) mandarão consertar os exes dos 
sinos [...] por me constar estarem para cair» (fl. 27) 

1639, Junho, 28 
Visitador: Francisco André Guerra, mestre-escola na Sé. 

Corpo da igreja e sacristia 
«(Os moradores) mandarão calear a igreja per fora nas partes 
necessárias e branquealla per dentro e per fora, e sanchristia» (fl. 30v) 

Capela-mor: encerado na fresta 
«Mandarão por hu encerado na fresta da capella mor» (fl. 30v) 

1643, Maio, 8 
Visitador: Domingos Pires, cónego prebendado. 
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Pintura da imagem de Santa Ana na cruz da fonte 
«Os freigueses in solidum mandarão fazer hu pirradouro [sic] na crus 
da fonte e mandarão pintar nella hua imagem de Sancta Anna te a 
primeira visitaçam» (fl. 35v) 

1645, Outubro, 22 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, abade de Duas Igrejas. 4 

-r Capela-mor: pavimento 
«(O fabriqueiro e fregueses) mandarão ate a primeira visitaçam 
ladrilhar a capella mor» (fl. 37) 

Corpo da igreja: sepulturas 
«mandarão igualar o lastro da igreja pondo lhe campas grandes» (fl. 37) 

Portas 
«mandarão fazer huas portas novas [...] e branquear a igreja» (fl. 37) 

1650, Março, 13 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado. * 

Reparação da pia baptismal 
«mandarão cahar e branquear a igreja por fora e por dentro [...] 
mandarão consertar a pia baptismal» (fl. 38v) 

Capela de Santo António: ruína e reedificação 
«(Os fregueses) mandarão athe a primeira visitaçam faser a capella de 
Santo Antonio de novo porque esta para caio> (fl. 38v) 

1653, Outubro, 1 4 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado. ^ 

Capela de Santo António 
«Os freguezes mandarão athe a primeira visitaçam cahar e branquear a 
irmida de Santo Antonio per dentro e per fora pena de 200 reis e 
conserta la no mais que for necessário pondo hua fechadura na porta» 
(fl. 40v) 
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1655, Dezembro, 9 
Visitador: Jerónimo do Campo da Gama, arcediago da Sé 

Imagem de Santo António da capela da quinta da Moimentinha 
«Os moradores da Muimentinha the a primeira visitaçam mandaram 
pintar a imagem de Santo Antonio por mão de bom official que esta na 
sua ermida» 
(fl. 42) 

1658, Dezembro, 13 
Visitador: Doutor Tomé Alvares de Carvalho, cónego doutoral. 

Ermida de S. Simão: 
madeiramento 
«Ate a primeira (os fregueses) concertarão a eremida de São Simão de 
todo o madeiramento necessário mandando fazer hua fechadura e 
chave que esteja fechada»; 

pintura no altar da imagem de S. Simão 
«ate a primeira mandarão branquear o altar de S. Simão pintando nelle 
a imagem do santo por mão de bom oficial» (fl. 45v). 

1655, Setembro, 12 
Visitador: André Rodrigues da Costa, comissário do Santo Ofício, abade 
«pensionário» de Sendas. 

Sacristia: armário 
«Mandará (o fabriqueiro) concertar o caixão velho que esta na 
sanchristia per mão de bom offecial de carpinteiro em modo que fique 
bem junto, e com repartimento pêra très calices [...] e fique mais alto 
do cham» (fl. 47) 

1668, Maio, 29 
Visitador: Doutor Afonso de Morais Colmeeiro, chantre. 

Corpo da igreja: tecto 
«Os freguezes mandarão reformar o tecto da igreia com a madeira 
necessária e branquealla por dentro e por fora» (fl. 49) 
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Altar de S. Sebastião: estrado 
«mandarão fazer hum estrado para o altar de S. Sebastião com sua 
guarda de madeira para que não toquem com os pes no frontal» (fl. 49) 

1670, Março, 16 
Visitador: Doutor Afonso de Morais Colmeeiro, chantre. 

Corpo da igreja: tecto 
«Os freguezes não cumpriram com mandar compor o tecto da igreja de 
que os alevio por me constar terem a madeira nesesaria para o compor» 
(fl. 50v) 

1672, Outubro, 26 
Visitador: Francisco Simões de Sousa, arcediago de Bragança. 

Ermidas de S. Simão e Santo António: argamassa: cal: portas 
«Os freguezes mandarão rebocar e calear as ermidas de S. Simão e S. 
Antonio e lhe faram suas portas» (fl. 52v) 

Capela-mor: cortinas 
«Sebastião Rodrigues de Bragança tem o dinheiro para se fazerem as 
cortinas para a capella e não tem satisfeito com ellas mando seja 
notificado por via do reverendo abbade que the o Natal que vem ponha 
a dita obra» (fl. 53) 

1672, Novembro, 10 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé. 

Ermidas de S. Simão e Santo António: argamassa: cal: portas. Matriz 
«(Os fregueses) não satisfizerão com braquear e revocar o corpo da 
igreja nem branquearão e revocarão as ermidas de S. Simão e Santo 
Antonio nem lhe puzerão suas portas com suas fechaduras» (fl. 53v) 

Igreja matriz: pavimento 
«Os freigueses mandarão igualar o pavimento da igreja té Santa Luzia 
pena de cem reis» (fl. 54) 

615 



Pia da água benta 
«Os freigueses té a primeira visitaça, farão hua pia grande para a agoa 
benta para a porta principal» (fl. 54) 

Bancos da igreja 
«os freigueses reformarão os bancos da igreja que sejão muito bons» 
(fl. 54) 

1674, (?) 
Visitador: Doutor Belchior de Sá Cabral, abade de S. João de Bragança. 

Ermidas de S. Simão e Santo António: início das obras anteriormente 
capituladas 
«Os freguezes não cumprirão com mandar branquear as ermidas de S. 
Simão e Santo Antonio nem lhe puzerão suas fechaduras para estarem 
fechadas e seguras os alivio das penas por me constar que estão ja 
começadas a fazer estas obras» (fl. 55v) 

Capela-mor: branqueamento 
«O fabriqueiro mandara branquear a capella mor por dentro e por fora 
athe a primeira» (fl. 56) 

1676, Junho, 9 
Visitador: Manuel da Nóbrega de Azevedo, abade de Meixedo. 

Altar-mor: guarda-pó 
«(O fabriqueiro) mandara fazer the a primeira vesitaçam hu guardapó 
de madeira muito bem feito, e pintado para (colocar) por cima do altar 
mor» (fl. 58) 

Baptistério 
«Os freigueses [...] rebocarão e branquearão a parte da pia, e porta dos 
Santos Óleos» (fl. 58) 

1677, Maio, 29 
Visitador: António Rodrigues, cónego na Sé. 

Sacrário 
«O fabriqueiro athe a segunda vesitaçam porá hum sacrário feito por 
mão de bom official pintado e dourado, e gravado» (fl. 59v) 
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1679, (?) 
Visitador: Gaspar de Morais Antas, comissário do Santo Ofício, abade de 
Vinhas. 

Imagem de Santa Marinha: douramento do sacrário 
«Primeiramente (o fabriqueiro) não satisfes com mandar fazer a 
imagem de Santa marinha [...] e porque tinhão feito muitas obras como 
foi de dourar o sacrário lhe alevio metade da pena (1000 réis)» (fl. 63) 

Imagem de Santa Marinha 
«(O fabriqueiro) porá hua image de Santa Marina feita por mão de bom 
official pintada e gravada» (fis. 59v-60) 

Altar de S. Sebastião: frontal 
«(Os fregueses) mandaram concertar o frontal verde que esta no altar de 
S. Sebastiam» (fl. 60) ± 

1678, (?) 
Visitador: Manuel de Gouveia, comissário do Santo Ofício, abade de Chacim. 

Obra do sacrário: não aceitação 
«Vi o sacrário que foi posto na visita passada e achei que as imagens 
que estavão nelle estavão com indecencia mando que o fabriqueiro 
Francisco Antonio lhe não acabe de pagar té o official que o fes o não 
aprefeiçoar té dia de Natal e não satisfazendo o reverendo abbade 
proceda contra elle [...] e feita esta obra se dourara o sacrário por conta 
da fabriqua» (fl. 61) 

Imagem de Santa Marinha ^ 
«O fabriqueiro novo mandara fazer a imagem de Santa Marinha na 
forma que lhe foi mandada na vesitaçam passada athe o dia de S. João» 
(fl. 61v) 

Pia para a água benta 
«Nas visitas passadas foi mandado por hua pia de quantaria para a agoa 
benta e porque a que tinhão para esse effeito achei não ser capas 
mando que os freguezes ponhão hua bem feita te dia de Paschoa» 
(fis. 61v-62) 

.# 
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Altar-mor: alargamento 
«O fabriqueiro mandara alargar o altar maior em termo de quinze dias» 
(il 63v) 

Imagem de Santa Marinha: douramento13 

«O fabriqueiro mandara dourar a imagem de Santa Marinha athe dia de 
Páscoa de Flores» (fl. 63v) 

Cálice 
«O fabriqueiro mandara consertar o calis que esta quebrado em termo 
de seis mezes pena de dois tostois e também a caxa do calis» (fl. 63v] 

Magustos junto da igreja 
«Fui imformado [sic] que dia de Todos os Santos fazião lumes a porta 
da igreia fazendo magostos e outras couzas imdecentes pelo que mando 
ao juis da igreia que vendo que se contenua com estas fugueiras faa rol 
dos que achar para o dar ao reverendo abbade que os comdenara a cem 
reis cada hu apliquados para o lume do Senhor» (fl. 64v) 

1681, Janeiro, 6 
Visitador: Manuel Correia Botelho, reitor de Santo André de Morais. 

Cálice 
«O fabriqueiro não satisfes com mandar concertar o calis como lhe foi 
mandado na vesita passada das pennas o alivio por satisfazer com as 
mais obras» (fl. 66v) 

Capela-mor: telhado 
«O fabriqueiro mandara ensopar em cal os quatro cumios do telhado da 
capella mor e reformallo de telha nova onde for necessário tudo feito 
por mão de offecial bom» (fl. 67) 

13 Relativamente a este capítulo de visitação como ao seguinte, respeita o seguinte 
documento, lavrado em folha solta e inserida no livro de registo que estamos seguindo: 

«Por este por mim asinado diguo eu Francisco da Roza morador no lugar de Lamas 
de Podence termo de Bragança que por esta me obrigo a dar pintada a Santa Marinha de 
Adrozo e gravada e asi mais me obriguo a fazer hua quaixa para hum calis tudo em preço de 
coatro mil reis e tudo a contento do senhor abade e do vezitador que vier e freiguezes tudo 
ate dia de São João o primeiro que vier e por asim passar na verdade me obrigo por minha 
pessoa e bens ávidos e por aver os doze de Maio de mil seiscentos e outenta anos de dia mes 
era ute superat. Francisco Roza». 
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Tocheiros como os que havia em Podence 
«O fabriqueiro mandara faser dois tocheiros de pao muito bem feitos 
com seo pe do feitio de huns de Podence» (fl. 67) 

Capela e imagem de Santa Ana 
«Mandarão (os moradores) pintar e reformar a imagem de Santa Anna 
por mão de bom offecial e assim mais revocarão e branquiarão a capella 
da ditta Santa [...] a qual obra se fará por conta do rendimento da 
Santa» (fl. 67) 

Senhora do Rosário: imagem; retábulo 
«O mordomo da Senhora do Rozario do dinheiro que sobrar da festa 
mandara pintar o retabullo e a imagem tudo feito por mão de bom 
offecial» (fl. 67) 

Altares colaterais: guarda-pós 
«Os freguezes mandarão fazer dois guardapos de madeira de castanho 
muito bem feitos para os altares colaterais» (fl. 67v) 

1682, Janeiro, 28 
Visitador: Francisco Simões de Sousa, arcediago de Bragança. 

Entrega de obras já capituladas anteriormente: Capela e imagem de 
Santa Ana; douramento e pintura da Senhora do Rosário e retábulo; 
altares colaterias 
«Os freguezes não satisfizerão com mandar pintar a imagem de Santa 
Anna e compor a irmida pintar a Nossa Senhora e o retablo do seo altar 
e fazer dois sobreceos de madeira para os altares colateraes alevi os das 
penas por me constar tem estas obras dadas a offeciaes para as 
fazerem» (fl. 67v) 

S. Sebastião: retábulo 
«Mandarão os freguezes pintar o retablo de S. Sebastiam the a primeira 
visitaçam» (fl. 68) 

1684, Outubro, 20 
Visitador: Doutor Domingos Pires, mestre-escola na Sé. 

Execução das obras anteriores. Pintura da imagem e retábulo da 
Senhora do Rosário na povoação de Lamas 
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«Constou me que os freguezes tinhão principiado as obras que lhe forão 
mandadas nas visitações passadas como he mandar pintar a imagem de 
Sancta Anna e ermida e que a imagem da Senhora com seu retabelo 
estão em Lamas na mão do pintor e hum guardapo e que também do 
outro tinha feito asinado que vi alivio aos freguezes das penas e ao 
pintor por me constar ser muito pobre alivio aos freguezes das penas 
em que encorrerão por me constar da muita deligencia que fizerão e ao 
pintor pela sua pobreza» (fl. 69v) 

Retábulo de S. Sebastião 
«Os freguezes não satisfizerão com mandar pintar o retabollo de S. 
Sebastiam» (fl. 70) 

Escada para os sinos 
«Os freguezes de novo farão hua escada para ir tanger os sinos» (fl. 70) 

Sacristia: alargamento 
«Os freguezes alargarão a sanchristia porque vejo ser muito piquena e 
muito escura fazendo os freguezes as paredes e a fabriqua o teto de 
modo que fique clara e espacioza com sua fresta com grades de ferro» 
(fl. 70) 

Imagem de Cristo; nicho 
«O fabriqueiro mandara fazer hua imagem de Christo Crucificado de 
quatro palmos dego de sinco palmos e porque o reverendo abbade lhe 
quer dar huas cortinhas lhe farão os freguezes hum nicho aonde 
parecer ao reverendo abade e mais decente for»(fls. 70-70v) 

1687, Outubro, 3 
Visitador: Reverendo Manuel de Gouveia e Vasconcelos. 

Sacristia: 
«Os freiguezes não satisfizerão com mandar alarguar a sanchristia como 
lhe foi mandado» (fl. 74v) 

Imagem da Senhora do Rosário14 

14 Um documento solto, mas inserido neste livro de visitações, dá-nos informações sobre este 
capítulo de visitação: 

«Por este por nos asenado diguo eu Manoel Alvares pintor e morador na villa de 
Chacim que eu me obriguo a pintar e dourar e gravar a Virgem Nossa Senhora do Rosário do 
luguar de Edrozo a qual obra sera feita com toda a perfeição que mais não possa ser em 
preço de dous mil e quinhentos reis a qual pintura me obriguo a dar feita dia de Nossa 

* 
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Imperfeição da obra da sacristia: paredes: lavatório como o das 
povoações de Lamas e de Podence 
«Os freguezes satisfizerão com a obra da sachrestia mas acho que tam 
imperfeita por afazerem por sua mão que a não acho capas para se 
poder chamar casa da sachrestia, pello que mando se ponham em 
direitura as paredes e se revoquem e branqueem e se faça hum 
lavatório de cantaria tudo a contento do reverendo abbade the o Natal 
[...] de sorte que fique o lavatório como o de Lamas ou de Podence» 
(fl. 76) 

1691, Novembro, 29 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Capela-mor: branqueamento 
«(O fabriqueiro mandara branquiar a capella por dentro, e por fora athe 
a Paschoa de Flores» (fl. 79) 

Corpo da ifireia: branqueamento 
«Os freiguezes mandarão branquiar o corpo da igreja por dentro, e por 
fora athe o São João» (fl. 79) 

1693, Abril, 7 

Senhora de Março a vinte e sinquo de Março este primeiro que vem de seiscentos e oitenta e 
oito anos e outrosi nos obriguamos o iuis da igreia e mordomo de Nossa Senhora Domingos 
Gonçalves do (*) a pagar a contia dos dous mil e quinhentos sem duvida algua sendo a 
pintura da Senhora de receber e para tudo comprir o (outor)guamos huns e outros presentes 
Antonio Afonso (*) e Antonio Roiz iuis da igreia e Antonio Afonso Rubeo e eu Manoel 
Alvares a trazer a Virgem pintada a feria do Campo e loguo recebi quinhentos reis do senhor 
Manoel Oliveira 

a) Antonio Rodrigues iuis da igreia 
a) Antonio + Afonso Ruibo 
a) Antonio + Afonso 
a) Bartholomeu Afonso parocho». 

1 

«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario a conta do rendimento da 
confraria mandara dourar e estofar a imagem de Nossa Senhora do 
Rozario the a primeira por mão de bom official penna de mil reis» 
(fis. 74V-75) 

1688, Novembro, 3 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé. ^ 
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Visitador: Doutor Manuel da Cunha de Almeida, protonotário apostólico. 

Adro. Ermidas da quinta 
«Mandarão (os fregueses) compor o adro a roda com suas grades novas 
e duas fechaduras para as ermidas da quinta the o S. João compondo 
também as ermidas» (fl. 83v) 

1703, Maio, 30 
Visitador: Doutor Manuel de Matos Botelho, abade de Duas Igrejas. 

Capelas da quinta da Moimentinha: reparações ou demolição 
«A ermida de Santo Antonio da Muimentinha esta indecente para nella 
se celebrar o santo sacrifício da missa, e como nella he precizo 
celebrarsse: mando se repare de todo o necessário a contento do 
reverendo abbade [...] e a outra ermida que hana dita quinta, ou a deve 
o povo reparar ou deruhir, erigindo no seo lugar hua cruz e 
depozitando a pedra, madeira, e telha para a dita obra da outra ermida 
ou qualquer outra da igreja que se offereça» (fl. 94) 

Baptistério: grade 
«O povo concertara e fechara a grade da pia baptismal em forma que 
não entre gente dentro» (fl. 94v) 

Sacristia: tecto 
«O fabriqueiro [...] compre este anno madeiras para se fazer no seguinte 
o teto da sanchristia» (fis. 94v-95) 

1704, Junho, 12 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

y Capela de Santo António da quinta da Moimentinha: reparações. 
4-Tf Derrube da outra capela existente na quinta 

«Os freguezes mandarão compor de tudo o necessário a cappella de 
Santo Atonio da Muimentinha, de sorte que nella se possa celebrar com 
decência, e arruinando de todo a outra capella que esta na dita quinta 
da Muimentinha, aproveitando a pedra, madeira, e tudo o mais que 
estiver capas para a dita obra [...] e no lugar da cappella que mandamos 
se derrube, porão hua cruz» (fis. 95v-96) 

622 



Sacristia: tecto e paredes 
«Por haverem de compor o tecto da sachristia repararão primeiro as 
paredes delia do que for necessário» (fl. 96) 

1706, Julho, 20 
Visitador: Manuel Rodrigues, abade de Sicouro. 

Igreja matris: branqueamento do corpo. Capela de Santo António da 
quinta da Moimentinha 
«Os fregueses mandaram rebocar o corpo da igreja, e branquealla com 
cal fina por dentro e por fora e o mesmo faram na cappella de Santo 
Antonio da Moimentinha» (fis. 97v-98) 

1710, Maio, 26 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral. 

Igreja matris: branqueamento do coroo. Capela de Santo António da 
quinta da Moimentinha 
«Foi deixado na visita passada o rebocar se a cappella de Sancto 
Antonio e branquear se na quinta da Mumentinha e o corpo da igreja 
matris deste lugar [...] havendo quatro annos que isto se mandou 
querendo disculpar se com hum chamado escripto, e obrigaçam de 
hum inocente ofecial que nada sabe fazer para evitarem a condenaçam 
que lhe esta imposta» (fl. 99v) 

1714, Maio, 29 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Imagem do Santo Cristo no altar de S. Sebastião 
«O fabriqueiro satisfes com as obras empostas na vizita passada [...] e 
se lhe parecer por a imagem do Santo Christo no altar de S. Sebastiam 
o poderá fazer» (fl. lOOv) 

Andor de Nossa Senhora como o da igreja de Macedo de Cavaleiros 
«O mordomo de Nossa Senhora mandra [sic] fazer hu andor a modo de 
pianha a imitação do de Macedo de Cavaleiros pintado e dourado» 
(fl. 101) 
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Demolição do coro; forro da sacristia; baptistério 
«Os freguezes mandarão tirar o coro por empedir a antrada da ditta 
igreja e serventia delia nas prociçoens, e das taboas forrarão a 
sachristia, e das viguas ou de outra madeira levantarão a porta do 
batisterio compondo a [...] fazendo também as grades» (fl. 101) 

1715, Novembro, 18 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre. 

Capela-mor e sacristia: paredes 
«O fabriqueiro [...] mandara dentro de seis mezes rebocar as paredes da 
capela e sancrestia por dentro e por fora com tal condição que os 
freguezes dem a cal que for necessária para esta obra e por conta do 
fabriqueiro correra com pagar ao ofecial que a fizer» (fis. lOlv-102) 

Sacristia: portal de cantaria 
«Dentro do mesmo tempo (de seis meses) o fabriqueiro mandara fazer 
hum portal na sancrestia de cantaria conforme lhe insinuar o reverendo 
abbade» (fl. 102) 

Capela-mor: refoma do retábulo 
«o mesmo fabriqueiro the a primeira mandara reformar o retábulo da 
capela mor conforme lhe insinuar o reverendo abbade de sorte que 
fique decente [...] visto não ter a fabriqua dinheiro para o fazer de 
novo» 

1719, Junho, 14 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Portas 
«(Os fregueses) mandarão fazer huas portas novas para a travessa da 
igreja de boa madeira» (fl. 111) 

Corpo da igreja: pavimento e taburnos 
«(Os fregueses) dentro de hum anno mandarão lagear o corpo da dita 
igreja de boas sepulturas [...] ficando todas com hua igualdade tal que 
não fiquem covas, e somente bem ajustadas que fiquem todas bem 
ajustadas e ao livel huas das outras» (fis. 111-llv) 
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1721, Julho, 17 
Visitador: Doutor Manuel Monteiro da Mota, desembargador da Mesa 
episcopal. 

Capela-mor: douramento do retábulo 
«(Ao fabriqueiro) não lhe deixo outras (obras) [...] por me parecer justo 
se vam os rendimentos da fabrica concervando, e pondo em ser para o 
douramento do retabolo da capela mor, obra de que muito se necessita 
ao que o reverendo abbade atendera fazendo com o fabriqueiro execute 
com toda a brevidade possivel em havendo na dita fabrica dinheiro que 
bastante seja para complemento desta obra» (fis. 112v~113) 

1722, Maio, 27 
Visitador: Pedro da Fontoura Carneiro, comissário do Santo Ofício, abade de 
Bouçoaes. 

Sacrário: douramento 
«O reverendo abbade mandara da fabrica dourar o sacrário por dentro, 
ou forra lo de damasco» (fl. 114) 

Altares colaterais: retábulos 
«Vendo o quanto necessita esta igreja de dous retabelos coleteraes 
recomendo ao reverendo abbade ponha toda a deligencia possivel em 
que os freguezes visto serem pobres, e não poder fazer tudo junto, vão 
por partes fazendo o que lhe for possivel, e juntando das empreitadas 
que fazem o dinheiro para a dita obra» (fis. 114v-115) 

1724, Maio, 20 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico, abade de Sobreiro. 

Capela-mor: douramento do retábulo pelo pintor Toão de Morais Leite 
«Vi a obrigação que fez o pintor João de Morais Leite de Ala de dourar o 
retablo da cappella mor e que em tudo tem faltado tendo recebido a 
maior parte do dinheiro da dita obra fazendo outras de menor obrigação 
[...] mando que o dito João de Morais Leite de comprimento a obra 
dentro de três mezes pena de vinte mil reis» (fl. 116) 

Altar de Nossa Senhora: retábulo 
«Os freguezes farão hum retablo para o altar de Nossa Senhora té a 
primeira vizita» (fl. 116v) 
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1726, Maio, 21 
Visitador: João de Macedo de Madureira, arcediago de Mirandela. 

Retábulo do Santo Cristo 
«Os freguezes mandarão fazer o retablo do Santo Christo a direcção do 
reverendo abbade o que satisfarão dentro de hum anno» (fl. 122v) 

1727, Novembro, 2 
Visitador: Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Retábulo do Santo Cristo 
«a respeito da obra do retablo para o Santo Christo o madarão fazer os 
freiguezes em correspondência do de Nossa Senhora em termo de seis 
mezes [...] e sendo necessário para a correspondência hu do outro se 
levantara o arco do de Nossa Senhora» (fl. 123v) 

1728, Novembro, 15 
i Visitador: André Ramalho Barradas, abade de S. João Baptista de Bragança. 

Igreja matriz: branqueamento; argamassa 
«Os freguezes tem satisfeito as obras [...] e de novo mandaram 
branquear a igreja e revocar» (fl. 124v) 

Correspondência dos retábulos dos altares colaterais 
«Mandaram [...] levantar o retabolo de Nossa Senhora a proporçam e 
correspondência do do Santo Christo» (fl. 124v) 

Alatres colaterais: frontais 
y «Mandarão também forrar de madeira os dous altares collateraes em 

<^,. que assentem os frontaes» (fl. 125) 

1730, Maio, 23 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago de Mirandela. 

Calcada 
«O juis não tem reparado as roturas do corpo da igreja [...] e mandara 
(*) hua calçada ao menos hua vara de largo pela banda de cima do 
corpo da igreja para reparar as agoas delia» (fl. 126) 
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Retábulo da Senhora do Rosário í?l: douramento 
«Os freguezes deram execuçam as obras [...] e com tanto zello, e 
cuidado, que ainda excederam no douramento do retabolo» (fl. 132v) 

1736, Novembro, 24 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, abade de Chacim. 

Capela-mor: retábulo 
«O fabriqueiro mandara em termo de seis mezes compor o retablo» 

1 
^ 

1732, Outubro, 30 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre. 

Capela-mor: aumento do retábulo para ficar como o de Quintela de 
Lampaças 
«Como o retabollo da capella seja necessário compor se por estar quasi ^ 
para se arruinar, e tenha alguns defeitos visto a fabrica se achar com 
dinheiro, o fabriqueiro por eleição do reverendo abbade o mandará 
compor por offecial perito, fazendo lhe este o acrecimo de que 
necessita [...] e o acrecimo do retabollo sera a immitacão do de 
Quintella» (fl. 127) 

Retábulo da Senhora do Rosário: aparelho 
«Os freguezes mandarão gesar o retabollo da Senhora do Rozario para 
cuja despeza concorrerá o mordomo da mesma Senhora [...] como 
também do dinhero que se devia dos Ramos» (fl. 127v) 

Quinta da Moimentinha: capela de Santo António 
«Os freguezes mandarão cortar a madeira que for necessária para 
reformat o tecto da capella de Santo Atonio [...] com a brevidade 
possivel, visto os moradores da quimta [sic] se auzentarão, e querem 
elles conservalla» (fl. 127) 

1735, Janeiro, 14 
Visitador: André Ramalho Barradas, comissário do Santo Ofício, abade 
reservatário de S. João Baptista de Bragança. 

Capela-mor: aumento do retábulo 
«O fabriqueiro não deu execuçam ao acrecento do retabolo» (fl. 132) 

< 

> 

A 
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(fl. 135) 

Portas principais 
«Os freguezes mandarão azer as portas principais da sua igreja 
obrigando as ofesial com quem as tem ajustado lhas ponha prontas em 
termo de seis mezes» (tis. 135-135v) 

1738, Junho, 4 
Visitador: Manuel de Morais Sarmento, arcediago da Sé. 

Capela-mor: douramento do camarim 
«O fabriqueiro deu satisfação a todas as obras mandadas [...] mas como 
de prezente he muito necessário mandar dourar a pianha, e camarim, e 
assim mando que em havendo dinheiro se doure logo a eleição do 
reverendo abbade» (fl. 138v) 

1744, Fevereiro, 23 
Visitador: Doutor Simão Preto, abade de Santa Valha. 

Residência 
«Como a casa, que o reverendo abbade defunto deixou a fabrica esta 
ruinosa, e por isto he pouco conveniente a igreja, o reverendo abbade 
use dos meios e deligencias necessárias para que se venda» 
(fis. 141v-142) 

Reparação da capela-mor; sacristia; capela de Santo António 
«Por hora não são necessárias obras com presteza; e como he preciso 
conservar, e ajuntar dinheiro da fabrica para estabelecer e reformar 
acapella mor, somente mando que dentro de quatro mezes se branquee, 
e reboque a mesma capella mor, e o mesmo farão os freguezes a igreja, 
sachristia, e capella de Santo Antonio [...] e como he notório o seu 
cuidado, e zelo em promover as obras da mesma igreja, so admoesto 
para que vão trabalhando em ajunctar dinheiro para reformar o tecto» 
(fl. 142) 

1745, Novembro, 18 
Visitador: António Xavier de Morais Sarmento, abade de Quiraz. 
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Capela-mor: degraus 
«O reverendo abbade [...] mandara fazer no altar mor três degraus, e 
dando a largura da capella lugar, se ião tornejando pellos lados como 
tãobem a banqueta e cruz de altura de coatro palmos» (fl. 144v) 

Capela-mor: cobertura; banqueta. Reforma do corpo da igreja 
«Os freguezes depois de levantada a cuberta da capella mandarão 
branquear, e revocar o corpo da igreja [...] mandarão por banquetas, e 
cruzes de altura de coatro palmos com crucifixo para os altares 
colaterais [...] e como estão com vontade de reformar o corpo da igreja 
não lhe imponho mais obras» (fl. 144v) 

Capela de Santo António: suspensão 
«Suspendo a capella de Santo Antonio, por estar indecente athe que se 
ponha capas, e se dentro em hu anno a não compuserem ordeno ao 
reverendo parocho a mande arruinar, e levantar em seu lugar hua crux, 
e no sittio delia se ponha algua parede, que vede o uso do profano» 
(fl. 145) 

1748, Janeiro, 21 
Visitador: Doutor Simão Preto, abade de Santa Valha. 

Capela-mor: apainelamento do tecto. Sacristia 
«Da fabrica se mandara comprar hua toalha para o altar mor, e reformar 
os degraos e taburnos [...] também se rebocara a capella mor; e como o 
tecto esta disposto para se apainelar não determino por hora cousa 
algua, porque fio do catholico cuidado do reverendo abbade, que porá 
toda a deligencia, para que com a maior prestesa se faça esta obra, 
como também a da sachristia» (fl. 146) 

Corpo da igreja: ampliação 
«Louvo muito aos fregueses o haverem trabalhado tanto no aumento da 
igreja, e os exhorto [...] que continuem na reedificação da parede, e 
tecto da igreja» (fl. 146) 

1755, Dezembro, 9 
Visitador: Doutor Francisco Barroso, abade de Penas Juntas. 

Capela-mor: douramento do remate do retábulo; apainelamento 
«Como o reverendo abbade se tem havido com tanto zello, no asseio da 
capella mor, e igreja somente lhe recomendo [...] mandando dourar o 
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remate do retabolo como tem tenção e apainelamento de toda a capella 
mor» (fl. 162) 

Capela de Santo António: continuação do douramento do retábulo; 
alpendre 
«O reverendo abbade mandara continuar o douramento da capella de 
Santo Antonio e as portas da mesma capella mandara fazer hum 

L cabido, com cunhaes de cantaria» (fl. 162v) 

Sacristia: arcaz 
«O reverendo abbade mandara fazer huns caixoens para a sachristia 
muito bem feitos para meter os ornattos» (fl. 162v) 

Residência paroquial15 

«huas cazas ao pe da igreja para a parte do Norte que se se mette de 
permeio a rua publiqua a saber hua salla com suas janellas de cantaria 
hua cozinha que serve de entrada para a salla com hu repartimento de 
palhiço com sua escada e portal de cataria [sic] que tudo eu ja mandei 
fazer pellas achar encapazes de morar nellas por ruinozas huma caza 
que serve de tulha e mais despejo que também mandei fazer e hum 
coarto forrado de tumba com porta para a cozinha, e ficão todas estas 
cazas na fronteira da rua hua caza que serve de forno para a parte do 
quintal com sua ante adega que serve a porta da logia da salla hum 
quintal tapado trás das cazas que levara de semeadura três alqueires de 
pao pouco mais ou menos tem este quintal para a parte do Nacente 
animado a parede que sobe do curai de Francisco Affonso três alamos e 
para o outro lado animados as azas de Francisco Fernandes que servem 
de logias três alamos ja velhos16 tem mais cinco macieiras, e hum 
cerdeiro inxerto e ao longo das paredes gingeiras tem mais dois 
cerdeiros ja velhos» (fl. 177) 

4 

15 Esta descrição consta do inventário dos ornamentos e bens da igreja. Trata-se de uma 
relação de «Bens de rais pertencentes aos passais da abbadia que achei quando vim para 
ella», escrita pela mão do abade de Santa Marinha. 
16 À margem direita: «hum destes cortei para a serventia das cazas que serve de cumio na 
salla, e o outro cahio com os ventos». 

th 
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ERVEDOSA 
Igreja de S. Martinho 
Fonte: A.D.B., Cx. 13, Lv. 126 (1687-1732) 

1687, Outubro, 7 
Visitador: Manuel Gouveia, comissário do Santo Ofício, abade de Chacim. 

Irmandade do Rosário 
«O juis da irmandade do Rosário mandara fazer huma alva de lenço 
fino» (fl. 2) 

Sacristia: argamassa: cal 
«Os freguezes mandarão revocar e braquiar a sanchristia por fora e por 
dentro» (fl. 2v) 

1688, Dezembro, 14 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé. 

Ermida do Santíssimo Sacramento: sacristia 
«Os freguezes mandarão fazer hua sachristia na irmida do Santíssimo 
Sacramento por ser obra muito necessária the a primeira» (fl. 2v) 

1691, Junho, 7 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Anulada a obra da sacristia da ermida do Santíssimo: altar do Santo 
Cristo 
«Na vizita passada foi posta aos freguezes hua sanchristia na hermida 
do Senhor, e por vermos o pouco sitio que ha para se fazer, e ser de 
pouca utilidade, e menos necessidade a igreja os aliviamos delia, e em 
seu lugar mandarão fazer hu frontal de felepichim branco para o altar 
do Santo Christo» (fl. 33v) 
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Igreja matriz: telhado 
«mandarão branquear o corpo da igreja matris [...] e remediar que não 
chova pella parede abaixo junto as portas principaes» (fl. 33v) 

1692, Setembro, 18 
Visitador: João de Barros Pereira, reitor de Nossa Senhora da Assumpção de 
Izeda. 

Capela-mor: retábulo; pinturas 
«Vejo a indecencia com que esta a capella mor desta igreja per não ter 
retabollo pello que mando ao reverendo abbade mande fazer huas 
culunas bem intalhadas ao moderno na forma que o premittir a 
capacidade da capella para o retabollo do altar mor e os quadros 
poderão servir os mesmos que tem por estarem debuxadas de boa 
pintura» (s/fl.) 

1696, Agosto, 29 
Visitador: Frei Pedro de Melo da Ordem da Santíssima Trindade. 

Capela-mor: argamassa 
«O reverendo abbade mandara revoquar a capela maior da igreja matris 
dentro de hum ano» (fl. 42) 

Sacristia: telhado 
«O reverendo abbade mandara athe quinze de Outubro telhar a 
sacristia» (fl. 42) 

Mudança da igreja para a vila 
«achei que a igreja deste povo estava fora delle com distancia da villa e 
em descampado, e achar ser conveniente estarem as igrejas em o 
povoado e quererem assim o reverendo abbade como os freiguezes que 
a dita igreja se mudasse para o povo mando que esta mudança se faça e 
adentro em hu anno para o que concedo licença para que da confraria 
de Nossa Senhora do Rosário, a qual se acha ao prezente com o direito 
que tem e dinheiro que ha de recolher das colheitas passadas com mais 
de cento e trinta e tantos mil reis dos quais concedo licença para que 
da dita confraria possão tirar outenta digo outenta mil reis para aiuda 
da dita obra da igreja a qual mandarão fazer per mão de bons officiaes 
com toda a perfeição» (fis. 42-42v) 
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Obra da nova capela-mor; retábulo 
«O reverendo abbade a quem incumbe a capella maior da dita igreja a 
mandara fazer com toda a perfeição pondo lhe hu retabollo ao moderno 
[...] e não sera obrigado nem elle nem os freiguezes as outras da igreja e 
sachristia que lhe ficarão postas porquanto fazer agora a igreja nova de 
maior custo e dispêndio» (fl. 42v) 

1699, Novembro, 15 M 
Visitador: António de Morais Antas, cónego na Sé. 

Baptistério: grades 
«Os freguezes mandarão fazer de novo as grades da pia baptismal em 
forma que se possa entrar pella porta» (fl. 46) 

Sacristia: aumento da área 
«(Os moradores) mandarão alargar a sancrestia em forma que fique 
proporcionada» (fl. 46) 

Capela de Santo António na quinta de Soutilha 
«Os moradores da quinta da Soutilha farão de novo a ermida de Santo 
Antonio revocando, e branquiando de novo as paredes» (fl. 46) d | 

1701, Janeiro, 28 
Visitador: António de Morais Antas, cónego doutoral na Sé. 

Capela de Santo António na quinta de Soutilha 
«Os moradores da Soutilha não satisfizerão com as obras empostas» 
(fl. 46v) 

Capela-mor: retábulo 
«O reverendo abbade mandara fazer hum retabolo para o altar da & 
cappella mor com coatro colunas de altura da mesma cappella feito por V> 
bom offecial que tenha lecença do Senhor Ordinário para se lhe poder 
asseitar a obra» (fl. 46v) 

1704, Fevereiro, 7 
Visitador: Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé. 
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Tulha da confraria da Senhora do Rosário 
«Os officiaes da confraria da Senhora do Rosário [...] comprarão hua 
caza para tulha em que se recolha o pão da dita confraria e se possa 
goardar de huns annos para outros e com boas portas cha(ve), e 
fechaduras de maneira que esteja sempre seguro [...] e também 
mandarão fazer hua charola muito bem feita por mão de hum 
entalhador para as procissões da mesma Senhora» (fl. 51v) 

Retábulo: douramento 
«Como por disposição do reveredo abbade se fes a obra do retabolo sem 
ser mandado também ao seu arbítrio o mandar doura lo quando lhe 
parecer» (fl. 51v) 

1706, Junho, 18 
Visitador: Doutor Manuel Carvalho de Figueiredo, vigário-geral do bispado. 

Tulha da confraria da Senhora do Rosário: soalho 
«os ofesiais da confraria da Senhora do Rosário satisfizerão [...] com o 
seleiro mas porque me consta ser umido o asento e deneficar muito o 
pão mando que o solhem com bom taboado sobre caibros altos metendo 
lhe entre o taboado e o chão cantidade de carqueixa ou urzes para que 
empida o subir a umidade asima» (fl. 51v) 

Retábulo: douramento 
«O reverendo abbade satisfes [...] o douramento do retábulo» (fl. 51v) 

1709, Junho, 30 
Visitador: Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé. 

Sacristia: incapacidade 
«Está a sacristia imcapas [sic] de se poder intrar nella tamto por falta de 
reboco como de sobrado que merece mais o titullo de indecente caza 
que o de sacristia pello que mando que se satisfaça a obra do caear e 
rebocar» (fis. 53-53v) 

Capela-mor: fresta 
«Fui informado que pella fresta da capella mor intrava muito vento, e 
agoa em termos que ofendia ao altar e a quem estava dizendo missas 
pesso o reverendo abbade [...] (mande) fazer hua corredisa com folha de 
lata para que possa dar lux e evitar os efeitos dos temporais» 
(fl. 53v) 
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1714, Maio, 18 
Visitador: Bernardino Cabral da Silva, deão na Sé. 

Capela de Santa Ana: telhado 
«Os freguezes [...] mandarão retilhar e compor do necessário a capela 
de santa Anna» (fl. 54v) 

1716, Junho, 10 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago da Sé. 

Capela-mor: argamassa; cal. Sacristia: telhado 
«O reverendo abbade mandara [...] rebocar a capella e branquealla por 
dentro e fora e tilhar a sancrestia» (fl. 55v) 

Corpo da igreja: madeiras. Sacristia: paredes 
«Os freguezes mandarão reformar [...] o corpo da igreja de madeira por 
estar amiaçando ruina, telhar a sancrestia digo rebocar a sancrestia e 
corpo da igreja» (fl. 55v) 

(?), Setembro, 29 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Nova igreja 
«Nos parece que se edefique de novo (a matriz) dentro do luguar, e por 
nos parecer melhor sitio que seja aonde esta a cappella em que esta o 
sacrário, a qual igreja sera delineada por homem dos mais peritos que 
ouver na terra conformadosse com a multidão da gente do povo e posse 
delia [...] e do reverendo abbade que com bem pouca despeza pode 
mudar a sua cappella que sem embargo de ser há menos tempo 
reparada se acha ja em principio de ruina. E a esta obra darão principio 
assi os freguezes como o reverendo abbade dentro de seis mezes o mais 
tardar [...]. E para que mães suavemente sem detrimento de trabalhar 
os seus bens lhe concedemos licença para que alguns dias santos 
possão fazer alguns carretos e ainda o trabalhar em desfazer a igreja 
velha» (fl. 57) 

1720, Junho, 15 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre a Sé. 
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Mudança da igreia ou reedifir.ação no sítio da capela do Santíssimo 

«Estranho aos freguezes o não terem dado comprimento a trasladação 
da igreja matris, ou redeficação de novo no sitio, adonde esta a capella 
do Santíssimo Sacramento como lhe foi mandado pello Illustnssimo 
Senhor [...] pello que mando, visto lhe terem dado principio, lhe dem 
comprimento inteiramente athé o Natal» (fl. 64v) 

Matérias para * obra da igreja. Terreno para a sua construção 
«Sem embargo de fiar dos mesmos freguezes não ponhao duvida 
alguma em dar a madeira, que cada hum tiver, e se achar ser necessária 
para a dita igreja, sendo lhes paga pello seu justo preço, mando que o 
juis da igreja, havendo algum, que não queira dar a sobredita madeira 
[...] a mandará cortar a que achar capas, e o mesmo se observara com os 
donos do terreno, que nessessario for para a igreja, e adro» (fl. 66) 

Canela da quinta de Soutílha 
«Os moradores da quinta da Soutilha [...] mandarão telhar a capella da 
mesma quinta e rebocar as paredes das mesmas e branquea las por tora 
e dentro» (fis. 65-65v) 

1722, Junho, 10 
Visitador: Doutor João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Sobre a mudança da igreja: 
acção dos moradores: corpo 
«Aos freguezes dou repetidos parabéns da trasladação da sua igreja 
como também da boa architectura que esta formada e segurança» 
(fl. 66); 

Acção do abade: capela-mor 
«só me admira do principal o reverendo abbade que devendo ser o 
primeiro para o exemplo e satisfação da sua obrigação va tão devagar, 
que não deixo de suspeitar, que se tem dado principio foi cauzado de 
esperar a vesita e agora fico entendendo, que muito devagar continuara 
[ 1 ordenamos aos freguezes desta igreja que no cazo que o reverendo 
abbade daqui the dia de Natal proximo não tenha satisfeito com a obra 
da capella igualmente ao corpo da igreja, penna de excomunham maior 
lhe nam dem dismo algu nem a pessoa de sua hordem [sic]» (fl. 66v). 
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Mudança do Calvário e Via Sacra 
Com a mudança da igreja he precizo mudarsse o Calvário e Via Sacra» 

« 
(fl. 66v). 

1724. Maio 22 
Visitador: Francisco do Rego Sarrafana, comissário do Santo Ofício, abade de 
Vilar de Peregrinos. * 

«Osfeguezes [...] mandaram por humas grades pelo melhor modo que 
possa ser na caza do baptistério» (fl. 67v) 

STevêrendo abbade me consta querer com brevidade mandar fazer a 
capela, o que athe agora não mandou» (fl. 67v) 

«Os freguezes tanto que o reverendo abbade mandar fazer a sua capella 
mandarão também fazer a sacristia com aquella capacidade que pede a 
igreja» (fl. 67v) 

1726, Maio, 15 , „ _., . , 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Oficio, prior de 
Santa Maria de Bragança. 

Mudança da igreia. Obra da sacristia 
«Louvo muito aos freguezes o zello que tem mostrado na factura e 
trasladação da sua igreja, e factura da sacristia pelo que lhe nam deixo 
obras por esperar que com brevidade daram fim as que andam fazendo» 
(fl. 77) f

r 
Altar de Santn Cristo: retábulo ~V* 
«(Os moradores) porão até a primeira vezita hum retabolo no altar do 
Santo Christo irmam do da Senhora do Rozario, digo correspondente ao 
de Nossa Senhora do Rozario» (fl. 77) 

«Por ver a grave necessidade que há nesta igreja de sacrário mando que 
por conta dos fructos sefaça hum novo, e se encaixe no retabolo depois 
de finda a capela» (fl. 77) 

X 

■à 

637 



Capela da quinta do Pegolado: suspensão 
«A capella da quinta do Pegolado hei por suspensa por me constar da 
sua emcapacidade [sic]» (fl. 77) 

Obra da sacristia: forro e telhado 
«No que toca a sacristia, como está no mesmo tamanho que havia de ter 
ainda que ouvesse por dentro delia porta do púlpito sempre se deve 
também forrar, e cubrir per conta dos fructos, para o que o reverendo 
parocho contara a telha que ouver da capella velha e alguma madeira 
que haja, e do mais que faltar porá a pregam a obra no que faltar, e com 
os últimos lanços dará parte ao mesmo Reverendo Doutor Provizor para 
que mande fazer a dita obra» (fl. 77v) 

1727, Maio, 20 . 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Oficio, prior de 
Santa Maria de Bragança. 

Altar de Santo Cristo: retábulo 
«Os freguezes athe a primeira vezita mandarão fazer hum retablo para o 
altar do Santo Christo comrespondente [sic] ao de Nossa Senhora» 
(fl. 79) 

Corpo da igreia e sacristia: argamassa; cal 
«Os mesmos freguezes em termo de seis mezes mandarão revocar o 
corpo da igreja por fora e branquealla e juntamente a sancristia por 
dentro e fora» (fl. 79) 

Retábulo da Senhora do Rosário: douramento 
«O juis da confraria de Nossa Senhora do Rozario por conta da 
confraria mandarão dourar o retablo de Nossa Senhora em termo de 
hum anno» (fl. 79) 

Empreitadas 
«Attendendo a pobreza dos freguezes lhes concedo licença que para as 
obras da igreja possão tomar suas empreitadas nos dias santos» (fl. 79v) 

1728, Dezembro, 21 
Visitador: Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Bem Feito. 
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Retábulo do Santo Cristo 
«os freguezes não satisfizerão as obras do retabello e por me constar a 
pobreza délies e ao despacho que tem de Sua Illustrissima os alevio por 
esta ves da condenação» (fl. 80) 

1730, Junho, 23 
Visitador: Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Bem Feito. 

Altar-mor: cortinas para cobertura do retábulo 
«Por achar o altar maior sem ter cortinas alguas para cobrir o retabolo, e 
lhe serem necessárias ordeno se lhe mandem fazer» (fl. 81v) 

Retábulo do Santo Cristo: douramento 
«Os freguezes mandaram em termo de dous annos dourar o retablo do 
altar do Santo Christo» (fl. 81v) 

1732, Outubro, 21 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

Canela de S. Nicolau da povoação de Corujas. Adro. Milagres 
«Os freguezes mandaram reformar a capella de Sam Niculau de 
Corujas, pois se ve os evidentes milagres que o milagroso santo 
continuamente está fazendo em tirar as maleitas geralmente a toda a 
pessoa que vai a ella de romaria, e a reformarão de sorte que tique 
capas de nella se poder celebrar dentro de hu anno [...] e mandaram 
tapar o adro, com boa parede e boas grades de pau, de sorte que nam 
entre nelle o gado» (fl. 83v) 

Matriz: adro . 
«As arvores que se acham no adro da igreja desde aqui por diante 
mando que rendão para o Santo Christo desta igreja que o reverendo 
parocho terá cuidado, com o juis fa igreja de as rendar todos os annos a 
seu tempo, e do procedido alume o altar do Santo Christo nos dias 
santos estando sempre a lâmpada aseza» (fis. 83v-84) 

Altar da Senhora do Rosário: pavimento 
«Os officiaes da confraria de Nossa Senhora mandaram fazer o 
pavimento do altar» (fl. 84) 
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ESPINHOSELA 
Igreja de Santo Estevão 
Fonte: Arquivo paroquial de Espinhosela, Livro de visitações e pastorais da igreja 
de Santo. Estevão de Espinhosela (1674-1762) 

1674, Setembro, 29 
Visitador: Garcia dos Anjos, mestre em Teologia. 

Esmolas para a Sé e S. Francisco de Bragança 
«O reverendo abbade ellegera mamposteiros para o petitório de Nossa 
Senhora da Sé e de S. Francisco» (fl. llv) 

Alfaias 
«Os freguezes não cumprirão com as obras mandadas na vizitação e da 
condenação os alivio, e justamente de porem a custodia visto terem hua 
bastante [...] a mandarão pratear e consertar o que for necessário dentro 
de quatro mezes sob pena de trezentos reis mandarão mais fazer hua 
naveta de prata com sua colhep> (fl. 12v) 

Altares colaterais: toalhas 
«Mandarão mais os freguezes fazer duas toalhas para hos dous altares 
collateraes, e duas pedras de Ara» 

Campanário 
«consertarão o tecto do campanário de modo que não fique aberto» 

Sacristia 
«dentro do mesmo tempo (de quatro meses) darão fim a obra da 
sanchristia, e da condenação os alivio por hora visto terem já a madeira 
para isso» (fl. 12v) 

Guarda-pó 
«O reverendo abbade mandará pintar o retabolo da capela maior diguo 
o guardapó dentro de hu mês sob pena de quinhentos reis» (fl. 12v) 
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1677, Fevereiro, 8 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé e S. Francisco de Bragança 
«O reverendo abbade e padre cura ellegerão mamposteiros para o 
petitório de Nossa Senhora da Sé e de S. Francisco de Bragança» 
(fl. 13v 

Custódia 
«Os freguezes the o fim deste mês satisfarão com o mandarem pratear a 
custodia» (fl. 13v) 

Fechadura para a sacristia 
«Os freguezes mandarão fazer hua fechadura com sua chave de cepo 
para a sachristia» (fl. 14) 

Ermida da Senhora do Rosário  
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario the a Paschoa porá caixões 
na hermida para nella se meterem as cedas e ornatos da confraria com 
suas chaves e fechaduras pena de quinhentos reis» (fl. 14) 

1678, Novembro, 30 m , 
Visitador: Doutor Belchior de Sá Cabral, abade de S. João Baptista de 
Bragança e comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé e S. FranHsco de Bragança 
«O padre fará encomendar os petitorios de Nossa Senhora da See de 
Miranda e São Francisco de Bragança e elegera mamposteiros» (fl. 15) 

f C P f l Cl r\ 

^ÕTlreguezes mandarão fazer huma escada grande pêra serviço da 
igreja e pêra que esta se conserve mando sob pena de excomunnam e 
de dois tostois per cada ves, que nenhua pessoa a tire da igreja salvo for 
pêra alguma necessidade de incêndio» (fl. 15v) 

Ermida da Senhora do Rnsário; procissões 
«Achei que junto da ermida de Nossa Senhora pella parte de baixo esta 
huma nugeira de pouca importância e que totalmente impede a pasage 
da porcissão pello que mando ao juis e homens do acordo, que sendo a 
nugeira avaluada por dois homens ajuramentados mandem cortar, 
dando a vallia a seus donos, e sera paga per conta do concelho» 
(fl. 15v) 
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Capela-mor: residência paroquial 
«Achei a cappella maior desta freguezia quasi arruinada e as casas da 
residência destruidas e a igreja sem ornatos nem missal per onde se 
diga missa, e que o reverendo abbade Antonio Alves esteve nesta dita 
igreja vinte annos sem fazer couza alguma e que esteve dois meses 
ausente delia sem licensa de Sua Illustrissima pello que mando que do 
dinheiro que está embargado se concerte a cappella maior e se compre 
hum missal dos reformados e concertar os calices para que assi se 
restitua a igreja os fructos que não venceu» (fis. 16v-17) 

1679, Janeiro, 8 . , 
Visitador: Doutor Belchior de Sá Cabral, abade de S. João Baptista de 
Bragança e comissário do Santo Ofício. 

Exposição do Santíssimo 
«Por comissão particular de Sua Illustrissima mando ao reverendo 
abbade e padre cura sob penna de excomunham maior ipso facto nao 
consintão que em Quinta feira maior nem em outro algum tempo se 
exponha o Senhor com menos de trinta lumes de cera branqua nem 
consintão que com os ornatos dedicados pêra se dizer missa se arme a 
igreja» (fl. 18v) 

Esmolas para a Sé e S. Francisco de Bragança 
«O reverendo padre cura encomendara o petitório de Nossa Senhora da 
Sé e de São Francisco de Bragança» (fl. 18v) 

Coroa de prata para a Senhora do Rosário 
«Mando ao mordomo de Nosa Senhora do Rozario que a conta do 
rendimento da Senhora mande fazer hua coroa de prata» (fl. 19) 

Custódia; confrarias 
«Os freguezes mandarão por hua costodia de prata athe a primeira 
vizitaçam e pêra isso se poderão valer, por empréstimo de des mil reis 
da confraria da Senhora do Rozario e de quatro da do Senhor e quatro 
da de S. Estevão» 
(fl. 19) 

1680, Dezembro, 5 . , 
Visitador: Doutor Belchior de Sá Cabral, abade de S. João Baptista de 
Bragança e comissário do Santo Ofício. 
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Esmolas para a Sé e S. Francisco de Bragança 
«O reverendo abbade cura e freguezes [...] elegera mamposteiros de 
Nossa Senhora da Sé e de São Francisco de Bragança» (fl. 18v) 

1681, Dezembro, 7 
Visitador: Doutor Francisco Samões de Sousa, arcediago de Bragança. 

Esmolas para a Sé e S. Francisco de Bragança 
«O reverendo abbade encomendara os petitorios de Nossa Senhora da 
See de Miranda e Sam Francisco de Bragança» (fl. 21v) 

Sacrário: douramento 
«(O abade) mandara dourar o sacrário pena de mil reis the a primeira 
vizitaçam» (fl. 21v) 

lÕTfreguezes mandarão fazer hua patena pêra o cálix grande e hua 
manga pêra a crux de damasco cramezim com sua franja the a primeira 
vizitaçam pena de dois mil reis e o custo da patena sera ametade per 
conta das confrarias» (fl. 21v) 

1685, Fevereiro, 7 
Visitador: Doutor Domingos Pires, mestre-escola na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O padre cura encomendara os petitorios de Nossa Senhora da See de 
Miranda» (fl. 22v) 

Baptistério 
«Os freiguezes mandaram compor a caza e a pia baptismal de sorte que 
não chova nella» (fl. 22v) 

1687, Novembro, 5 . . 
Visitador: Doutor Manuel de Gouveia, abade de Chacim e comissário do Santo 
Ofício. 

Esmolas para a Sé e S. Francisco de Bragança 
«O padre cura encomendara os petitorios de Nossa Senhora da See de 
Miranda e Sam Francisco de Bragança» (fl. 22v) 
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1688, Dezembro, 31 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé de Miranda. 

Esmolas para a S 
«O reverendo abbade encomendara o petitório de Nossa Senhora da See 
de Miranda» (fl. 27v) 

Altares colaterais: guarda-pós 
«Os freguezes mandarão fazer dois goardapos de madeira para os 
altares coletraes e os mandarão pintar the a primeira» (fl. 28) 

1691, Maio, 10 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo abbade e cura [...1 elegerão mamposteiro de Nossa 
Senhora da See» (fl. 30) 

Altares colaterais: frontais 
«Os freguezes mandarão fazer dous frontaes de chamalote de Iam roxo 
com suas franjas para os altares colleteraes» (fl. 30v) 

Caridade 
«Fomos informados que o dia que falescia algum defunto assim que o 
acabavam de sepultar davão de comer e beber a gente que o 
acompanhava a porta da igreja chamando a isto charidade, e porque 
isto he mais abuzo que charidade mandamos com pena de 
excomunham maior aos reverendos parochos nam deixem nem 
consintão que se uze o tal modo de charidade e sendo alguém 
contumas em fazer o contrario o reverendo abbade ou cura o condenara 
em dous mil [...1 e quando algua pessoa deixar em seu testamento o 
reverendo abbade cura ou juis da igreja o repartira pellos pobres mais 
necesitados» (fl. 30v) 

Rendas da Mitra e Seminário 
«Porque na cobrança das colheitas da Mitra, e seminário há muitos 
inconvenientes pella omissam que há nas pessoas que sam obrigadas a 
fazer os pagamentos mandamos com penna de suspensão ipso facto 
incorrenda que tanto que passar dia de São João dahi a vinte dias 
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mande paguar assim a colheita como o seminário que pagua em cada 
hum anno» (fl. 30v) 

Capela-mor: retábulo 
«Fiamos do zello catholico generosidade do reverendo abbade que se 
lembre do retabolo de que necessita a capella mor» 

1693, Março, 7 
Visitador: Doutor Manuel da Cunha de Almeida, protonotário apostólico. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro para Nossa Senhora da 
See» (fl. 33) 

Capela-mor: retábulo 
«O reverendo abbade não satisfes com o retablo mandado na vezita de 
Sua Illustrissima satisfaça com elle dentro em três annos» (fl. 33) 

1695, Setembro, 30 
Visitador: Frei Pedro de Melo, religioso da Santíssima Trindade, reitor do 
seminário de Miranda. ^ 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro de Nossa Senhora da See» 
(fl. 35v) 

Procissões 
«mando que nenhum leigo cubra sobrepelis para levar a crux nas 
procissois por ser indecente levarem habito que so pertence aos 
clérigos» (fl. 35v) 

f 
1697, Janeiro, 12 V s 

Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegera hú (morador) para mamposteiro de 
Nossa Senhora da See» (fl. 36v) 

Caldeirinha 
«Os freguezes mandarão em termo de seis mezes fazer hua caldeirinha 
de bronse ao moderno para a agua benta, pena de seiscentos reis» 

\ 
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(fl. 36v) 

1699, Novembro, 4 
Visitador: Doutor Manuel Gamelo de Morais, abade de São João Baptista de 
Bragança e comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro para a esmola de Nossa 
Senhora da See» (fl. 42v) 

Sacrário 
<<(0 abade) mandara fazer hum pavilhão para o vazo do sacrário de 
jasmim ou de tella com sua goarnição de prata ou ouro e consertar e 
pregar o espelho da fechadura do cofre» (fis. 42v-43) 

Capela-mor: paredes 
«(O abade) revocar(a) a capella per fora e branquear» (fl. 43) 

Corpo da igreja; telhado 
«(Os fregueses) mandarão revocar por dentro a igreja e branquear, e por 
fora e a caza da pia e retelhar athe o Sam João pena de quinhentos» 
(fl. 43) 

« 

Altares de S. Sebastião e Santa Ana: pinturas murais. Altar exterior 
«também mandarão branquear a capella e igreja de S. Sebastiam por 
dentro e pintar na parede dos altares e no de Santa Anna huas imagens 
novas, e derribar o altar que esta da parte de fora junto do cabbido e 
branquear assi nessa parte como em todo o demais» (fl. 43) 

Relíquia de S. Sebastião 
«(Os confrades da Senhora do Rosário) mandarão consertar a chave do 
caixão da relíquia de Sam Sebastião e dos Santos Óleos que estão no 
mesmo e estranho ao padre cura achallo aberto visto estar nelle a 
ambulla do Óleo da Estremunção» (fl. 43) 

Capela da Senhora do Rosário: paredes; lâmpada 
«Mandarão branquear toda a capella de Nossa Senhora do Rozario por 
dentro e por fora the o Sam João [...] mandarão comprar hua lâmpada 
de latão bem obrada» (fl. 43v) 

* 
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Via Sacra 
«Achei que as molheres immagenavão estava prohibido por cappitollo 
de vizi ta 1 7 do Senhor bispo o vizitarem as cruses da via sacra mando 
que de dia a possão andar e vezitar» (fl. 43v) 

1701, Fevereiro, 26 
Visitador: Doutor Manuel Camelo de Morais, abade de São João Baptista de 
Bragança e comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé 
«(O pároco) elegera mamposteiro pêra o petitório de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 44) 

Cálice 
«(Os fregueses) mandarão fazer hum cálix novo de prata the o Sam João 
pena de mil reis» (fl. 44v) 

Púlpito 
«mandaram fazer hum púlpito com seu assento de cantaria e com suas 
grades torneadas a contento do reverendo abbade pêra o quoal farão 
hua cazinha pêra abrir a porta pella sanchristia pêra entrarem pella 
parte de fora pêra o púlpito» (fl. 44v) 

Adro 
«consertarão mais as grades do sagrado de sorte que não possam entrar 
animais» (fl. 44v) 

17 A razão de tal entendimento devia fundamentar-se numa orientação de D.Manuel de 
Moura Manuel quando, em Janeiro de 1697, visitou a matriz de Espinhosela. na ocasião, este 
bispo mandou exarar no livro de visitações o seguinte: «por nos constar que he excessivo o 
numero de beatas, as quaes com a sancta capa da oração poderão cometer muitos sacrilégios 
na igreija, e a oração de mulheres á tarde na igreija so he apta pêra as religiozas que nos 
claustros da religião e dentro da clauzura desta devem ter familiar trato com Christo Nosso 
Senhor [...] e as mulheres seculares se quizerem ser virtuozas podem excepto nas horas da 
manhãa ter oração mental, e vocal nos cantos mais retirados das suas cazas, livrandosse da 
nota de hipócritas, pois Deos ouve os rogos dos pecadores arrependidos, e dos justos em 
qualquer parte que o invocão. Portanto mandamos, que toda a mulher de qualquer calidade 
que seja despois da ultima missa que se disser na igreija for achada nella, pague doze tostoie 
de condemnação [...] e sob pena de suspensão ipso facto mandamos aos parrochos desta 
igreija, que tanto que se disser a dita missa, fechem a dita igreija sem consentirem mais 
mulheres nella, senão no caso que vão acompanhar o Santíssimo a algum enfermo». Arquivo 
Paroquial de Espinhosela, Livro de vistações e pastorais (1674-1762), fl. 37 
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1702, Junho, 11 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco elegera mãoposteiro de Nossa Senhora da Se» 
(fl. 44) 

Paramentos; alfaias 
«Os freguezes [...] mandarão fazer humas digo huma alva de bom lenço 
com seu rendalho, ou pontas a roda e mandarão concertar o thuribolo 
fazendo se de novo do feitio de huma laranja com seus cordois 
compridos e groços, e assim mais humas dalmaticas de damasco branco 
com sanefas vermelhas» (fl. 45v) 

Baptistério; alpendre 
«mandarão levantar as grades da pia bautismal por serem muito baixas, 
e indecentes as que ha no bautisterio [...] e mandarão também olear o 
almario em que se guardão os santos óleos [...] e concertar o cabbido» 
(fl. 45v) 

Materiais para obras na residência paroquial 
«O reverendo abbade [...] poderá cortar das confrarias a madeira 
necessária para o concerto das casas da sua residência» (fl. 45 v) 

1703, Novembro, 4 
Visitador: Doutor Manuel de Matos Botelho, abade de Duas Igrejas e 
comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho ellegera quem pessa a esmolla de Nossa Senhora 
da See de Miranda» (fl. 46) 

Obras por executar 
«os freguezes não satisfizerão com as obras da vizita ultima, e 
penúltima» 

Obras novas 
«Os mesmos freguezes mandarão fazer a alva que lhe esta mandada, e 
acabarão o púlpito, e farão logo hua caixa pêra a cruz de prata, e hua 
caldeirinha de metal bem feita que não leve mais de hua canada de 
agoa e attendendo a pobreza que me reprezentão lhe não deixo mais 
obras [...] e farão as grades do baptistério» (fl. 46v) 

? 
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Lâmpada para o Santíssimo 
«O reverendo abbade [...] mandara comprar hua alampada para alumiar 
o Santíssimo» (fl. 46v) 

Púlpito 
«Dentro de quinze dias pena de sinco tostois se fechara a porta da caza 
do púlpito, porque não suceda por aquella parte roubarsse a sachristia e 4 
tãobem a igreja como pode suceder facilmente» (fl. 47) „ 

1706, Maio, 8 
Visitador: Licenciado Manuel Rodrigues do Amaral, abade de Sicouro. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mãoposteiro de Nossa Senhora da Se» 
(fl. 47v) 

Empréstimo de ornamentos 
«Fui informado que os freguezes do lugar de Vilarinho se serviam em 
todas suas festas dos ornamentos desta igreja como seda, e dalmaticas, 
e outras mais couzas pello que devem concorrer com seis mil reis para 
ajuda das ditas dalmaticas e não querendo concurrer com os ditos seis 
mil reis mando com pena de excomunham se lhe não de couza algua 
dos ornamentos desta igreja de que necessitarem. 
Também me fizeram queixa que a seda desta igreja se emprestava para 
muitos lugares de que resultava estar muito damnificada mando que 
daqui em diante se não empreste para parte algua sem que deem por 
cada pano cem reis excepto da freguezia de Gondezende, de cujos 
ornamentos se serve também esta igreja» (fis. 47v-48) 

Taburnos 
«Os freguezes mandaram fazer no corpo da igreja taburnos de madeira p 
para evitar a perca que se da no retabollo e ornamentos pello pó que se ^ 
levanta cada ves que se barre a dita igreja, e para que esta obra se faça 
com suavidade os freguezes concorreram dando cada hum hua ou ou 
duas taboas conforme suas possibilidade» (fl. 48) 

Paredes 
«calearão o corpo da igreja e o reverendo abbade a capella mor tudo por 
dentro, e por fora» (fl. 48) 

-w 
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Confessionário 
«Os freguezes mandaram fazer hum confessionário por bom mestre a 
desposiçam do reverendo abbade» (fl. 48) 

Coroa para a Senhora da Conceição 
«Os freguezes mandaram fazer hua coroa para Nossa Senhora da 
Conceiçam» (fl. 48v) 

Herdeiros do falecido abade; os Tesuítas são obrigados a executar as 
obras não realizadas 
«Não ponho obras ao reverendo abbade porque todas aquellas de que 
necessita esta igreja e suas anexas foram mandadas por em varias 
visitas [...] porque achei estas obras sem se lhe ter dado satisfaçam 
avendo o reverendo abbade defunto como meudamente me informei, 
seis ou sete mil cruzados aos reverendos padres da Companhia do 
Colégio de Bragança. Pelo por reverencia de Deos ao reverendo reitor, e 
procurador do dito Colégio lhe quiserem dar comprimento que nisso 
podem aleviar e desencarregar a alma do abbade defunto que, com 
tanta largueza deixou seus bens a esse Colégio ademais que, assim o 
dispõem as Constituiçoins deste Reino e a deste bispado no titullo 28 
Constituiçam primeira versus e por me parecer que quem he guia das 
almas não necessita de que se uze dos termos que dispõem o direito 
[...]. E para que o reverendo reitor e seu procurador vejam as obras a 
que o reverendo abbade estava obrigado e que Suas Paternidades como 
seus erdeiros estavam obrigados a satisfazer mandei que de todas as 
visitas em que se achassem obras pertencentes ao reverendo abbade 
defunto fizesse o padre Lucas Gonçalves hum rol em que com 
destinçam e apontaento de anno e visita fizesse tudo com toda a 
deligencia, e fizesse presente ao reverendo reitor seu procurador tudo o 
que na verdade achar he pertencente ao abbade defunto, e mando que o 
padre capellam em termo de oito dias faça toda esta deligencia com 
pena de obediência» (fis. 48v-49) 

Capela de S. Caetano instituída por D. Manuel de Moura Manuel. 
Tesuítas 
«Fui visitar a capella de S. Caetano que com autoridade ordinária 
mandou eregir D. Manoel de Moura Manoel bispo deste bispado e o 
Senhor Arcebispo bispo a mandou benzer, e dotar com fabrica 
conpetente [sic] e pedindo a chave ao padre Lucas Gonçalves capellam 
da dita capella me disse que a não tinha em seu poder porquanto os 
reverendos Padres lha mandaram pedir, para que o visitador a não 
visitasse tomando por pretexto que fiquava exenta da jurisdiçam 
ordinária porquanto não tinha sino, e porquanto determino dar conta a 
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Sua Illustrissima mando que o dito capellam não diga missa na dita 
capella enquanto este ponto não estiver decedido» (fl. 49) 

Confraria da Senhora do Rosário do Bairro de Cima 
«Fui informado que a confraria de Nossa Senhora do Rozario do Bairro 
de Cima tinha bastante dinheiro, e que necessitava de se reparar com 
algum ornato, mando que o reverendo abbade se informe dos cabedais 
que tem e segundo isso conformandosse com a vontade dos freguezes -4 
disponham o que lhe parecer mais acertado para o culto divino e M 
veneraçam da mesma Senhora» (fl. 49) 

1714, Junho, 13 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, Chantre na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mãoposteiro de Nossa Senhora da Se» 
(fl. 51v) 

Imposições aos moradores e Companhia de Tesus 
«Mando que os freguezes satisfação com as obras impostas nas vezitas 
de meos antesessores [...] e que os reverendos Padres da Companhia k 
não faltem ao que nella(s) se dispõem como se espera do seo zello» 
(fis. 51v-52) 

Sacristia: 
armários 
«mando que os freguezes acresentem o caixão da sanchristia para 
nelles poderem estar os hornatos com decência e comodidade, pondo 
lhe fechaduras para segurança dos ditos hornatos e que no almario 
onde estão os calices se ponha hua fechadura»; (fl. 52) 

fresta p 
«na fresta da sanchristia se ponha hua adufa para que as agoas, e >-* 
névoas não entrem, e cauzem nos ornatos, e vestimentas os danos que 
se tem exprementado»; (fl. 52) 

Banca: escabelo 
«mando que os freguezes mandem fazer hua banca, ou bosete por ser 
muito nesessario, como também dois escabelos de doze palmos de 
comprido para servirem na igreija quando se fazem os officios e mais 
funçoins». (fl. 52) 

V 
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Tecto da igreja especado 
«O povo terá cuidado de mandar compor o tecto da igreja, por estar 
especado, e ameaçando ruina de que se pode seguir hum grave danno» 
(fl.52) 

Capela da Senhora do Rosário 
«O mordomo deNossa Senhora do Rozario mandara por hua fechadura 
nas portas da capella por ser incapas a que tem, e se abrirem as portas 
com o vento e ficar muitas vezes a capella exposta a se roubar o que 
nella esta» (fis. 52-52v) 

Dinheiro das confrarias 
«Fui informado que os mordomos uzão muito mal do dinheiro das 
confrarias e que não entregão, nem dão contas no tempo determinado 
nas vezitas atrazadas, e que a maior parte do anno andão 
excumungados, assim elles, como também os devedores a quem 
emprestão o dito dinheiro para com elle contratarem e o dvertirem em 
vários uzos, pello que mando com pena de excumunhão aos ditos 
mordomos que daqui em diante metão o dinheiro em hum cofre que 
terá duas chaves e hua delias estará na mão do mordomo, e outra na 
mão do pároco» (fl. 52v) 

1716, Maio, 28 
Visitador: Manuel da Silva, arcediago da Sé. 

Esmolas para a Sé e Santo Cristo de Outeiro 
«O reverendo pároco [...] ellegera mãoposteiro de Nossa Senhora da Se 
e Santo Christo de Outeiro» (fl. 54) 

Obras não executas pelos padres da Companhia 
«O reverendo padre reitor da Companhia e procurador não satisfes com 

m-f a s obras que lhe forão impostas ao reverendo abbade Belchior Leite de 
Azevedo de quem foram erdeiros [...] pello que mando ao reverendo 
pároco que em termo de hum mês lhe de conta com rol das ditas obras 
e não satisfazendo com ellas em termo de seis mezes lhe faça soquestro 
em todos os bens que ficarão do sobredito defunto» (fl. 54) 

Tecto e arco da igreja; alpendre; portas 
«Mandamos outrossim os freguezes reformar o tecto da igreja telhar e 
argamassar o arco da cappella per fora e reformar o alpendre de 

t 
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madeira e telha [...] fazer huas portas principaes nobas e rebocar e 
branquear a igreja» (fl. 54v) 

1719, Junho, 5 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera maoposteiro de Nossa Senhora» 
(fl. 63v) 

Sacrário 
«(O abade) mandara dentro em seis mezes pena de obediência dourar 
por dentro o sacrário» (fl. 63v) 

Obrigações dos Jesuítas: 
não cumpridas 
«o reverendo abbade pena de obediência lhes dará parte (aos Jesuítas) 
com o theor deste capitulo para que mandem fazer as obras a que estão 
obrigados como erdeiros do dito abbade defunto»; (fis. 63v-64) 

pavimentação da capela de S. Caetano; arco 
«outrossi mandarão os reverendos padre ou o seu reverendo reitor 
lagear a capella de S. caetano sita neste lugar de que comem os fructos, 
e reparar o arco delia que esta amiaçando ruina, e retelhalla e 
branquialla por dentro, e por fora», (fl. 64) 

Galhetas 
«Os freguezes em termo de trez mezes pena de sinco tostões mandarão 
comprar huas galhetas de estanho fino com seu prato do mesmo» 
(fl. 64) 

Frestas y 
«Mandarão tapar hum buraco que esta sobre o altar coletral da parte da V* 
epistola de pedra e cal e se abrirão no corpo da igreja de sorte que 
comuneque bastante luz aos altares hua fresta de cada lado delia, bem 
rasgadas e de pedra de cantaria ao arbitrio do reverendo abbade» 
(fl. 64v) 

Paredes; baptistério 
«revocar e branquear o corpo da igreja por se achar indecente pondo 
lhe argamaças donde for necessário principalmente por sima e por 
baixo do coro, e o mesmo se fará nas paredes da sanchristia que estão 
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em parte com pedra a vista e com bastantes covas e buracos e 
comprarão hum baptistério» (fl. 64v) 

Capela da Senhora do Rosário: 
pavimentação 
«mandarão os ditos freguezes lagear a capella de Nossa Senhora do 
Rozario»; (fl. 64) 

pintura e douramento dos retábulos; pinturas 
«pintar e dourar onde for necesario os retabolos dos altares colatraes da 
mesma avivandosse lhe as imagens que nelles se achão, que apenas se 
conhecem, branqueando a, e pondo a com aquelle asseio que convém 
aos templos de Deos» (fis. 64v-65) 

Capela de S. Sebastião 
estado de ruína 
«Vemos com grande pena nossa que a capella de S. Sebastião se (acha) 
totalmente indigna e indecente para nella estar hum santo de tanta 
veneração, e a não suspendemos por ora porque nos consta que os 
freguezes e devotos confrades a querem reformar de todo o necesari»; 
(fl. 65) 

tecto especado; alpendre 
«para que nelles não haja o menor descuido, mandamos que dentro em 
seis mezes the oito a reformem e emmadeirem de novo no tecto que 
esta arruinandosse de sorte que nella não seja necessário os espeques 
de madeira que nella estão e fique todo o corpo livre e querendo lhe 
chegar mais a parede da parte do alpendre o poderão fazer»; (fl. 65) 

pavimento; altares; retábulos; pintura da imagem de S. Sebastião 

«se lageara de pedra, ou madeira com toda a prefeição, e se tirara 
aquella forma do altar que esta em corpo delia, das grades para fora que 
dizem ser de Santa Anna que poderão por em algum dos colatraes 
querendo, em os quaes porão seus estrados de madeira bem feitos e no 
em que esta a santa para onde mandarão fazer hum retabolo a imitação 
dos as capella da Senhora do Rozario com suas columnas de talha com 
seu painel, largo e no meio delle sua pianha em que se há de colocar o 
santo, o qual se pintara e dourara os remates das columnas com 
prefeição por official perito na arte assim da pintura como da talha, e 
caiara por dentro, e por fora, e revocalla donde for necessário, e polia 
com todo o asseio a beneplácito do reverendo abbade pena de sinco mil 
reis applicados na forma custumada que os juizes do povo e confrades 
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pagarão irremissivelmente de suas cazas não dando cumprimento ao 
que determinamos neste capitulo», (fl. 65v) 

1720, Junho, 13 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] ellegera mãoposteiro de Nossa Senhora da » 
(fl. 63v) 

Tecto da igreja matriz; capela da Senhora do Rosário 
«Os freguezes não tem satisfeito com as obras impostas por Sua 
Illustrissima na vezita passada e visto que satisfizeram com alguas 
ainda e me constar tem prontas as madeiras e os mais materiais para a 
facão das mesmas e quererem também forrar e fazer de novo todo o 
tecto da igreja matriz como também a de Nossa Senhora do Rosário os 
alivio da multa imposta com condição que darão feitas as ditas obras 
em termo de nove ou des mezes» (fis. 63v-64) 

Matriz: portas travessas 
«mandarão também fazer huas portas travessas para a igreja matriz 
feitas de almofadas bem feitas, e de boa madeira e para ajuda destas 
obras se poderam valer de algum dinheiro das confrarias ao arbitrio do 
reverendo abbade» (fl. 64) 

Sacristia 
«Achei ser a sachristia desta igreja muito piquena e escura e na mesma 
forma a caza a ella contigua e visto que o reverendo abbade 
voluntariamente quer dar a area que baste para se acrecentar ordeno 
aos freguezes acrecentem a dita sachristia e de faça pella direção do 
reverendo abbade fazendo lhe hua suficiente jenella de canteria com 
huas grades de ferro fazendo o povo as paredes que logo depois de 
feitas serão revocadas e caiadas por dentro, e fora, e o reverendo 
abbade todo o tecto a sua custa tudo em termo de hum anno» 
(fl. 67v) 

Obrigações dos Tesuítas; capela de S. Caetano 
«O Muito Reverendo reitor da Companhia mandara com toda a 
brevidade possivel acabar de aprefeiçoar e satisfazer com todas as obras 
que Sua Illustrissima ordenou na vezita passada fizessem na capella de 
S. Caetano» (fl. 68) 
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1722, Maio, 3 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho ensinará a doutrina chritã aos seus fregueses, 
como he obrigado, cujos nomes porá a margem deste capitullo do 
mamposteiro da Se, Caza Santa, e Senhora da Conceição» (fl. 69) 

Capela de S. Sebastião: tecto 
«Os freguezes faltarão em reformar o tecto da capella de S. Sebastiam, e 
como o fizerão ao da igreja ,matris, os alevio da penna pella mesma 
obra imposta« (fl. 69) 

Capela da Senhora do Rosário: paredes; fresta 
«de novo lhe imponho (aos moradores) mandem branquear as paredes 
da capella da Senhora do Rozario por fora, e dentro, e fazer na mesma 
hua fresta maior» (fl. 69v) 

Matriz: sacristia; fresta 
«comporão os estrados da igreja, e sacristia, e branqueando as paredes 
de hua e outra por dentro, e fora cujas obras farão por direção do 
reverendo abbade, a quem recomendo também mande fazer hua fresta 
para a capella maior de cantaria» (fl. 69v) 

Os Tesuítas como administradores da capela de S. Caetano. Sacristia. 
Paredes 
«O reverendo reitor da Companhia de Jezus da cidade de Bragança, 
como administrador que he o mesmo Colégio, da capella de S. Caetano 
sita neste povo, mandara revocar as paredes da sacristia da mesma e 
branquealas por fora, e por dentro, como também branquear as da 
mesma capella» (fis. 69v-70) 

1724, Junho, 27 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera maoposteiro de Nossa Senhora da Se» 
(fl. 72) 
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Sacristia 
«Acho ter o reverendo abbade e freiguezes satisfeito com as obras 
impostas na vizita passada [...] acabem de aperfeiçoar os estrados da 
sacristia e igreja» (fl. 72) 

Matriz: alpendre 
«recomendo aos freiguezes mandem concertar o alpendre da igreja do 
que lhe for necessário como também a escada» (fl. 72v) 

1726, Junho, 27 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera manposteiro [sic] de Nossa Senhora da 
Se de Miranda» (fl. 72) 

Alpendre 
«satisfarão os ditos freguezes com o mandado [...] a respeito dos 
cabidos das portas da sua igreja» (fl. 76) 

Capela de S. Caetano 
«O reverendo padre procurador da capella de S. Caetano por serviçi de 
Deos mandara com toda a brevidade fazer hua fresta de folha se lata 
para a mesma capella e outra adufa da mesma para a fresta da sacristia, 
e hua chave para a porta da sacristia com sua fechadura capaz e hua 
lava de pano de linho» (fl. 76v) 

S. Sebastião advogado da peste e males contagiosos 
«Achei se não continua na louvável devoçam de se dizerem as missas 
annalde S. Sebastiam que como este santo he patram e adevogado da 
peste e males contagiosos acho ser justo se louve pellos meos 
possiveis» (fl. 76v) 

1727, Outubro, 21 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Alpendre 
«Os freguezes tem faltado a obra do Cabbido das portas e adufa para a 
fresta da igreja» (fl. 78) 
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1728, Dezembro, 10 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego Magistral na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera manposteiro [sic] da Senhora da Se» 
(fl. 79) 

Vestido para a Senhora da Conceição 
«O mordomo de Nossa Senhora da Conceição em termo de hum anno 
mandara fazer hum vestido de primavera para a mesma Senhora a 
eleição do reverendo abbade, e guarnecer o manto, com hua franginha, 
ou pontelinha de ouro podendo ser, e para esta obra o reverendo 
abbade fará cobrar o procedido dos Ramos que as devotas moças suas 
freguezas apanhão e aplicão para a ,mesma Senhora» (fl. 79) 

Capela da Senhora do Rosário: pavimento 
«Achei também ser necessário que a capella de Nossa Senhora do 
Rozario se assobrade a imitação da matris o que farão athe a primeira 
vizita, e os herdeiros de hua nogeira que assombra a mesma capella, e 
lhe arruina o telhado, a mandem esgalhar e cortar» (fl. 79v) 

Caiações 
«mandarão branquear pella parte interior, e imbocar o telhado de hua e 
outra igreja de argamassa de cal e area, por evitar a entrada dos pardais 
que o arruinão, branqueando também as tintas que se achão junto ao 
arco maior revocando, e branqueando o alpendre da igreja» (fl. 79v) 

1730, Junho, 15 
Visitador: João de Sá Pereira, abade de S. João Baptista de Bragança e 
comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 81) 

Obras não executadas 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario não satisfez com a obra 
mandada na vezita passada [...] os freguezes não mandaram sobradar a 
igreja de Nossa Senhora do Rozario, nem mandaram branqueaar os 
corpos das igrejas e alpendres» (fl. 81) 
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1732, Outubro, 8 
Visitador: João de Sá Pereira, abade de S. João Baptista de Bragança e 
comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 82v) 

Caiações 
«Os freguezes em termo de seis mezes mandarão branquear as capellas 
e revocar do necessário (as) de Nossa Senhora e S. Sebastião» (fl. 83) 

Confraria do Santíssimo 
«O mordomo da confraria do santíssimo mandara fazer hua vestimenta 
de damasco branco com franja de seda correspondente [...] comprara 
hua dúzia de tochas de cera branca e toda a mais cera necessária para 
as funçõens da confraria» (fl. 83) 

1734, Dezembro, 15 
Visitador: João de Sá Pereira, abade de S. João Baptista de Bragança e 
comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 83v) 

Sacrário 
«O mordomo do Santíssimo [...] mandara forrar o sacrário de damasco 
branco pela parte intrior e fazer huas cortinas do mesmo damasco 
guarnecidas de franja de ouro para a porta do mesmo sacrário pela 
parte interior, e hum veo branco de tafetá para cubrir o cofre» (fl. 84) 

1736, Novembro, 19 
Visitador: João de Sá Pereira, abade de S. João Baptista de Bragança e 
comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 85v) 
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Capela de S. Caetano 
«O administrador da capela de S. Caetano mandara com brevidade 
fazer hua toalha de bom lenço com sua renda e compor a porta travessa 
que fique segura» (fl. 86) 

1738, Março, 1 
Visitador: António Rodrigues de Sá, cónego na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 86v) 

Asseio da igreja 
«Louvo muito ao reverendo abbade o zello e cuidado com que se tem 
aplicado ao asseio de sua igreja ornando a com tanta despeza» (fl. 87) 

1739, Abril, 10 
Visitador: António Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 88v) 

abade zeloso 
«O reverendo abbade tem a sua igreja também aparamentada, e ornada 
de tudo o que pertence a sua obrigação no que se faz digno de louvor» 
(fl. 88v) 

1744, Maio, 24 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, protonotário apostólico e abade de 
Canelas. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 89v) 
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Reuniões de homens e mulheres; festas 
«He para estranhar que com pretexto de festejarem os santos se meta a 
devoção indiscreta em occazioins perigozas de pecados que 
ordinariamente rezultão dos ajuntamentos de homens e mulheres, e 
para evitar os perigos que daqui podem originar se ordeno e mando sob 
pena de obediência que nam se facão os tais ajuntamentos bailes, ou 
pandorcas, em que concorrem homens com mulheres de noute por 
nenhum motivo e menos com o de festejar os santos» (fl. 90v) 

Consagração; sino 
«O juiz da igreja mandara a huma pessoa dar sinal no sino, quando se 
levanta a Deos nas missas cantadas e conventuaes dando huma 
badalada ao levantar a hóstia, outra ao levantar o caliz, e outra no meio 
destas duas, e no fim de todas se repicara para que as pessoas devotas 
despertadas de este avizo possão adorar ao Santíssimo Sacramento» 
(fl. 91) 

Sacrário 
«O sacrário necessita de hum pavilhão por dentro de materia precioza 
de cor branca bem feito, e bem guarnecido, e visto não ter comodidade 
para se lhe por o pavilham por fora ao menos se lhe ponha pala da 
mesma cor que cubra a frente do mesmo sacrário» (fis. 91-91v) 

Altar-mor: banqueta; crucifixos; castiçais 
«o altar mor necessita de hua banqueta bem porporcionada, de cruz alta 
com cruxifixo, e de seis castiçais sobre ella, e de que se lhe concerte a 
planice e se cubra com hum veo de seda verde e se adorne com a 
decência devida, paramentando o do que lhe for necessário» (fl. 91v) 

Retábulo: reforma da pintura e douramento 
«o retabolo necessita também de que se lhe acuda a pintura, e 
douramento reformando o com a perfeição, e asseio devido a caza de 
Deos» (fl. 91v) 

Altares colaterais: retábulos; banquetas; crucifixos; castiçais; relíquias 
«Os altares collaterais não estão faltos de paramentos precizos, e 
necessários, mas pouco formalizados, por estarem os retabolos sahidos 
fora dos altares, e sem couza alguma que os acompanhem por cuja 
cauza ordeno, e mando que por conta de quem direito for se 
componhão os ditos altares pondo os no meio dos retabolos e pondo lhe 
banquetas com cruz alta com cruxifixo, e castiçaes correspondentes, e 
que para fireza dos retabolos se lhe ponha pedestraes no que crescer do 
altar para fora para assim ficarem com segurança e nas mesmas 
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banquetas se fará o lugar cómodo em que possão estar as relíquias bem 
guardadas e veneradas [...] e como nos dittos altares se não pode 
celebrar sem serem bentos por se lhe mudar a forma délies para a 
benção recorrerão a Sua Excellencia» (fis. 91v-92) 

Capela da Senhora do Rosário 
«A indecencia em que esta a capella de Nossa Senhora do Rozario me 
obriga a que a suspenda,, como com effeito suspendo, e so poderá 
celebrar nella o reverendo parocho para administrar o sagrado viatico 
aos enfermos que delle necessitarem» (fis. 92-92v) 

1745, Novembro, 29 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mamposteiro que tire a esmolla para 
Nossa Senhora da Se» (fl. 93) 

Capela-mor 
«Acho necessitar a cappella mor de hum degrao que lhe sirva de 
prebiterio, ordeno se faça na forma que insinuei ao reverendo parocho, 
que correra esta obra por conta dos frutos do beneficio» (fl. 94 

1747, Dezembro, 8 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mordomo de Nossa Senhora da Se» 
(fl. 95) 

Píxide 
«O sacrário necessita de hua picide em lugar do cofre por este se achar 
incapaz em rezão de muito estreiro por não caber bem o corporal com a 
sagrada hóstia [...] mando que por conta dos frutos desta Abadia se 
mande fazer hua picide de prata dourada com sua capa de materia 
preciosa não redonda mas sim quadrada com sua guarnição de franja 
ou galão» (fl. 96v) 
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Altar-mor: castiçais; cruz 
«Os castiçaes, e a crux que se fes para o altar mor os aceito pellos achar 
muito suficientes, e como esta obra foi posta ao reveredo abbade 
defunto a seus herdeiros toca a prefeiçao la mandando pratear a cruz e 
os ditos castiçaes» (fl. 97) 

Matriz: paredes 
«(O povo) mandara compor a parede da igreja que se acha com 
desformidade em rezão de não estar igoal e direita para que fique sem 
os baixos, e altos com que agora se acha e para esta se requer lançar 
abaixo toda a cal velha e ser revocada toda de novo» (fl. 87v) 

capela da Senhora do Rosário 
«darão comprimento [...] a hum subpedaneo de madeira para a capella 
de Nossa Senhora do Rozario, e revocar a capella» (fl. 97v) 

Relíquia de S. Tulião 
«Achei a relíquia de S. Julião sem aquelle resgoardo que se deve a sua 
veneração e segurança por se achar a porta onde esta sem chave» (fl. 
97v) 

1755, Dezembro, 2 
Visitador: Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da 
Mesa Episcopal. 

Ambulas 
«Mando que nesta igreja se faça hua ambula de pratta para nella se 
levar a unção aos emfermos [sic]» (fl. 112) 

Orientações para as imagens 
«Mando também que daqui em diante se não faça imagem algua de 
santo ou santa de vestir sendo de talha bem feita e estofada por bons k 
mestres, com os olhos de cristal para maior formosura da ditta imagem» -r 
(fl. 112v) 

Empreitadas 
«Mando também que no caso que neste lugar se faça algua empreitada 
para obras da igreja e houver alguns reveldes que não queirão hir a ella 
com os mais o reverendo parocho os condemnara em tresentos reis para 
as taes obras por cada dia que faltarem» (fl. 117-117v) 

> 
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Capela-mor mais alta que o corpo da igreja e cobertura de duas águas 
«Como acho esta igreja tão necessitada de ornamentos, e mais alfaias 
para ella, e administração tão precizas, e necessárias mando que as 
paredes da capella mor se levantem mais de sorte que fiquem três, ou 
quatro palmos mais levantadas que as do corpo da igreja, e que a dita 
capella mor fique de duas agoas cornijada em correspondência da igreja 
com quatro piramedes no quatro cantos, e sua crus no meio da parede 
esterior da mesma capella tudo bem feito e com boa proporção» 
(fl. ll7v) 

Retábulo 
«como o retabolo esta também indecente, e incapas, mando se faça 
também retabolo novo bem feito com seo sacrário redondo a moderna, 
o que tudo se fará com perfeição a custa dos fructos do beneficio no 
termo de três annos pena de quatro mil reis» (fis. 117v-118) 

Cálice e patena: douramento 
«Mando também que a custa dos mesmos fructos se doure o calis, e 
patena por dentro, e lábio de fora» (fl. 118) 

Frontais 
«se faça hum frontal de damasco branco bem feito com seos galões, e 
franjam de seda cor de ouro se faça hum frontal de damasco verde 
como o de cima» 

Sacrário 
«se faça hua chave de prata com sua fita de tella branca para o sacrário 
com seo espelho de prata» 

Toalha para o altar-mor 
«mando se faça hua toalha fina para o altar mor, que chegue de hua e 
outra parte ao chão, e duas de linho cheio para por baixo, e esta que 
seja do comprimento do altar» 

Vestimentas 
«que as vestimentas se ponhão todas nas bocas a moderna com sua crus 
no peito, e nas estolas se ponha fita atras para se prenderem ao singolo» 
(fl. 118) 

Ámbulas 
«O povo mandara fazer as ambolas dos Santos Óleos com sua caixa de 
prata, pois as que estão de prezente se achão indecentes» (fl. 118v) 
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Frontais de madeira 
«(O povo) também mandara fazer dous frontaes de madeira para os 
altares colateraes para uso quotidiano, e serão bem feitos, e pintados de 
tintas finas com seos galoens, e frangim fingidos de ouro, e por hua 
parte serão pintados de branco, e encarnado, e pella outra de roxo, e 
verde» 

Imagem de Nossa Senhora 
«mais mandara fazer de novo hua imagem de Nossa Senhora de talha 
bem feita em lugar da que estava na sanchristia por esta se achar muito 
carcomida do tempo, e sera bem feita, e bem estofada por bons 
mestres» 

Lavatório 
«Outrossim mandarão concertar o lavatório, e para elle se farão duas 
toalhas por não ter nenhua» (fl. 118v) 

Altares no corpo da igreja 
«Também lhe recomendo muito acabem de completar a obra das 
capella para os altares, que tudo ficara com perfeição, e asseio, e de 
nenhua maneira deixarão altar algum das portas travessas para baixo 
por ser indecente, e lugar aonde somente devem estar as molheres pena 
de que fazendo o contrario pagarem quatro mil reis, e tornar se a mudar 
o tal altap> (fl. 119) 

Capela da Senhora do Rosário: 
crucifixo; cálice; frontal 
«mando se faça hua crus com seo crucifixo bem feita para o altar, se 
doure o calis, e patena [...] se comprem quatro veos de tafetá dobre para 
o calis [...] se faça hum frontal de madeira»; (fl. 119) 

arco; paredes; portal 
«e se depois da publicação destes caputulos não estiver o arco da dita 
capella, e portas bem concertado de madeira de sorte que não entre 
dentro o temporal, ficara logo sospensa, e as paredes que vão de novo, e 
portal, se tornarão a começar de novo, e fazer com semetria, e boa idea, 
por se acharem imperfeitas, e incapazes de assim se continuarem», 
(fl. 119v) 

Capela de S. Caetano: 
retábulo 
«mando que o retabolo se retoque, pois se acha indecente, e sem 
correspondência ao asseio da mais capella»; 
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frontal 
«se faça hum frontal de damasco encarnado caraiezim bem feito com 
seos galões, e frangim de seda cor de ouro»; 

frestas 
«se ponham vidraças nas frestas com suas redes de arame por fora»; 

imagem de Cristo 
«se ponha imagem de Christo crucificado na crus do altar» (fl. 119v) 

adro 
«se faça hua cancella para a porta do adro para que nelle não entrem os 
animais imundos», (fl. 120) 

1762, Janeiro, 17 
Visitador: Doutor Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa episcopal 
e vigário da vara de Bragança. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 129v) 

Pálio 
«Causa me compaixão ver o estado em que esta o palio desta igreja 
sendo sua freguezia numerosa, que ainda em outra qualquer era 
indigno para o ministério que tem, razão porque a confraria do 
Santíssimo mandara fazer hum novo de bom damasco a eleição do 
reverendo abbade no termo de quatro mezes pena de dois mil reis, e 
não chegando o dinheiro sera a custa do povo» (fl. 130) 

Matriz: cornija; campanário 
«Também o povo mandara cornijar de cantaria a sua igreja no termo de 
seis mezes a eleição do reverendo abbade, e fazer hua cupula no 
campanário para evitar as agoas, e amouriscar o entablamento do 
mesmo para que não entrem as agoas pella parede abaixo pena de três 
mil reis» (fl. 130v) 

Altar de S. Sebastião: altar das Almas 
«Concedo licença para se fazer o altar de S. Sebastiam em 
comrespondencia [sic) do das Almas» (fl. 130v) 

► 
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1764, Fevereiro, 3 
Visitador: Frei Francisco dos Mártires, reitor do seminário de S. José de 
Miranda. 

Acesso ao coro e campanário 
«Os moradores de Espinhosella dentro de des mezes farão hua parede 
que siga a idea da que esta feita, e a do altar de S. Braz para que pello 
vão da mesma se faça hua escada para subirem ao coro, e campanário, 
e toda a mais idea que pedir esta obra se regularam pella que lhe der o 
seu reverendo abbade» (fis. 1-lv)18 

Altares colaterais de S. Brás e Senhora da Conceição: frontais 
«Os altares colatraes de S. Braz, e Nossa Senhora da Conceição 
necessitão de dois frontaes que o povo mandara fazer em madeira em 
que se pintem com as coatro cores ou conforme parecer milhor ao seu 
reverendo abbade» (fl. lv) 

Matriz: continuação da pavimentação 
«O povo mandara ontinuar o pavimento como também o da igreja que 
lhe resta» (fl. lv) 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo pároco [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» (fl. 2) 

1767, Maio, 17 
Visitador: D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, bispo da diocese. 

Escada do coro 
«Os moradores dentro de hum anno farão a parede da igreja na forma 
que o reverendo abbade a tem ideado de sorte que a escada do coro 
fique fora do corpo da igreja, e revocar as paredes da sacristia e caza de 
despejo pena de mil e duzentos reis» (fl. 2v) 

Capela da Senhora do Rosário: cruz à romana; castiçais 
«Por conta do rendimento da Senhora do Rozario se fará para a sua 
capela hua cruz a romana com seu cruxifixo, e dous castiçaes a mesma 
correspondência» (fl. 3) 

18 Esta numeração resulta do acrescentamento ao livro de visitações que vimos seguindo de 
alguns cadernos em que não se deu continuidade à paginação do livro a que se anexaram. 
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Altares colaterais: frontais 
«os moradores mandarão fazer para os colateraes da igreja frontaes de 
madeira pintados com as quatro cores que sirvão para todos os dias» 
(fl. 3) 

1769, Novembro, 1 
Visitador: Doutor António José da Rocha, cónego meio prebendado. 

Sino 
«Os moradores dentro de hum anno mandarão fazer de novo o sino que 
se acha quebrado» 8fl. 3v) 

Telhado; empreitadas 
«trocar e telhar a igreja tudo a eleição do reverendo abbade, e para estas 
obras, e as mais da igreja poderá o juis da mesma fazer sua empreitada 
em dias festivos e multar os reveldes» 8fl. 3v) 

1774, Junho, 11 
Visitador: Doutor Manuel Velho Quintela, cónego prebendado. 

Forro; paredes 
«Os moradores mandarão concertar o forro da igreja e revoca la e caia la 
por fora e por dentro» (fl. 4v) 

Confessionário 
«mandarão fazer hum confessionário fachado» 

Altares colaterais 
«por goardapos e sacras nos altares coletraes» (fl. 4v) 

Capela da Senhora do Rosário: apainelamento 
«mandarão acabar de apainelar a capela de Nossa Senhora do Rozario 
no termo de hum anno» (fl. 4v) 

Vaso de prata 
«O mordomo de S. Estevão mandara fazer hua sobrepeliz de lenço fino 
para o uso da igreja fazer hum vazo pequeno de prata para a Rezerva 
por se achar o cofre indecente [...] e para o sacrário hua chave de prata» 
(fis. 4v-5) 
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Administração da capela de S. Caetano 
«Emquanto [sic] Sua Magestade, ou pelo Juizo da Inconfidência se nao 
da providencia a administração da capella de S. Caetano administrada 
pelos denominados Jesuitas e tinha missa quotidiana de esmola de 120 
e quatro festas no anno o reverendo abbade nomeara mordomo para 
que no entanto trate da capella faça limpar o adro e desempede lo de 
paredes por modo que se possa andar ao redor da capella quem tiver 
essa devoção por se me informar que há muitas pessoas que a tem» 
(fl. 5) 

1777, Outubro, 20 
Visitador: D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas, bispo da diocese. 

Porta travessa _ 
«Os moradores [...] mandarão fazer a porta travessa da matns» (ti. 8v) 

Cauela de S. Caetano . 
«O administrador da capella de S. Caetano não tem dado cumprimento 
a obrigação de hua missa diária [...] e ao rendeiro das rendas da mesma 
fará avizo para que concorra com a quantia que seja bastante para a 
reparação dos telhados» (fis. 8v-9) 

1777, Setembro, 21 
Visitador: Doutor Antonio Moreira Cabral, abade de S. Tome de Terroso. 

Cruz de prata 
«Os moradores dentro em dous annos mandarão fazer hu pe de prata a 
sua crus para o que se poderão valler do presso que derem por hua 
coroa antigua que há nesta igreja pertencente ao povo» (fl. llv) 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro para Nossa Senhora da be» 
(fl. 12) 

1781, Maio, 30 
Visitador: Francisco de Sá Morais, abade de Sendas. 
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Cruz de prata 
«As obras capituladas na capella de Nossa Senhora se satisfação dentro 
de hum anno, e os alivio da penna atendendo a que fezeram o pe da 
crus em que gastaram mais de quarenta mil reis» (fl. 14) 

Porta travessa 
«A porta travessa as matris seja satisfeita dentro em seis mezez pena de 
oitocentos reis» (fl. 14) 

Esmolas para a Sé 
«(O pároco) elegerá mordomo que peça as esmolas de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 14) 

1783, Julho, 13 
Visitador: Doutor Miguel Rodrigues de Castro, abade de Nuzelos e comissário 
do Santo Ofício. 

Matriz: paredes; tectos; telhado 
«Por conta dos moradores no termo de seis mezes se mandará revocar o 
corpo da igreja pella parte interior, e exterior, e tãobem a fronteira da 
mesma como tãobem reformar os tilhados e forrar os tetos a imitação 
do que se acha feito» (fl. 17) 

1785, Julho, 14 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 

Matriz: paredes; tectos; telhado 
«Os moradores não cumprirão com a obra do forro do tecto, não 
mandaram argamassar o frontespicio» (fl. 14v) 

Altar da Senhora do Rosário: douramento dos castiçais 
«Por conta da confraria da Senhora do Rozario [...] se mandarão dourar 
os quatro castiçaes de madeira, que se achão no mesmo altan> (fl. 19) 

Capela da Senhora do Rosário do Bairro de Sima 
«Para a capella de Nossa Senhora do mesmo titulo, e do bairro de Sima 
se mandará fazer hua alva de bom linho, com sua renda, amitto, e 
cingulo» (fl. 19) 
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1787, Agosto, 13 
Visitador: Gregório Rodrigues Fontes, abade de Sendas. 

Adro 
«Revovar a igreja e fazer as grades do adro da mesma alargando mais as 
portas, e por lhe degraos de madeira mais fortes que bem possa entrar a 
porcissam e sahin> (fl. 20v) 

Imagens da capela de S. Caetano deslocadas para a matriz 
«Por ver a indecencia com que se achão as immagens de Nossa Senhora 
da Conceição, e S. Caettano, e Santo Antonio, e uma crux com seu 
cruceficio na capella de S. Caettano já coaze arruinada sem reparo das 
chuvas para que não padecão maior detrimento mando que o reverendo 
parocho as mande conduzir para a igreja, e coloca las no luguar que 
milhor lhe parecer, para que a todo o tempo se possao restituir aos 
posuidores da mesma capella, requerendo as» (fl. 21) 

Altar de S. Sebastião: pintura e douramento 
«E porque se acha algum dinheiro das fazendas que forao de S. 
Sabastião desperso nas mãos de alguns devedores mando que o 
mordomo do diti santo o arrecade para dourar, e pintar o altar do santo» 
(fl. 21) 

1789, Setembro, 9 
Visitador: José Caetano Luís, abade de S. Pedro de Bemposta. 

Esmolas para a Sé i a m nn\ 
«O reverendo parocho nomeara mordomo da Senhora da Se» (ti. lò) 

Confessionário: ealhetas , 
«O juis da igreja e povo mandarão fazer hum comfisionario [sic] 
fechado e humas galhetas de estanho fino com seu prato» (fl. 23v) 

Pavimento . , 
«forrarão a portas da caza do despejo para que mais comodamente 
posam ahi comfessar, e mandarão também compor o sobrado da igreja 
de huma parte e outra na direitura da pia da augoa benta, e compor a 
chave do lavatório e rebocar a igreja nas partes que o necesitar» (fl. 23v) 
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Capela-mor: fresta 
«O reverendo abbade mandara pintar e dourar as sacras [...] e alargar a 
festra [sic] da capella mor em comrespondencia a sua altura pondo lhe 
grades de fero vidraças e redes de arame por fora» (fl. 23v) 

Capela da Senhora do Rosário: frontespício 
«Na capella de Nossa Senhora porão hum comfessionario fechado e 
comprarão humas galhetas de estanho fino com seu prato e concertarão 
o sobrado da capella e concluirão com a obra que esta justa, e querendo 
poderão puxar mais adiante o frontespicio o que lhe parecer» (fl. 23v) 

1795, Fevereiro, 13 
Visitador: Sebastião José Esteves, reitor de Rabal. 

Alfaias 
«Mando que o juiz da igreja no termo de hum mez appromte [sic] huma 
copa de prata egual a que tem dourada por dentro» (fl. 39v] 

Matriz: paredes 
«No termo de seis mezes mandara revocar o frontespicio por dentro e 
por fora como também a capella onde tem falta se révoque e dealballa 
por huma e outra parte» 

Fresta 
«mandar acrecentar a fresta dois palmos para o altar, e amplialla de 
sorte que fique suficiente para dar a luz necessária mandar lhe por a 
grades de ferro [...] e lhe mandara por vidraça nas grades com rede de 
arame por fora para sua comservação [sic]» (fl. 40) 

Coro: porta 
«Os coros forão feitos para nelles estarem os menistros do Senhor, e se 
celebrarem os officios devinos, e não para nelles se fazer profanaçoens 
e desordens como tem sucedido em varias partes: para que nesta 
freguezia não venha com o tempo a suceder o mesmo, mando que o juis 
da igreja no termo de dois mezes apprompte huma porta de boa 
madeira (de) castanho para o coro com sua xave e fexadura cuja xave 
estará na mão do reverendo abbade e não se abra senão em funçoens de 
maior solemnidade [...] pena de ficar incurso o dito juis da igreja na 
multa (de) mil e oitocentos reis para Se e meirinho» (fl. 41) 
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Forro de meia laranja 
«O reeverendo abbade dará a execução as obras [...] forrar de meia 
laranja e pintar o tecto da capella mor e concertar de madeira o 
pavimento da mesma» 
(fl. 42) 

Residência paroquial 
«E porque as cazas da rezidencia pela incúria do mesmo (abade) 
predecessor se acha propenciva a total ruina determino que o 
reverendo abbade mande fazer a reedificação ou reparaçoens precizas 
para a conservação da mesma rezidencia, cómoda, e decente havitaçam 
sua, e de seus sucessores» (fl. 42v) 

Baptistério 
«O juis da igreja [...] mandara forrar o baptistério», (fl. 43) 

FRESULFE 
Igreja de Santo Estevão 
Fonte: Arquivo do Paço Episcopal, Visitação da Igreja de Santo Estevão 
(1568-1588); Visitação da igreja de Santo Estevão (1679-1888) 

1569, Outubro, 15 
Visitador: D. António Pinheiro, bispo da diocese. 

Confraria de S. Sebastião 
«O cura notifiquara aos confrades de São Sebastião que alem da 
esmolla ordinária que dão a confraria dem mais cada huu dez reis ou 
hua quarta de centeo para a cera do sancto e farão procissão solenne e 
os que não paguarem o cura os evitara e não admitira sem nossa licença 
sob pena de quinhentos reis para a See e meirinho» (fl. 22) 

Dia de Santo Estevão: sermão pelos padres da Companhia ou pelos 
franciscanos 
«Mandamos ao cura he fregueses que o dia de Santo Estevão oraguo da 
matris busquem em o Collegio ou mosteiro de São Francisquo de 
Bragança ou nas igrejas onde ouver pregadores que lhes faça sermão no 
tal dia e lhe ordenarão sua esmolla sob pena de quinhentos reis» 
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Preço do centeiro 
«Porque por enformação de muito numero de testemunhas achamos 
que nesta comarqua o centeo geralmente a paguar logo não passou de 
sinquoenta reis o alqueire pello que os que o derão fiado o não podem 
arrecadar a mor preço sem pecado mortal he he obrigação de restetuir 
por o tal contrato ter pecre de onzena defendemos aos vendedores sob 
pena de excomunham maior he das penas por direito he constituições 
deste bispado postas aos que cometerem onzena que não cobrem maior 
preço o dito centeo fiado que a sinquoenta reis o alqueire posto que o 
dessem a mor valia ou com outras clausulas que das partes que o 
cobrarem mandamos que o não paguem a mor valia que aos ditos 
sinquoenta reis e que sendo demandados por ante justiças seculares 
lhes mostrem este capitolo pello qual declaramos por usurários os 
contratos feitos a maior preço por se dar fiado do que valeu no mais 
alto preço com paguar loguo e lhe mandamos sob pena de 
excomunham e de vinte cruzados que não conpellem os ditos 
compradores ao paguar a maior preço que a sincoenta reis que he o 
mais justamente he sem onzena para se levar e porque alguus 
vendedores pretenderem justificar seus contratos e aleguar algua rezão 
para escusar as tais vendas a fiado a maor valia donzena há farão em 
termo de dez dias e antes de averem sentença com detreminação no 
caso estem pello conteúdo neste capitolo sob a dita opena» (fis. 22v-23) 

Registos de casamentos, baptizados e defuntos 
«Mandamos ao abbade que treslade no livro dos casados e baptizados o 
capitólio do Concilio que falia acerqua dos que casam, o que coprira 
sob pena de trezentos reis e que registe as quitações dos defuctos nos 
titollos délies com declaração do que se passou, e em que anno sob 
pena de trezentos resia para a See e meirinho» (fl. 23) 

Inventário dos ornamentos 
«mandamos ao abbade que treslade o inventario dos ornamentos no 
livro dos casados no fim délie e que reforme a folha da taboa das 
missas dos defunctos cõ declaração das missas e dos bens que deixarão 
os ditos defunctos sob pena de dozentos reis», (fl. 23v) 

Vestimentas e alfaias 
«O abbade porá hua vestimenta de damasquo crimisim [sic] cõ suas 
sanefas de veludo e toda comprida para o dia do orago desta igreja e 
festas principais ate a primeira visitação sob pena de mil reis e porá hu 
cálix de dous marquos de prata ate a segunda visitação sob pena de 
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,mil reis e pora hua mesa de corporais de bom lenço, ou olanda sob 
pena de cem reis», (fl. 23v) 

Imposições aos fregueses: 
Pinturas dos altares da nave 
«Mandamos aos fregueses que avivetem as pinturas dos altares de fora 
cõ as mesmas images que tem sob pena de trezentos reis» (fl. 23v); 

Pálio . ut-
«tambem farão ate a primeira visitação hu palleo de sitim ialsso ou 
carmisim digo ate a Segunda visitação, sob pena de oitocentos reis»; 

Corporais 
«mandarão por hua mesa de corporais de bom lenço, ou olanda sob 
pena de cem reis»; 

Adro 
«alevantarão a parede do adro toda, e as grades delle para que nao entre 
o guado nelle sob pena de quinhentos reis» (fl. 23v). 

Pequena ponte 
«Emcomendamos e mandamos ao concelho que ponhao hua ^ 
pontezinha no ribeiro que esta no caminho de igreja para passarem os J 
fregueses com mais quietação o que cõprirão em vertude de 
obediência» (fl. 24). 

Obras a que o abade não deu cumprimento e penas: 
«O abbade não cõprio cõ os cordoes de seda para a caixa dos Sanctos 
Óleos, encorreo em cinquoenta reis de pena nem cõ os dous castiçais 
de latão dozentos reis nem cõ pintar a stolas do altar mor, cem reis, 
nem cõ o missal romano grande, dozentos reis nem cõ as guoardas de 
bom lenço para os corporais cem reis o que cõprira cõ mandar pagar as 
ditas penas a See e meirinho em termo de três dias, e não cõprindo ^ 
notifiquara a seus fregueses que lhe não acudão cõ dizimos algus sob ^x 
pena de os paguarem de sua casa e cõprira cõ as ditas obras ate a 
primeira visitação sob as penas em dobro» (fl. 24). 

Madeiramento do telhado 
«Os fregueses não cõprirão cõ cocertar o madeiramento do telhado da 
igreja de sobre a tribuna e revoquar» (fl. 24). 

-K 
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1570, Outubro, 5 
Visitador: Reverendo Belchior Pires. 

Castiçais de latão 
«O abade não cumprio com os castiçaes de latão como lhe foi mandado 
nas duas visitações passadas pello que encorreo em quatrocentos reis 
de pena em os quaes o condeno pêra a See e meirinho e alie os mandar 
pagar em termo de quinze dias» (fl. 26) 

Toalhas para o altar-mor 
«O abade porá hua mesa de toalhas adamascadas de três varas pêra o 
altar mor sob pena de trezentos reis » (fl. 26) 

«(O abade) trocara o bacio de estanho por outro novo pêra os Sanctos 
Óleos sob pena de cem reis e assi farra hua caixa pêra elles cõ seus 
codoes sob pena de cem reis e cumprira cõ o cálix de prata como lhe foi 
mandado na visitação passada» (fis. 26-26v) 

Pálio . . 
«Os fregueses cumprirão com o pallio de cetim falso ate a primeira 
visitaçam como lhe foi mandado na passada sob as penas delia» 
(fl. 26v); 

Pedra Ara 
«e porão hua pedra dará sob pena de cem reis»; 

Paredes; caiação 
«e branquearão a igreja por dentro sob pena de trezentos reis»; 

CállCG 
^IsTacrecentarão a patena do cálix que tem o pee de latão e lançar lhe 
ão duas onças de prata sob pena de dozentos reis» (fl. 26v). 

Presença de pessoas na capela-mor e altares colaterais 
«Mando ao abade notifique a seus fregueses que emquanto se desser a 
missa do dia aos domingos e dias santos sob pena de excomunham 
nenhu délies nem outro algu leigo entre na ousia por não fazer torvação 
ao sacerdote e peso ao ministério do altar e as dietas missas do dia e os 
domingos e dioas sanctos se alumiaraão com vellas de quarteirão o que 
cumpriraa o abbade no altar moor e os fregueses nos altares de fora» 
(fl. 26v) 
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Esmolas para a Sé de Miranda 
«O abade noteficara ao mamposteiro de Nossa Senhora de Miranda que 
em termo de dez dias vaa pagar ao Recebedor da See a esmolla que 
tiver» (fl. 26v). 

1570, Outubro, 28 
Visitador: Belchior Pires, abade de Edroso. 

Endoenças , , i , . , 
«Mando sob pena de dous mil reis do aljube aos padre deste bispado 
que não vão comer a casa dos mordomos pellas endoenças nem façao 
com elles concerto algu sobre o trabalho ou comida daquelles dias e 
somente poderão aver cada dia cem reis conforme as Constetmçoes». 
(fis. 29-29v) 

ProcissoGS 
«Nos dias em que ouver procissão ainda que não sejão de guarda 
sempre avera missa que o capellão diraa ou ho abbade quando nao 
ouver outro para a dizer sob pena de trezentos reis» (fl. 29v) 

Ofícios pelos defuntos 
«Avendose de fazer algu officio ou anniversario polia alma de algu 
defunto nesta igreja em dia de somana mando ao abbade ho declare a 
estação para que se algu dos herdeiros ou parentes ou outros fieis 
cristãos quiserem achar se presentes o saibão» (fl. 29v) 

Corporais: caixa para se guardarem 
«O abbade mandaraa por hua caixa pintada pêra os corporaes e duas 
mesas de corporaes de olanda com suas gardas de lenço delgado com 
ho que mandara cumprir tee a primeira visitação sob pena de cem 
reis»..(fl. 30) 

Pano de defuntos 
«Hos fregueses porão hu pano preto de rodapés com sua crus branca 
pêra os defuntos sob pena de trezentos reis» (fis. 30-30v) 

Cabido , . ., , j 
<Õ7fregueses) concertarão o cabido de madeira e telha sob pena de 
quinhentos reis» (fl. 30v) 

Ermida de Santo Estevão: paredes derrubadas; cobertura; portas 
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«(Os fregueses) concertarão a irmida de Santo Estevão e lhe levantarão 
as paredes e a cubrirão de madeira e telha e lhe farão portas com sua 
fechadura sob pena de quinhentos reis» (fl. 30v) 

Igreja do Zeive: telhado do Cabido 
«O abbade notificara a Gabriel Afonso que em termo de vinte dias 
entregue ao mordomo de Oseive cem telhas que tirou do cabido da dita 
igreja de Oseive ou a valia delias postas no dito lugar e não mostrando 
escrito do dito mordomo ou do cura em como no dito termo entregou a 
dita telha ho evite da igreja e officios divinos e proceda contra elle com 
agravação de censuras» (fl. 30v) 

1574, Março, 2 
Visitador: Belchior Pires, abade de Edroso. 

Confraria da Senhora do Rosário 
«O cura diguo o abbade lera a seus fregueses a Bulia de Nossa Senhora 
do Rosairo a estacam declarando lhes os perdois que ganhão os que se 
fazem comfrades [sic]» (fl. 32v) 

Pendão das tempestades no dia da Ascencão 
«Vejo hu geral abuso em muitas igrejas deste bispado poerem hu 
pemdão em dia Dacemsão em hu pinacullo ou monte alto e o levão 
com procissão e ahi o leixão cuidando que isso aproveita pêra as 
tempestades o que ainda que he comcorde devaçam he sobprestiçam e 
porque ao officio do prellado comvem remedeallo deffendo aos 
fregueses sob pena de dez cruzados e de excomunham que não facão as 
taes procissois com o tal pendão mas em logar disso farão procissão no 
tal dia a onrra Dacemsão de Nosso Senhor levarão nella algua imagem» 
(fl. 33) 

Impérios ou reinados 
«Deffendo sob pena de dous mil reis que nehua pessoa prometa nem 
faça emperios como obra pia prometida ao Espirito Santo sem licença 
do Senhor Bispo por achar diguo por atalhar a muitos abusos e 
sobprestiçois e offensas de Nosso Senhor que nos tais emperios se 
fazem e sob a mesma pena defendo os mordomos e mais fregueses não 
vão buscar os taes emperadores a suas casas ou outras fora da porta da 
igreja com cruzes e aos clérigos o deffendo sob a dita pena em dobro 
que não vão aos tais acompanhamentos fora da igreja» (fl. 33v) 
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Missal romano; gâmetas 
«O abbade mandara poer hu misai romão dos reformados sob pena de 
coatrocentos reis e mandara trocar huas galhetas piquenas por outras 
de bocas largas sob pena de cem reis» (fl. 33v) 

Lanterna 
«Os fregueses te a primeira visitaçam mandarão concertar a lamterna 
ou trocalla por outra nova sob pena de cem reis» (fl. 33v) 

Pálio 
«(Os fregueses) porão huas varas pintadas com suas argolas pêra o palio 
sob pena de cem reis» (fl. 34) 

Ermida da Senhora do Rosário no meio da povoação; pintura da 
Senhora do Rosário 
«(Os fregueses) revocarão a ermida que fizerão no meio do logar per 
dentro sob pena de trezentos reis acabarão de telhar a dita ermida sob 
pena de dozentos mandarão pimtar no outão delia Nossa Senhora do 
Rosdairo sob pena de quinhentos reis» (fl. 34) 

1577, Agosto 
Visitador: Bispo D. António Pinheiro. 

Relógio de sol 
«O mordomo (da Senhora do Rosário?) em termo de hum mês comprara 
hum relógio de sol pêra por elle se saber a hora19» (fl. 37) 

Armário dos Santos Óleos 
O abbade mudara o almario dos Sanctos Olios pêra a par da pia de 
bautizar sob pena de dozentos reis e huma bolsa de chamalote ou tafetá 
vermelho» 

Retábulo como o de S. Toão de Tresbaceiros 
«(O abade) mandara fazer hum retabollo de três painéis e bonas 
mulduras da maneira do de São (João) de Tesbaceiro sob pena de des 
cruzados» (fl. 37) 

Obras impostas aos fregueses: 
Forro do coro 

19 À margem esquerda: «e quando não houver sol de que serve o relógio». 

679 



«Os fregueses outrosi ate a primeira visitação forrarão ao livel por 
debaixo do coro de modo que não caia sobre a pia de bautizar sob pena 
de quinhentos reis» (s/fl.); 

mobiliário; benção dos ramos 
«farão hua mesa de emgoses [sic], e huma cadeira pêra servirem de 
benzerem os ramos sob pena de quatrocentos reis»; 

lavatório 
«hum vaso de estanho pêra o lavatório sob pena de cem reis»; 

cruz 
«farão hua caixa pêra a cruz sob pena de trezentos reis»; 

mudança da igreja 
«farão huma cruz de pao aomde esteve a igreja de Santo Estevão»; 

ornamentos: arrumação 
«algua caixa de pao grande e forte pêra nella o mordomo meter os 
ornamemtos e teaos em sua casa sob pena de trezentos reis» (s/fl.). 

Pombal 
«O abbade notificara aos herdeiros de Fernão Dalvres que hipotequem 
huma peça ou propriadade pêra as missas que se dizião pêra as quais 
estava hipoticado hum pombal que leixarão cair e da madeira delle se 
aproveitarão» (s/fl.) 

1580, Março, 4 
Visitador: Licenciado Sebastião da Guarda, abade de Sicouro. 

Retábulo: pintura e douramento 
«O abbade tee a primeira visitação mandaraa pintar por mão de bom 
official o retavolo e dourallo nas partes necessárias sob pena de dez 
cruzados» (fl. 40v) 

Obras impostas aos fregueses: 
vestimentas 
«mandarão forrar [...] a vestimenta verde, e porão hua sobrepelix de 
bom lenço» (fl. 40v); 

incensário 
«porão hu incensário novo»; 
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cabido 
«retelharão e concertarão o cabido tee a primeira visitação sob pena de 
cem reis» (fl. 40v). 

Capela da Senhora do Rosário: alterações 
«porquanto fui informado que avia grande numero de confrades de 
Nossa Senhora do Rosário (*) irmida onde estaa (*) a confraria não hera 
capaz de (re)ceber em si todos os irmãos e as mães pessoas devotas 
encomendo muito aos fregueses e asi ao abbade que atee a primeira 
visitação mudem a purtada da ermida pêra a parte do Norte fazendo a 
de quatro agoas e na entrada hu alpendre com suas grades e colunnas 
de madeira ao redor e dentro delia facão hum altar em que no dia da 
festa se diga missa pêra todos [...] e per esta lhe dou licença pêra que 
na novidade possão tirar esmollas pellos confrades pêra ajuda da dita 
obra» (fis. 41-41v) 

1581, Junho, 11 
Visitador: Licenciado Sebastião da Guarda, abade de Sicouro. 

Obras anteriormente capituladas 
«Ho abbade mordomo, e fregeses cumprirão as visitações passadas» 
(fl.43) 

Alva e amito; sobrecéu 
«Ho abbade tee a primeira visitação mandara por nesta igreja hua alva 
de muito bom lenço com seu amito sob pena de quatrocentos reis e 
hum sobrecéu grande com suas cardas e franjas que tome todo o altar 
sob pena de trezentos reis» (fl. 43) 

Cálice: pedras aras; baptistério 
«Os freigeses te a primeira visitação mandarão por hua caixa ao cálix 
sob pena de trezentos reis e hua lava de bom lenço com seu amito sob 
pena de quatrocentos reis e forrar as duas pedras aras suas de bom 
lenço sob pena de cem reis e fazer hua chave a arca de pes sob pena de 
cinquenta reis e [...] as grades da pia de baptizar» (fl. 43) 

Ermida da Senhora do Rosário: telhado; retábulo e outras obras pagas 
pelo abade 
«Os freigeses telharão o corpo da hermida de Nossa Senhora ensopando 
as telhas em cal halem disto os ditos freigeses e confrades de Nossa 
Senhora satisfarão ao abbade a terça parte dos gastos que fes na dita 
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heraiida pois sendo de sua obrigação délies o dito abbade vendo sua 
pobreza e devação que tinhão a a fazer, pos de sua casa tudo e halem 
de o por tem intenção de gastar em ornar a dita hermida e fazer lhe 
hum retabolo e isto e muito mais, como com hos olhos o vi pelo que 
encomendo muito aos freigeses, e confrades te o Azinhoso o satisfação 
não lhe ponho penas pois para gente tão cristã e devota da madre de 
Deos não são necessárias» (fl. 43v) 

1582, Julho, 4 
Visitador: Licenciado Sebastião da Guarda, abade de Sicouro. 

Obras anteriormente capituladas 
«o abbade maiordomo, e freigeses cumprirão as visitações passadas» 
(fl. 45) 

Peditório para a Sé de Miranda 
«O memposteiro da See de Miranda vira em termo de três dias pagar o 
dinheiro que tiver do dito petitório» (fl. 45) 

Capa de asperges 
«O abbade ate a primeira visitação porá hua (capa) de chamalote 
cremesim ou verde com suas sanefas e capello de raso para o asperges, 
sob pena de mil reis» (fl. 45v) 

Ermida da Senhora do Rosário: cobertura do corpo da iereia 
«Os freigeses ata a primeira visitação mandarão telha o corpo da ermida 
de Nossa Senhora, ensopando as telhas em cal, e precintando a sob 
pena de mil reis, e para isto se ajudarão de oitocentos reis que o 
concelho appplicou para as obras de Nossa Senhora, os quais estão em 
poder de Francisco Rodrigues»; 

Cabido 
mandarão outrosi concertar o cabido da igreja sob pena de trezentos 
reis pondo lhe colunas novas e acertando per cima de modo que não 
chova nelle e isto coprirão ate o Azinhoso» (fl. 45v) 

1583, Maio, 23 
Visitador: Licenciado Diogo Barroso, reitor da igreja de S. Mamede de Sortes. 
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Escabelo 
«O abbade forrara ho escabelo, do altar mor de taboas ao redor sob pena 
de cinquenta reis» (fl. 47) 

Corpo da igreja: pavimentação 
«Hos freigueses arrasarão e lagiarão o corpo da igreja sob penna de 
doxentos reis» 

1584, Junho, 8 
Visitador: Licenciado Francisco de Amaral, abade de S. Fagundo de Vinhais. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O abbade [...] noteficara ao memposteiro de Nossa Senhora de 
Miranda que em termo de seis dias venha paguar a esmola que tiver» 
(fl. 48) 

Galhetas 
«O abbade mandara comprar huas galhetas de boca largua sob penna de 
sinquoenta reis» (fl. 48v) 

Manga para a cruz 
«Os freigeses ate a primeira vesitação comprarão hua mangua pêra a 
crus de damasco cremesim com senefas de veludo cremesim com 
franjas e cordois sob penna de mil reis» 

Telhado 
«concertem sobre o choro o telhado» (fl. 48v) 

1586, Junho, 13 
Visitador: Bispo D. Jerónimo de Meneses. 

Corpo da igreja: altares 
«porão franjas aos sobreceos dos altares sob pena de cem reis» (fl. 49v) 

1586, Maio, 6 
Visitador: Licenciado Nuno Vaz de Albuquerque, cónego na Sé de Miranda. 
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Corpo da igreja: altares 
«Os freigeses não comprirão com porem franjas aos sobreceos dos 
altares de fora encorrerão em cem reis de pena os quoais logo pagarão 
satisfarão as ditas franjas como lhe foi mandado na visitação passada 
ate dia de Sõa João que [sic] sob a pena em dobro» (fl. 50v) 

Toalhas de Flandres 
«O abbade ate a primeira visitação porão hua sobrepelis de bom lenço 
sob pena de quinhentos reis e huas tualhas de lavor de Frandes bem 
abastadas para o altar mor sob pena de trezentos reis» (fl. 50v) 

1588, Junho, 21 
Visitador (?) 

Altar-mor: degraus 
«O abbade ate primeira visitação mandara por dous degraos de cantaria 
ao pe do altar mor sob pena de quinhentos reis» (s/fl.) 

Arco cruzeiro: pintura 
«Os freigeses ate a primeira visitação revocarão o cruzeiro pintando 
nelle sobre o arco a imagem do crucifixo com Nossa Senhora e Sam 
Joam por mão de bom official sob pena de quinhentos reis» (s/fl) 

Fresulfe 
Igreja de Santo Estevão 
Fonte: Arquivo do Paço Episcopal, Visitação da igreja de Santo Estevão, 
(1679-1888) 

1680, Dezembro, 3 
Visitador: Doutor Belchior de Sá Cabral, comissário do Santo Ofício e abade 
da igreja de S. João Baptista de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Francisco de Bragança 
«O reverendo padre cura ellegera mamposteiro pêra Nossa Senhora da 
Se e São Francisco de Bragança» (fl. 4) 
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1681, Dezembro, 4 
Visitador: Doutor Francisco Lemos de Sousa, arcediago de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Francisco de Bragança 
«O reverendo abbade encomendara os petitorios de Nossa Senhora de 
Miranda e Sam Francisco de Bragança» (fl. 5) 

Vestimentas e adornos 
«Os fregueses mandarão fazer hua vestimenta e frontal de damasco 
branco com sanefas de veludo carmesi com franja de ouro para a quoal 
obra se ajudarão do dinheiro das confrarias que parecer ao reverendo 
abbade» 

Capela do Santíssimo Sacramento 
«os fregueses mandaram revocar a capella do Santíssimo Sacramento 
por dentro e fora nas partes necessárias the a primeira visitaçam pena 
de cem reis» (fl. 5) 

1685, Fevereiro, 9 
Visitador: Doutor Domingos Pires, mestre-escola da Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo abbade encomendara os petitorios de Nossa Senhora da 
See de Miranda elegendo mamposteiro (fl. 5v) 

Sacrário 
«O reverendo abbade mandara por a lampeda defronte do sacrário e 
terá muito cuidado de que de lus, e não lhe ponho mais obras por achar 
a igreja bem ornada» (fl. 6) 

Obras na capela da Senhora: 
despesas elevadas 
«Os freiguezes não tem satisfeito com a vestimenta e frontal alívios da 
condemnação pello custo que tiverão no concerto da cappella da 
Senhora»; 

paredes; retábulo para um altar colateral 
«mandarão branquiar a cappella da Senhora e revocar aonde for 
necessário e mandarão fazer hu retablo de madeira para o altar coletral 
que condiga com o sitio» (fl. 6). 
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Ofícios dos defuntos 
«Achei que os herdeiros dos defuntos não querião chamar os 
reverendos sacerdotes para os officios de seus defuntos e que por este 
respeito talves faltavão a elles os sacerdotes sendo que alem ser 
obrigação sua he obra de meziricordia e serão mui aceitos para com 
Deos os passos que nisso derem pello bem que rezulta as almas pello 
que mando ao Reverendo abbade lhe faça a saber o dia do officio para 
avizarem os sacerdotes para elle e não querendo proceda contra elles» 
(fl. 6v) 

1687, Outubro, 2 
Visitador: Doutor Manuel de Gouveia, comissário do Santo Ofício, abade da 
igreja de Santa Comba na vila de Chacim. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Francisco de Brafiança 
«O reverendo abbade encomendara os petitorios de Nossa Senhora de 
Miranda e Sam Francisco de Bragança elegera mamposteiros» (fl. 9) 

Obras não executadas: retábulo do altar colateral 
«Os freigeses não satisfizerão com mandar fazer a vestimenta frontal e 
pano destante e retabolo para o altar coletral alevios das penas por me 
constar fiserão outras obras que eram precisamente necesarias 
satesfação com ellas the a primeira pena de dous mil reis» (fl. 9) 

Cálices quebrados 
«Os moradores concertar [sic] dous calis que estam quebrados [...] the a 
Páscoa» (fl. 9) 

Santos Óleos 
«Mandarão mais (os moradores) fazer hua caixão pêra os Santos Óleos 
estarem com sua fechadura na capella de Nossa Senhora the dia de 
Natal pena de dosentos reis» (fl. 9v) 

Capela-mor: tecto 
«O reverendo abbade mandara concertar diguo fazer o tecto da capella 
mor the a primeira pena de quinhentos reis» (fl. 9v) 

1688, Dezembro, 26 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé de Miranda. 
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Capela-mor: tecto 
«O reverendo abbade satisfaça com a obra da capella» (fl. 10) 

Retábulo: arco da ermida da Senhora: procissão dos Passos 
«Os fregueses mandarão fazer o retabolo que lhe foi mandado fazer na 
viseta passada e na antecedente delia the a primeira pena de mil reis e 
das penas do retabolo os alivio por faserem mais obras declaro que por 
me paresser mais conveniente que o arco da irmida da Senhora se 
levante por estar muito baixo, e em alguas ocasioens haver grande 
concurso de gente na dita irmida como he na procissam dos Passos e 
em outras e com a imperfeissam do arco se não ve do meio do altar 
para sima, alivio os fregueses da obra do retabolo e mando mandem 
levantar o dito arco e que se rasgue e que fique de parede a parede a 
quoal obra sera toda de cantaria feita por bom oficial o que farão the a 
primeira pena de dous mil reis» (fl. lOv) 

Igreja matriz: coro: tecto 
«Os fregueses mandarão concertar o sobrado do coro e mandar retelhar 
o tecto da igreja matris the a Paschoa pena de quinhentos reis» (fl. lOv) 

1691, Outubro, 18 
Visitador: Bispo D. Manuel de Moura Manuel. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro para Nossa Senhora da 
See» (fl. 13) 

Pagamentos à Mitra e Seminário 
«Porquanto se tem experimentado, que no pagamento das colheitas da 
Mitra, e Siminario há duvidas e embaraços, por se não fazer ao tempo 
devido; mandamos ao reverendo abbade com pena de suspenssão de 
ordens, que passados vinte dias depois de S. João de cada hum anno, 
mande pagar as ditas colheitas, e Siminario» (fl. 13) 

Altar das Almas: altar de S. Sebastião 
«Os freguezes mandarão fazer hu estrado para o altar das Almas, e 
outrosi mandarão fazer hua toalha para o dito altar de lenço fino com 
suas pontas, e outra na mesma forma para o altar de S. Sebastião, que 
cheguem pela banda da igreja athe o chão» (fl. 13v) 
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1692, Outubro, 28 
Visitador: João de Barros Pereira, reitor da igreja da Senhora da Assunção de 
Izeda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo abbade [...] elegera mamposteiro para Nossa Senhora da 
See» (fl. 14) 

Decência nos ofícios 
«Vejo que muitos clérigos sem attenderem a decência com que se 
devem tratar as couzas devinas se intromettem a assistir a officios, e 
missas cantadas sem sobrepelizes no que cauzão indevoçam, e 
escandallo pello que mando ao reverendo abbade com pena de 
excomunham não consinta que na sua igreja assista algum clérigo a 
officios e missas cantadas sem sobrepelis e a mesma penna incorrera o 
clérigo que o contradizer» 

Não se digam missas nos colaterais 
«E por ser contra a Constituiçam deste bispado e ceremoniaes da igreja 
officiarem se missas nos altares colleteraes fazendo choro délies [...] o 
reverendo abbade [...] não consinta antes em o choro, ou estante 
quando para isso a houver» (fl. 14) 

Capela-mor 
«O reverendo abbade mandara branquear a capella mor por dentro athe 
dia de S. João Baptista» (fl. 14v) 

Corpo da igreja 
«Os freguesez mandarão atje a primeira rebocar e branquear o corpo da 
igreja por dentro penna de quinhentos reis» (fl. 14v) 

1695, Outubro, 3 
Visitador: Doutor Frei Pedro de Melo, religioso da Santíssima Trindade. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo abbade elegera mamposteiro de Nossa Senhora da See» 
(fl. 16) 

Capela-mor. Outras obras 
«O reverendo abbade mandara retelhar a capella e não lhe ponho mais 
obras por me bastar tem detreminado fazer na igreja obra de custo» (fl. 
16) 
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Sacrário 
«Os fregueses compraram hu vaso para o sacrário a contento do 
reverendo abbade ate o S. João Batista pena de mil reis e para esta obra 
se poderam valer do dinheiro que tiver a confraria do Santíssimo 
Sacramento» 

Sacristia na ermida do Senhor 
(Os fregueses) ate a primeira faram hua sancrestia na ermida do Senhor 
a contento do reverendo abbade pena de dois mil reis» (fl. 16) 

Procissões 
«mando que nenhum leigo leve sobrepelis com a crus nas procissois 
por ser habito somente para clérigos pena de quinhentos reis por cada 
ves que o contrario fiserem» (fis. 16-16v) 

1697, Setembro, 3 
Visitador: Doutor Frei Pedro de Melo, religioso da Santíssima Trindade, 
mestre em Teologia. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo abbade elegera mamposteiro de Nossa Senhora da See» 
(fl. 17) 

Capela-mor 
«O mesmo reverendo abbade mandará branquear, e ensopar de cal 
aonde for necessário as paredes da capella mor por dentro, e fora em 
termo de dois meses; e não lhe ponho penas por fiar do seu zello dará 
satisfação a esta obra, como também ás mais que tem determinado 
fazer, e se tem ajustado já com os officiaes» (fl. 17) 

Sacrário 
«Os fregueses não satisfizerão com mandar fazer o vaso para o sacrário; 
absolvo os da condemnação, por me constar o Provedor não permitira 
que da confraria do Santíssimo se desse ajuda algua para esta obra 
cumprirão com ella the o São João pena de mil, e quinhentos reis» 
(fl. 17) 

Corpo da igreja: tecto 
«E outrosi repararão o tecto da igreija pondo lhe de novo alguns 
caibros, e tudo o mais que for necessário, para que não suceda a ruina 
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que está ameassando; e cumprão com isto athe o Natal pena de mil 
reis» (fl. 17v) 

Âmbulas 
«Mandarão fazer também huas olieiras digo hua caixa para ellas muito 
bem feita athe o Natal pena de dusentos reis» 

Sacristia 
«Mandarão mais argamassar, e branquear as paredes da sanchristia, the 
a Paschoa pena de quatrocentos reis» (fl. 17v) 

1700, Janeiro, 27 
Visitador: Doutor António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo abbade [...] ellegera mamposteiro para tirar a esmolla de 
Nossa Senhora da See» (fl. 18) 

Confessionário no plano da igreja 
«Mando ao parocho que hoje he, e ao diante for sob pena de 
excomunam maior ipso facto tenha sempre o confessionário no meio da 
igreja em parte que este patente, e sob a mesma pena nam confesse 
molheres fora do ditto confessionário» (fl. 18) 

Capela-mor: cunhais 
«O reverendo abbade nam cumpriu com mandar argamassar as paredes 
da capella maior como lhe foi mandado na vesitaçam passada, nem 
com as mais obras que quer fazer, mando que athe a primeira mande 
fazer as quinas da capela mor de cantaria, e revocar, e branquear as 
paredes pena de dous mil reis que paguara a Sé, e meirinho, e Bulia da 
Crusada, em que logo o condemno se athe a primeira nam satisfisep> 
(fl. 18v) 

Pobreza dos moradores 
«Os fregueses nam satisfizeram com as obras mandadas nas vesitas 
passadas incorreram nas penas nellas impostas, e por atender a sua 
pobreza os allivio da condemnaçam do vaso, e caixa das olieiras por ser 
obra que lhe nam pertence, e mando que o vaso se faça por conta da 
confraria do Senhor athe dia de Paschoa de Flores, pena de quatro mil 
reis, que paguara o mordomo de sua casa aplicados na forma ditta; e 
emquanto [sic] a obra do tecto da igreja, e paredes da sancristia, mando 
paguem a condemnaçam ao secretario da vesita em termo de seis dias 
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que sam mil, e quatrocentos reis, alias o reverendo abbade pena de 
suspensam de ordens proceda com censuras athe participantes e 
constando he tem paguo o digo proceda na forma ditta contra o mis e 
constando lhe tem satisfeito o absolva, e cumpram com etas obras athe 
dia de S. Miguel de Setembro penas em dobro» (fl. I8v) 

1701, Fevereiro, 15 
Visitador: Doutor António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] ellegera mamposteiro para tirar a esmolla de 
Nossa Senhora da Sé» (fl. 19) 

Capela-mor: cunhais 
«O reverendo abbade nam cumpriu com mandar fazer as quinas da 
capella mor de cantaria, e revocar, e branquear as paredes da mesma 
capella incorreu em pena de dous mil reis que paguara ao secretario da 
vesita em termo de quinse dias sob pena de suspensam de ordens ipso 
facto, e cumpra com estas obras athe a primeira vesita penas em dobro» 
(fl. 19v) 

Capela-mor: retábulo com colunas espiraladas 
«E de novo mandara fazer hum retabolo para a mesma capella que 
chegue de parede a parede de boa talha, e colunas salamonicas feito 
por mam de bom official, e cumpra também athe a primeira vesita pena 
de quatro mil reis para a Sé, e meirinho, e Bulia da Santa Crusada» 

Igreja matriz: obras iá impostas aos fregueses e não executadas 
«Os fregueses não cumpriram com mandar fazer o tecto da igreja 
matris, e revocar as paredes da sancristia como lhes foi mandado nas 
vesitaçoins passadas incorreram em pena de dous mil, e oitocentos reis 
que paguaram ao secretario da vesita em termo de hum mês alias o 
reverendo abbade sob pena de suspensam de ordens proceda com 
censuras athe de participantes contra o juis, do povo, e homens do 
acordo, e constando lhe tem satisfeito os absolva sem embargo de 
despacho, que me mostraram do Muito Illustre Cabbido, porquanto na 
ditta petiçam narraram falso ao dito Senhor por diserem se acabava o 
tempo no dia da vesita» (fl. 19v) 

Campanário 
«De novo mandarão revocar e branquear as paredes do corpo da igreja 
por dentro e por fora, e campanairo» (fl. 19v) 

x 
x 
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1703, Novembro, 7 
Visitador: Doutor Manuel de Matos Botelho. 

Esmolas para a gé de Miranda 
«O reverendo parocho ellegerà quem peça a esmola de Nossa Senhora 
da See de Miranda» (fl. 20) 

Obras na capela-mor da responsabilidadB Ho abade. Forro; lâm p aH a 
«O mesmo reverendo abbade não cumprio com as obras impostas na 
vizita passadas pello que incorreo nas penas delias: mas como as obras 
parecem maiores do que pode o rendimento do beneficio e qualidade 
do lugar , o relevo de metade das penas, e o condemno em a outra 
mettade, por nao haver recorrido com tempo ao prelado [...] e em seu 
lugar dentro de hum anno, mandará o mesmo reverendo abbade forrar a 
capella môr, e comprar hua alampada que não custe menos de quatro 
ou sinco mil reis para alumiar o Santíssimo» (fis. 20-20v) 

Corpo da igreja: substituição na cobertura do colmo nor tRlha 
Caldeirinha: baptistério " 

f «Os freguezes dentro de quatro mezes, cubrirão de telha a parte da 
igreja matriz que está coberta de colmo, pela indignidade daquela 
cobertura; e comprarão hua caldeirinha de metal, e porão hua chave 
nas grades do baptistério que terá sempre o reverendo parocho, penas 
de seiscentos reis por cada obra» (fl. 20v) 

Capela de Nossa Senhora 
«Mandarão mais fazer hua credencia na capella de Nossa Senhora que 
juntamente sirva de caixão para a roupa da mesma capella e seo uso» 

Ermida de Tesns Maria: pinturas murais 
«A ermida de Jezus Maria esta indigna deste nome e invocação; e 

' v. porque o povo se escuza por sua pobreza da renovação e fabrica delia, 
mando que não podendo renovar a dita ermida que fique decente para 
nella se celebrar, se arruine de todo, e o padre cura hira primeiro e 
desfará a pintura da parede, cujos fragmentos de rebocco enterrará 
onde lhe parecer, e a madeira e pedra da dita ermida se gastará nas 
igrejas do lugar e não em outra obra algua sob as penas da Constituição, 
e no lugar da dita ermida se erigirá hua cruz, podendo ser, de pedra,' 
para sinal e memoria da reverencia do lugar» (fis. 20v-21) 

f 
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Ofertas das mnças à Senhora 
«acerca da esmolla que as moças costumão offerecer a Nossa Senhora 
na noute de Natal, ou em qualquer outro dia, mando que sejão para a 
mesma Senhora» (fl. 21) 

1706, Maio, 13 
Visitador: Licenciado Manuel Rodrigues do Amaral, abade de Sicouro. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] ellegerà mamposteiro de Nossa Senhora da 
Seè» (fl. 22) 

Obras pertencentes ao abade: 
capela-mor: paredes: tecto: pavimento. Sacristia 
«O reverendo abbade devia ter recorrido a Sua Illustrissima como lhe 
foi mandado na visitaçam passada para com seu despacho resolver me 
no que podia mandar fazer neste particular, mas acomodando me com 
o parecer de todos os freguezes, achei que a capella mor avia de fiquar 
muito suficiente revocando a por dentro, e por fora com cal feita e 
temperada por bom mestre, e forrada toda de madeira nova e telhada e 
inbutida [sic] com cal, e juntamente a sacristia da mesma sorte e 
também achanara a capella mor branqueando a com cal e tudo o mais 
que lhe for necessário para que fique com a composiçam necessária e 
suficiente para tam alto ministério fará esta obra enthe dia de Paschoa 
primeira que vem de 707» (fl. 22v). 

Confessionário; corpo da igreja 
«Os freguezes mandaram compor o confissionario, e fazer hua chave 
para o caixam dos Sanctos Óleos, e mandaram branquear a igreja para 
que diga com as obras da capella mor» 

Capela da Senhora; corpo; pavimento 
«(Os fregueses) mandaram rebocar, e branquear o corpo da igreja capela 
mor, e sancristia da igreja de Nossa Senhora e achanar o lastro delia em 
termo de seis mezes pena de novecentos reis» 

Capela de Tesus Maria: reforma 
«Os freguezes não aruinaram a capella de Jezus Maria como lhe foi 
mandado por se obrigarem a compor a capella com a decência devida 
para se nella selebrar os devinos sacreficios» (fl. 22v) 
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Lâmpada para a matriz Estrado para o alter de Nossa Senhora 
«Os freguezes compraram hua lâmpada para a igreja de S. Estevão para 
que esteja aceza enquanto se celebrarem os divinos officios pena de 
tezentos reis e concertaram o estrado do altar de Nossa Senhora pena 
de trezentos reis» (fl. 23) 

1709, Junho, 14 

MranchT ^ ^ M&nUel TaV&reS ^ S ° U S a ' C Ó n e g ° d ° U t o r a l n a Sé de 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] ellegerâ mamposteiro de Nossa Senhora da 
See» (fl. 23v) 

Contrução de nova matriz 
«Achei que as obras impostas ao reverendo abbade, e aos freguezes 
nam estavam satisfeitas [...] vi ao mesmo reverendo abbade e ao povo 
resulutos a fazer hua so igreja por se evitar os gastos de fabricar três 
como hera a de Jezus Maria que estava mandada derrubar ou reformar a 
de Nossa Senhora do Rosário aonde esta o sacramento e a matris por 
me parecer justa a sua resoluçam, e devoçam e que he assim mais 
cocernente ao serviço de Deos e a milhor comodidade de todos 
evitandosse o fazer maiores gastos em paredes velhas lhes louvo a 
todos o bom animo e zello com que se mostram elles aprovo a sobredita 
resoluçam com tal condiçam que se huns e outros em termo de dous 
annos nam fizerem a dita igreja em sitio decente e capas com a 
perfeiçam possível alem das penas em que tinham encorrido de que por 
ora os alivio encorreram em pena de quinze mil reis respectivamente 
sinco ao reverendo abbade e des aos freguezes repartidos para a Bulia 
See e meirinho fazendo para o custo da igreja alguas empreitadas e 
faltando alguém sem justo empedimento o reverendo abbadeo 
condenará dando lhe o juis o rol dos que faltarem em cem reis a cada 
hum e os evitara da igreja athe pagarem e se for já no serviço da mesma 
igreja os condenara em sinquenta reis a cada hum e se o juis nam der o 
rol verdadeiramente será condenado em quinhentos reis por quada ves 
que o fizer o contrario pagara de sua caza e o evitará da igreja athe que 
pague e se passar de hum mês evitado pagará em dobro por cada hum 
dos sobreditos acima» (fis. 23v-24) 
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Turíbulo e naveta 
«prella indecencia que achei em nam haver na dita igreja para o 
incenso quando se expõe o Sacramento ou se incensa quando se leva 
aos mfermos e oferecerem me em hua cumqua [sic] de pao lhe avia de 
impor outras obras mas attendendo ao gasto que ham de fazer na igreja 
lhe nam mando fazendo a que por hora a façam e nam fazendo a dita 
igreja mandaram fazer turibullo e naveta tudo de prata» (fl. 24) 

Condenação do abade em cem mil réis: turíbulo e naveta; Santo Cristo 
de Outeiro; Santa Cruz de Miranda 
«Aos vinte e oito dias do mês de Julho de mil settecentos e treze nas 
cazas de morada do reverendo abbade20 ahi estando elle prezente e o 
reverendo Dionizio Gonçalves confermado dos Alvaredos, e o 
reverendo padre João Gomes cura do lugar de Rio de Fornos, mandei 
chamar o juiz da igreja e os homens do acórdão, e lhe entreguei vinte e 
cinco mil reis de cem em que o reverendo abbade foi condenado a 
saber cincoenta para o Santo Christo de Outeiro vinte e cinco para as 
obras da Santa Cruz de Miranda e outros vinte e cinco para as obras da 
igreja deste lugar que forem pertencentes ao povo e não ao reverendo 
abbade e da dita quantia tomará conta o reverendo visitador de que me 
derão recibo o dito juiz da igreja e homens do acórdão em prezença da 
maior parte do povo, e para constar fis este termo por ordem que para 
tudo tive do Illustrissimo Senhor Arcebispo bispo deste bispado. 
Frezulfe dia mês e anno ut supra. O abbade de Sobreiro Thomas Gomes 
da Costa». 

1715, Janeiro, 7 
Visitador: Doutor Bernardino Cabral da Silva, deão da Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo abbade [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 25) 

Obras impostas ao abade. Mudança da igreja para a povoação 
«O reverendo abbade somente mandou rebocar e branquear a capella 
mór, e faltou as mais obras que lhe forão mandadas fazer já em tantas 
vezitas repetidas, e atendendo ao limitado rendimento do seu beneficio 

20 À margem esquerda: «condenallo em cem mil reis foi o mesmo que arrazallo servirão os 25 
para o turíbulo e naveta de prata. E dahi por diante viveo tão pobre que foi necessário ao 
Senhor bispo mandar Lhe dar hua baeta pelo amor de Deos pois o obrigarão a 
renunciar».Trata-se de observações relativas ao abade Manuel de Morais Colmieiro. 
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e a desculpa que me deu de não ter satisfeito as ditas obras por cauza 
de que os freguezes intentarão mudar a igreja matriz para dentro do 
lugar e athe o prezente tem andado com os mesmos intentos sem se 
rezolverem a por em execução a dita obra; alivio ao dito reverendo 
abbade da pena em que incorreo, e dentro de hu anno dará 
cumprimento as ditas obras debaixo da pena que lhe foi imposta na 
vezita passada, que pagará sem remissão para Sé meirinho e Bulla, e 
lhe recomendo seja mais zelozo e cuidadozo no serviço, e aceio da sua 
igreja» (fl. 25) 

Obras impostas ao fregueses: pobreza destes por causa da guerra 
«Os freguezes não fizerão as obras, que em repetidas vizitas lhe forão 
mandadas, nem acabarão de arruinar a capella de Jezus Maria pello que 
incorrerão em a pena de dez mil reis que lhe foi imposta na vezita 
passada, e suposto a sua rebeldia e omissão, não era digna de 
comiseração, atendendo porém a sua muita pobreza e vexação que tem 
experimentado nestes annos com as guerras e tributos os alivio em 
parte da dita pena, e os condeno somente em quinze tostois, que o juiz 
do povo entregará a minha ordem em termo de seis dias» (fl. 25v) 

Turíbulo e naveta 
«E para a obra do turíbulo e naveta de prata lhe aplico os vinte cinco 
mil reis da condenação do reverendo abbade que estão na mão de 
Francisco Annes o qual os entregará para a dita obra de que se dará 
conta na primeira vizita» (fl. 25v) 

1716, Maio, 24 
Visitador: Manuel da Silva, arcediago da Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda e Santo Cristo de Outeiro 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da Sé 
e Santo Christo de Outeiro» (fl. 26v) 

Imposições ao abade 
«O reverendo abbade mandara comprar hua alampada e hum vazo para 
ella branquear a capella mor da igreja matris» (fis. 26v-27) 

Imposições aos fregueses: 
Corpo da igreja; baptistério 
«Os freguezes não satisfizerão em rebocar e corpo da igreja e sancrestia 
como outras obras impostas nas vezitas passadas e atendendo a sua 
pobreza os alivio em parte da condenação e paguem somente mil e 
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quinhentos reis [...] revocarão o corpo da igreja per dentro, e fora 
sancrestia caza da pia baptismal refermando lhe também o tecto da 
mesma caza branqueando tudo» (fl. 27); 

tecto da matriz 
«reformarão outrossim o tecto da igreja matris» (fl. 27). 

1719, Maio, 31 
Visitador: bispo D. João de Sousa Carvalho. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 32v) 

Capela-mor: retábulo com colunas serpentinadas; pavimento com 
madeira; paredes e telhado 
«Vendo nos com grande magoa nossa o lastimozo estado em que se 
acha a igreja matriz deste lugar, mais pella incúria, e pouco zello do 
reverendo abbade passado que pella tenue renda do seu benefficio e 
não menos pella negligencia, e culpável omissão dos freguezes e 
querendo nos rezumir e reduzir a effeito, a multidão das vizitas 
passadas, que pella falta de execução, mais servirão de confundir, do 
que de reformar, ordenamos, e mandamos ao reverendo abbade actual 
que da penção que esta pagando, digo que esta vencida por seu 
antecessor, a que forão impostas as obras da capella mor, e também do 
que para a dita penção se for vencendo ao diante, mande logo dentro 
em três mezes fazer hum retabolo a selamonica para a capella mor da 
matriz, com seu sacrário, cuja obra custe de setenta mil reis em 
madeira tudo feito por official perito, e o dito reverendo abbade actual 
debaxo da pena de suspenção mande dentro de seis mezes lagear a 
folhas de madeira a dita capella mor á sua custa reformar os telhados 
delia de sorte que lhe não chova, atacar, e emsopar as paredes 
embranquealla por dentro, de sorte que fique mais alva e perfeita» 
(fl. 33) 

Obras impostas aos fregueses: 
Retábulos para os altares colaterais 
«sob pena de dez mil reis que o juiz do povo pagar de sua caza 
applicados na forma ordinária, mandem fazer (os fregueses) dous 
retabolos de boa talha para os altares colatraez da matriz concernentes 
ao que se fizer para a capella mor»; 
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Pavimento 
«outrossi lagear, ou solhar de madeira o corpo da igreja», 

Telhados e paredes da nave, sacristia e baptistério 
«retelhalla e reformar as madeiras de que os telhados necessitarem e 
branquealla por dentro muito bem e também a sanchristia, e caza da 
pia baptismal» (fl. 33v), 

Âmbulas 
«mandem fazer ou comprem hua caixa de estanho fino, e ao menos 
ambolas do mesmo com suas tapadouras para os Santos Oleiosísicl e 
também coatro veos de calices das coatro cores da igreja por haver 
délies muita necessidade» (fl. 33v); 

Capela da Senhora do Rosário 
«outrossi branquear por dentro a capella de Nossa Senhora do Rosário 
em que hoje se guarda o Santíssimo Sacramento» (fl. 33). 

Empreitadas 
«e para que os fregueses mais comodamente e com menos opreção 
possao fazer as obras que lhe impomos lhes ordenamos, e dispensamos 
possao fazer alguas geiras e impreitadas em os dias santos para este fim 
tao louvável e o juiz do povo condenara em sinco tostões aos que não 
forem as ditas geiras, e impreitadas, os quês applicamos para as ditas 
obras» (fis. 33v-34) 

Penas 
«E advirtimos ao reverendo abbade certefique a seus freguezes que sem 
recurso algu nem esperança delle hão de ser executados nas penas que 
lhe impomos faltando a darem cumprimento a qualquer das obras aqui 
determinadas; e a piedade que com elles uzamos para perdoar as 
condenaçois passadas, se há de converter em rigor para a execução das 
futuras» (fl. 34) 

1720, Junho, 6 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 40) 

r 
* 
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Obras do abade: pavimento: atraso na fábrica do retábulo 
«O reverendo abbade deu cumprimento [...] em solhar de madeira o 
pavimento da capella, e em mandar fazer o retabolo, e pello que vi da 
obrigação, que fes o mestre entalhador não foi por culpa sua o não estar 
já assentado, mas sim pella do mestre, a quem obrigara de 
cumprimento visto se ter acabado o tempo em que se obrigou, o que 
fará sendo necessário com sençuras» (fl. 40) 

Retábulos colaterais iá pagos fdez moedas de 4.800 réis) mas ainda nãn 
colocados 
«Os freguezes tem satisfeito a tudo que lhe foi mandado na vizita 
passada, menos em branquearem as paredes da igreja, sanchristia, e 
caza da pia baptismal, que compriram tanto que estiverem asentes os 
retabolos coletrais, e o não estarem estes já postos em seu lugar, acho 
he pella rezão sobredita do altar mor, e não por culpa sua, e asi alivio 
da pena, que lhe foi emposta pois vi paga do mestre em que tinha 
recebido pellas sobreditas obras, des moedas, a quem sendo necessário 
obrigarão para que em termo de hum mês os ponha correntes, com 
pena de lhe ser executada a condenação» (fl. 40v) 

Portas principais e travessas: coro 
«E os mesmos freguezes athé a primeira vizita mandarão fazer portas de 
bonna madeira, e bem feitas tanto para as principais como para as 
travessas, achei são do reverendo abbade e reformar o coro de madeira 
fechando lhe a porta, que vai para elle de pedra e barro, fazendo lhe 
serventia pella parte de dentro, com pena de quinhentos reis por cada 
huas destas obras» (fl. 40v) 

Vestimentas: frontais de madeira pintada, bancos 
«(Os fregueses) mandarão fazer hua capa de fellepichim roxo com suas 
franjas de seda e outrossi mandarão fazer dois frontais de madeira, que 
possão servir para os coatro tempos oleados por hua, e outra parte, em 
termo de seis mezes com pena de mil reis e dentro no dito tempo 
comprarão pedras aras para os mesmos altares e mandarão fazer hua 
cadeira por bom oficial, e bancos para a igreja» (fis. 40v-41) 

Pagamento obrigatório para a confraria do Santíssimo Sacramento 
«Como os freguezes são obrigados a comcorrerem com o necessário 
para que com a dessencia divida saia o Santíssimo Sacramento, nas 
funçoins costumadas, e não tenhão para este efeito rendimento 
detriminado, mando que de hoje em diante comforme o uso nas mais 
das igrejas deste bispado comcorra cada hum sendo cazal com meio 
alqueire de pão, e os demais a coarto, que o mordomo da mesma 
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confraria cobrará em cada anno na colheita e sendo remissos em pagar, 
o reverendo parrocho sendo lhe dado pello mesmo mordomo a rol os 
devedores os evitará da igreja, e satisfazendo os admitirá á mesma» ffl 
41) l 

1722, Junho, 30 
Visitador: Doutor João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 42) 

Carneiras para cobrir os altares maior e colaterais 
«O reverendo abbade na execução destas obras lhe cabe o maior lavor 
como no asseio e limpeza da igreja que há de Deos permittir recupere a 
mdecencia [sic] com que tantos annos se achou na multiplicação do 
cuidado com que agora há de ser assestida assi pella sua parte como 
pello que toca aos freguezes, espertando os e advertindo os com o 
exemplo e charidade dentro de seis mezes mandará fazer huas 
carneiras que tomem o pavimento do altar mor com divizão 
correspondente a pedra ara para que quando se selebrar se descubra 
campo para os lados, e mandará mais compor com suas molduras 
oleadas o sacro evengelho de S. João e lavabo, e o mesmo executarão os 
freguezes dentro do mesmo tempo penna de quinhentos reis para os 
altares collateraes do que há de rezultar grande utilidade as talhas e 
asseio» (fl. 42-42v) 

Véu de ombros 
«Também ordeno aos freguezes que dentro de hu anno penna de dois 
mil reis mandem fazer hu veo de hombros de damasco ou primavera 
forrado de tafetá carmezim guarnecido de trena e com seos cordois» 
(fl. 42v) 

Acesso aos sinos 
«mais mandarão compor o tecto da igreja removendo a serventia dos 
sinos para a parte de fora aonde porão escada capas a elleição do 
reverendo abbade» 

Altares 
«mandarão mais fazer hua manga de crux de felipichim roxo, e mais 
para cada hu dos altares sua toalha guarnecida com sua rendilha» 
(fl. 42v) 
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Imagem de Santo António: cruz de prata 
«para hu dos altares collataraes mandarão fazer hua imagem de Santo 
Antonio feita por official perito e não lhe imponho mais porque quero 
tomem alento e vão adquirindo dinheiro para fazerem a haste da crux 
de prata21 por ser de maior asseio e mais conveniência do que usar de 
manga» (fis. 42v-43) 

Perturbação nos ofícios 
«Ordeno ao reverendo parrocho que ate quinhentos reis condene os 
freguezes que na igreja levantarem a vos e fallarem sem por elle serem 
perguntados, e quando for necessário na mesma igreja mandar se 
buscar ou fazer algua couza a pessoa que estiver mais retirada se lhe 
va dar antes recado que da capella para o fundo gritar e da mesma sorte 
debaixo para cima em cuja observância espero que o reverendo abbade 
tenha vigilantíssimo cuidado attendendo a que se assista na igreja com 
a maior humildade e devoção e attenção» (fl. 43) 

1724, Junho, 20 
Visitador: Doutor Francisco do Rego Sarafana, comissário do Santo Ofício e 
abade de Vilar de Peregrinos. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 45v) 

Véu de ombros; cruz 
«Os freguezes não satisfizeram a mandar por o veo de hombros, e 
manga da crus pelo que deviam emcorrer nas penas mensionadas na 
vezita passada mas attendendo a que tem o dinheiro nas mãos do 
reverendo abbade para as mandarem vir, e a que tem feito muitas obras 
pelas que merecem louvor, os alivio [...] ponhão as ditas obras dentro 
de seis mezes» (fis. 45v-46) 

Ornamentos e vestimentas 
«mandarão fazer hua alva de bom lenço com sua renda pena de 
quinhentos reis applicados na forma ordenaria com seu singulo, e 
amito, e também mandarão té a primeira vezita por huas dalmaticas de 
damasco branco com suas sanefas de damasco carmezim» (fl. 46) 

21 À margem direita: «fesse em 1782 e se reformou a cruz». 

> 
« 
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1726, Junho, 2 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício e prior da 
igreja de Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 52) 

Diversas imposições aos fregueses 
«Os freigezes não tem satisfeito com as carneiras para os altares 
coletrais em branquiar e revocar a igreja matris e capella de Nossa 
Senhora e na cobertura dos sinos e ainda que encorrão nas penas das 
vezitas os alivio delias por me aprezentarem hum despacho do 
Illustnssimo Senhor bispo com que lhe consedia a espera de hum anno 
que ainda não findou as quias obras mandarão fazer em termo de três 
mezes sob pena de três mil reis» 

Telhados 
«outrossim mandarão comprar hum milheiro de telha para telharem os 
tectos da igreja matris e capella de Nossa Senhora por se acharem 
muito faltas delia» (fl. 52) 

Capela da Senhora: frontal 
«Os mesmos athe a primeira vezita mandarão fazer hum frontal de 
damasco rouxo com sanefas de damasco verde com sua franxe [sic] [...] 
com pena de mil reis o qual frontal sera para a capella de Nossa 
Senhora» (fl. 52) 

1727, Junho, 12 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício e prior da 
igreja de Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 52v) 

Obras impostas aos fregueses 
«Os freguezes nam tem satisfeito com as carneiras dos altares 
coleterais, e com o frontal de damasco roxo, e attendendo as muitas 
obras que tem feito os condeno somento em duzentos e quarenta reis» 
(fis. 53-53v) 

702 



Imagem de S. Sebastião 
«mandaram vir huma imagem do glorioso Sam Sebastião nova, e bem 
feita para o seu altar da matris» (fl. 53v) 

1728, Novembro, 24 
Visitador: Doutor Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Benfeito. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 54) 

Frontais 
«Os freguezes tem satisfeito as obras que lhe forão mandadas [...] e por 
achar os altares coletrais so com frontais (*) e não aver cor 
conrespondente ao Advento e Coresma mando que athe a primeira 
vezita mandem fazer dois frontais de felepechim rouxo com suas 
senefas verdes com suas franxas de seda comforme a direção do 
reverendo abbade» (fl. 54v) 

1730, Junho, 4 
Visitador: Doutor Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Benfeito. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 55) 

Arcazes 
«os freguezes não tem satisfeito as obras dos frontais dos altares 
colleterais [...] e mandaram também compor os caixoens digo fazer 
guns caixoens de novo comforme a direção do reverendo abbade» 
(fl. 55) 

1732, Outubro, 10 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro, protonotário apostólico 
e comissário do santo Ofício. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 57) 
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Arcazes 
«Os freguezes não satisfizeram a obra dos caixois, mas consta me tem a 
madeira prompta, e que por falta do mestre não estão acabados» (fl. 57) 

1734, Dezembro, 10 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro, protonotário apostólico 
e comissário do santo Ofício. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mordomo de Nossa Senhora da Sé» 
(fl. 58) 

Licença de confessor 
«Porquanto o fim para que se ordenão os clérigos neste bispado he para 
se empregarem no serviço de Deos, bem das almas e para ajudarem aos 
parochos no trabalho das igrejas como alegão na pretensão de ordens e 
alguns o fazem tanto pelo contrario somente querem utilizar se dos 
benezes da igreja e izentar se do trabalho delia pelo que mando que o 
reverendo parocho que hoje he e ao que ao diante forem pena de 
suspensão não admitão a sacerdote algum que não tenha licença de 
confessar ao menos clérigos a função algua da igreja pertencente ao 
povo confraria e induenças, de que levem benezes, excepto queirão 
assistir de graça ou sendo irmãos de algua confraria queirão com sua 
assistência e satisfazer a luctuoza de algu seo parente bastantemente 
chegado que neste cazo lhe não obstará este capitulo» (fis. 58-58v) 

Frontais de damasco de Itália 
«os freguezes mandarão fazer hum frontal de damasco de Italia branco 
e carmezim, com suas franjas condeizentes a obra tudo a elleição do 
reverendo abbade the a primeira pena de mil reis» 

Doramento dos retábulos 
«Consta me que os mesmos (fregueses) tem dinheiro para dourar os 
retabolos e que anda espalhado pelo lugar, e talves em mãos que não 
tenhão com que pagar, o que sera occazião para se não dourar tão 
depressa como a obra o requer pelo que mando que o juis da igreja e do 
povo e homens do acoprão dem satisfação ao douramento dos retabolos 
the o S. João Baptista proximo futuro pena de três mil reis que pagarão 
de sua caza os sobreditos» 
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Imagens 
«sob a mesma pena mandarão estufar os santos que estão nos mesmos 
retabolos» (fl. 58v) 

1736, Dezembro, 3 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro, protonotário apostólico 
e comissário do santo Ofício. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 60v) 

Caixão para os livros; residência paroquial 
«Visto que por justas cauzas he tam nessaria a boa goarda dos livros 
mando que não tendo o parrocho caza capas haja na sanchrestia hum 
quaixão fechado com boa fechadura a qual chave ter o reverendo 
parrocho em sua caza» (fl. 61) 

Missa da Conceição 
«O reverendo parrocho poderá fazer a missa da Concepção da Senhora 
dentro da oitava e por atender a pobreza dos freguezes lhe concedo 
licença para se cantar de quatro clérigos pagos a 100 excepto o 
reverendo abbade que terá o seu ingresso costumado» (fl. 61v) 

Perfeição da capela-mor 
«Ao reverendo abbade tenho muito que lhe louvar pello asseio com que 
se acha a sua igreja pois esta se acha com toda a perfeição [...] e por ora 
lhe não ponho obras algumas» (fl. 62) 

1738, Fevereiro, 3 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 63) 

Exposição do Santíssimo 
«O reverendo parrocho pena de excomunhão não consinta que se 
esponha o Santíssimo sem ordem nossa ou do nosso reverendo Doutor 
Provisop) (fl. 63v) 
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1739, Maio, 20 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 66) 

Capela da Senhora 
«Os freguezes comprarão hua cadeira de boa madeira a eleição do 
reverendo abbade para a capella da Senhora como também branquiarão 
a mesma por dentro e fora e hua alva de bom lenço igual a outro para 
fazer o terno» (fl. 66) 

Ornamentos da igreja: empréstimos 
«O reverendo parrocho pena de suspenção não emprestara couza 
alguma da sua igreja como também o juis da igreja pena de 
excomunham maior» (fl. 66v) 

1744, Janeiro, 22 
Visitador: Doutor Simão Preto, abade encomendado de Santa Valha. 

Multas das faltas à doutrina; esmolas para a Sé 
«O reverendo parrocho sem excepção de pessoas ensinará a doutrina 
[...] aos faltosos em semelhantes, quando forem sem causa justa 
condemnará pella primeira vez em meio tostão dobrando a muleta ate 
hum cruzado.procedendo com sensuras e declrando por públicos 
excomungados aos renitentes em pagar [...]. Estas muletas serão para as 
obras da igreja a arbitrio do reverendo parrocho o qual elegera 
mamposteiro da Senhora da Sé» (fis. 67-67v) 

Atitudes na iereia 
«Não consentira que na igreja haja conversas profanas risos 
descompostos, e outras acçoens imodestas, e alheias da Caza de Deos« 
(fl. 67v) 

Reuniões de pessoas dos dois sexos 
«Porquanto a pureza, e castidade ou se offende em parte, ou se perde de 
todo nos ajunctamentos, principalmente de noite emquanto entrão 
promíscuos homens, e mulheres, como são bailes, seroens, fiadas, e 
outros semelhantes dos chamados ranchos, e camaradas de obreiros ou 
segadores, que costumão de ambos os sexos dormir junctos no mesmo 
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aposento, e lugar, mando com pena de hum testão pela primeira vez, 
dous pela Segunda, e quatro pela terceira, que não haja taes concursos, 
quando forem perigosos, e suspeitos de lascivos, e as mesmas penas 
incorrerão os que derem caza ou sitio accomodado para elles, como 
também os pais de família que consentirem a seus domésticos entrar 
em semelhantes ajunctamentos o reverendo parrocho dará a seu tempo 
noticia individual dos transgressores para se executar nelles estas 
muletas» (fis. 68-68v) 

Capela da Senhora 
«(Os fregueses mandarão) rebocar, retelhar, e reformar o forro e tecto da 
mesma capella (da Senhora), e as paredes delia [...] sob pena de três mil 
reis» 

Matriz 
«Também mandarão forrar de novo a igreja e fazer hua sobrepelliz de 
mangas guarnecida de renda, e comprar huas galhetas» (fl. 68v) 

Mudança da igreja 
«Não mando, mas recomendo aos fregueses que facão igreja nova no 
sitio, que parecer mais accomodado vizinho à capella de Nossa Senhora 
de boa architecture moderna, a que ajudarão as instrucçoens do 
reverendo abbade, que promovera esta nova obra para gloria de Deos, e 
espero da sua christandade, que mande fazer a capella mor por sua 
conta com a perfeição possível, e no caso, em que se faça a nova igreja, 
se destruirá a antiga, cuja pedra servirá para a nova, e em tal caso os 
alivio o forro da igreja antiga, e de reformar as paredes da capella, na 
qual ficará a imagem de Nossa Senhora, passando o Sanctissimo para a 
nova igreja, estando em termos, e para que se trabalhe com efficacia, o 
reverendo parocho poderá proceder, ligando, e absilvendo aos rebeldes, 
mandando mulctar pelo juis da igreja desde hum tostão ate seis» 
(fl. 69) 

Mudança da igreja 
«Se parecer mais conveniente que a igreja se ajuncte com a capella 
assim se faça, mas por hora se branquee ao menos a mesma capella» 
(fl. 69v) 

Ornamentos que levou o abade defunto 
«(O pároco) procederá do mesmo modo contra os herdeiros do 
reverendo abbade ultimamente defuncto para que paguem á [sic] igreja 
os ornamentos com que foi sepultado, e se comprara com este dinheiro 
hua casulla á eleição do mesmo reverendo abbade» (fl. 69) 
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Inventário dos bens e ornamentos da igreja 
«O mesmo reverendo abbade em termo de hum mês com assistência 
dos officiaes da igreja, e outros homens intelligentes, e verdadeiros 
mandará fazer inventario dos bens da igreja, e seus ornamentos» 
(fl. 69v) 

1745, Dezembro, 8 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo abbade [...] elegera mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 70) 

Percurso das procissões à volta da igreja 
«Nas prociçoes que se fizerem a roda da igreja far lhe há dar principio 
pella parte do evangelho, e se recolhera pella da epistola, e não 
consentira que o juis do povo va detrás da procição» (fis. 70-70v] 

Vestimentas: 
leigos 
«He indecente e indigno que aquelles que se ocupão nos ministérios da 
igreja como são levar a cruz, nas prociçoes, acender vellas nas missas 
conventuaes e outras mais funções da igreja uzem dos próprios vestidos 
em que se ocupam nas suas obras serviços, e uzuaes mando que no 
termo de três mezes se comprem duas opas brancas hua para o 
mordomo que levar a cruz, e outra para o juis da igreja quando levar a 
sua vara o que cumprirão pena de dous mil reis» (fl. 70v); 

clérigos 
«Ainda que o habito não faz o religiozo comtudo como per direito esta 
ordenado que os sacerdotes uzem de vestidos em que pello extrior 
mostrem o aceio intrior ordeno que com pena de suspenção nemhum 
sacerdote possa sellebrar nem assester aos officios devinos, sem 
vestidos tallares que cheguem a fivella dos çapatos, e cabeção apertado 
com volta na forma das pastoraes, e barretes naquellas em que a função 
o pedir e o reverendo abbade uzara do ritual de Paulo V, e em tudo se 
conformara com elle, principalmente na administração do sacramento 
da penitencia comfessando com sobpellis estolla, e barrete» (fl. 71). 
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Dez mezes para se iniciar a mudança e fábrica da nova da isreia 
«Acho da parte dos freguezes a desordem de não se terem detreminado 
mudar a sua igreja parochial, ao mesmo tempo que esta em lugar 
desporpocionado para as funções parochiaes, precizando os esta 
despropoção a maior despeza nos ornatos da igreja, ao mesmo tempo 
que comfeção serem pobres; e como isto he falta de concideração ainda 
para o seu bem mando que o reverendo parocho, e freguezes athe a 
primeira vezita mudem a igreja para parte e lugar em que fique mais 
apto para a celebração dos ofícios devinos e mais funçoens da igreja e 
como o reverendo abbade em tudo he zellozo, e eficas para o bem e 
gloria de Deos, e de seos freguezes com boa direção e modo procurando 
em tudo prudentemente o milhor acerto deixo na sua elleição o lugar, e 
forma assim na sua cappella como do corpo da igreja, pois me mostra a 
experiência do seu fervorozo espirito a fazer esta obra com a melhor 
ordem e perfeição a qual daram principio no termo de des mezes pena 
de doze mil reis, e a condenação em que emcorrerão por não dar 
comprimento ao disposto nas vezitas passadas lha hei por alevantada 
em atenção a ter já cortadas alguas madeiras para esta mesma obra» 
(fis. 71-71v) 

1747, Dezembro, 14 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo abbade [...] elegera mordomo que tire a esmolla a Nossa 
Senhora da Sé» (fl. 72) 

Procissões do Santíssimo 
«Por me mostra a experiência não poderemsse fazer as prociçois do 
Santíssimo em todas as igrejas no dia da sua festividade e outavario 
mando se facão nesta em o dia que tiver milhor commodo assim de se 
juntarem os reverendos padres para assistirem a ela, e se haverem as 
mais couzas para função tam solene e recomendo muito ao reverendo 
parocho cuide fazella com aquelle asseio modéstia, e reverencia tanto 
na igreja como fora delia [...] declaro que os clérigos não serão menos 
de dez para assistirem a solenidade, e festividade do Senhor» 
(fis. 72v-73) 

Fábrica da nova igreja 
«Tenho muito que agradecer, e louvar ao reverendo abbade e freiguezes 
o zello que tem na sua nova igreja e porque continuão na perfeição 
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delia, lhe não deixo obras, por ficar tudo a eleição de quem tanto 
concorre para o serviço de Deos e bem da sua igreja» (fl. 73) 

1756, Janeiro, 12 
Visitador Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da 
Mesa do despacho episcopal. 

Proibição de fiadouros públicos e festas de Santo Estevão 
«Mais prohivo todos os fiadouros públicos que se fazem de noite assim 
nas ruas como nas czas aonde se ajuntão homens, e mulheres 
outrossim prohivo todas as chamadas festas de Santo Estevão que com 
(*) se costumão fazer pellas ruas por se comporem de pandorcas, 
danças, algazarras e tumultos ocazionados pella elleição de hum rei e 
outras mais dignidades que nellas se ellegem por cuja ocazião tem 
havido mortes e pendências pellos excessos de comer e beber que nos 
ditos dias se fazem de que se seguem muitas offensas a Deos e minas 
esperituais das almas e para cumprimento de tudo o disposto neste 
paragrafo mando ao reverendo parocho pena de obediência comdemne 
a toda a pessoa [...] pella primeira vez em cem reis e aos que forem 
atores e cabeças em sinco tostoens, pella segunda a huns e outros lhe 
dobrara a multa, e pella terceira lha tresdobrara a qual recuzando 
algum pagar executara com censuras atte de partieipamtes, e pagando 
os absolvera e todos os que os admittirem em sua caza os hei por 
comdemnados em dois mil reis também executada com censuras cujas 
comdemnaçoens applico metade para cera do Santíssimo Sacramento e 
obras da igreja e a outra metade para sufrágios pellas almas do 
Purgatório» (fis. 87v-88) 

Proibição da música de gaita de foles na igreja; nomeção do fabriqueiro 
e mamposteiro para tirar a esmola para a Sé de Miranda 
«Mando ao reverendo parocho não consinta que da porta da igreja para 
dentro toque gaiteiro algum a gaita, e fará nomiar fabriqueiro e 
mamposteiro da Senhora da Se» (fl. 88v) 

Igreja nova 
«Como acho esta igreja feita de novo, com tudo perfeita e asseada e 
provida de todos os ornamentos precizos e necessários e tudo com 
muito asseio não tenho que prover nella, so sim louvar o zello e 
perfeição do reverendo abbade a liberalidade com que para ella tão 
largamente tem concorrido» (fl. 89) 
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1762, Janeiro, 30 
Visitador: Doutor Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa 
episcopal. 

Igreja nova 
«O reverendo parocho actual (Bartolomeu Afonso) entre aqueles que 
são virtuozos, e zelozos da sua igreja, he singular, porque a sua propria 
custa tem feito a sua igreja, e a tem também ornada que não necessita 
de couza alguma» (fl. 107) 

Vestimenta: mamposteiro 
«O povo porem mandara comprar huma sobpellix de bom lenço e hum 
barrete para admenistrar os sacramentos em termo de quatro mezes 
pena de seiscentos reis e ultimamente elegera o reverendo parrocho 
mamposteiro da Senhora da Se» (fl. 107) 

1764, Outubro, 19 
Visitador: Doutor Francisco dos Mártires ,da Sagrada Ordem dos Pregadores e 
reitor do seminário de S. José. 

Proibição de empréstimo de ornamentos da igreja 
«O reverendo parocho pena de excomunhão e agravação de censuras 
não consinta que pessoa algua empreste para algua igreja o pallio ou 
ornamento algu porque comno esta igreja nada necessita de 
empréstimos das outras, he justo que para as outras nada empreste» 
(fl. 115v) 

Louva-se a acção do pároco 
«Escuzados são cappitulos de vizita a respeito das obras e asseio para 
esta igreja porque enquanto a providencia do Altíssimo por sua divina 
misericórdia conservar a vida, e saúde ao reverendo parocho mostrara a 
mesma igreja aquella asseio que a caza de Deos he devido» (fl. 115v) 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da Sé» 
(fl. 115v) 

1767, Maio, 25 
Visitador: Bispo D. Frei Aleixo de Miranda Henriques. 
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Zelo do abade com a nova igreja 
«Achamos a igreja tanto no formal, como no material delia tão 
composta e asseada que não necessitamos mais do que louvar mos o 
zello do reverendo abbade com que tem feito tudo de novo» (fl. 116v) 

Altar de Santa Bárbara: cruz à romana 
«O povo no termo de hum anno mandara fazer para o altar de Santa 
Barbara hua cruz á romana com seu cruxifixo pena de quatrocentos 
reis» (fl. 116v) 

Empreitadas 
«O juis da igreja no termo de quinze dias averigoará o que esta devendo 
á igreja de empreitas e requererá a nossos ministros os procedimentos 
percizos para a sua cobrança que se meterão os productos delias em 
mão de hua pessoa das mais abonadas para a todo o tempo estar 
promptas para o percizo das obras da igreja» (fl. 116v) 

1769, Dezembro, 9 
Visitador: Doutor António José da Rocha, cónego meio prebendado. 

Proibição de empréstimo de ornamentos da igreja 
«O reverendo abbade cumprirá com o disposto nas vezitas antecedentes 
sobre o empréstimo das couzas de sua igreja debaixo de perceito grave 
em lugar da pena nellas cominadas» (fl. 117v) 

Morte do abade Bartolomeu Afonso 
«(O abade ) procederá contra os herdeiros do abbade defunto pela 
satisfação dos ornatos que levou á sepultura e com o seu produto se 
comprará outro á eleição do reverendo abbade actual» (fl. 117v) 

Altar de Santa Bárbara: cruz à romana 
«O povo não satisfez com a crus para o altar de Santa Barbara mas por 
ser informado que as tem encomendadas e tem dinheiro prompto para a 
sua satisfaçam os alivio da multa, e attendendo ao muito que tem 
trabalhado para a perfeição da sua igreja lhe não deixo mais obras» 
(fl. 118) 

1774, Junho, 5 
Visitador: Doutor Manuel Velho Quintela, cónego prebendado. 

Adro 
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«O povo mandará por huas portas ou grades no adro a rbitrio do 
reverendo abbade» (fl. 118v) 

Esmolas para a Sé , «. 
«O reverendo parocho nomeará mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 118v) 

1777, Outubro, 7 
Visitador: Bispo D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas. 

M H ~ de Eroceder mntm qualquer freguês que não queira acatar as 
orientações das aAitoridades eclesiásticas 
X T f a z e r pagar as justas multas, e condemnaçoins que impuzer aos 
e^freguezef poderá alguas vezes evitalos dos officios d = e 

outras segundo as circunstancias mandar rol délies ao Reverendo 
Vtario Gera para proceder a denunciação contra elles e o mesmo 
p ^ L contr! quSquar freguêz, que for revelde . P — a ^ h e 
desobedecer em materia grave tudo porem executara depois de* os haver 
admoestado a estação das missas convenues F ^ e f e n t * . *&££** 
usar de meios suaves, e prudentes para os athrair, e convocar a 
obediência christaã» (fl. 123) 

Çáliçesj douramento mandam™ aos 
«Porque faltão dofe calices nesta igreja por dourar mandarnos aos 
moradores que os mandem dourar athe os lábios de fora e as suas 
patenas e comprar colherinha para hum que se acha sem ella» (fl.123) 

1779, Setembro, 30 
Visitador: Doutor António Moreira Cabral, abade de Terroso. 

! " S l ^ n d o s parochos poss.o evitar dos office divinos 
áquelles fretmezes que sendo justamente por elles multados, nao 
pagarem as' condenações, tendo prededido as trez ou mais 
admoestações segundo as circinstancias dos cazos» (fl. 125v) 

Missas por padres castelhagg Eccellencia 
«Poroue consta e tem chegado a prezençd ue ou 
R e X d i s s i m a a lamentável notícia qne alguns ec e z t a s t n « W 
recebem nor exemplo, a esmola de 200 reiz ou de 160 com oongaçam 
Sobem fc missa, não celebrar por si, e mandar dizer por ontros em 
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castella as referidas missas ainda por menos daquella menos esmola 
que o costume tem taxado neste bispado» (fl. 125v) 

Mau exemplo dos eclesiásticos 
«As pessoas que são dedicadas a Deos e os ministérios sagrados em 
tudo devem ser exemplares espelhos das pessoas seculares, e devendo 
as instruir no respeito silencio, e devoçam com que devem assistir aos 
officios divinos, pello contrario muitas vezes sam os mesmos 
ecleziasticos os que lhe dam mao exemplo pelo indecente e indigno 
modo com que entrão nos templos, e assistem nelles ás funções, sem 
guardarem a gravidade e reverencia que se deve a tão santos 
ministérios. Portanto mando que de hoje em diante se portem em tudo 
de modo que sirvão de edificação e não de irrizão e escândalo aos 
mesmos seculares, guardando o devido silencio, e a ordem de boa e 
bem pauzada pronunciação, uzando de hábitos talares e decentes, não 
sahindo da igreja, nem ainda para a sacristia sem que esteja de todo 
acabada a função excepto em cazo de necessidade» (fl. 126) 

Aprumo e higiene 
«As pessoas seculares que concorrem á igreja para atrahir as 
mizericordias do Senhor, e assistir ás funções sagradas devem entrar 
nellas com toda a compozição e ornato que permitem as suas 
possibilidades [...] e assim recomendo ao reverendo parocho admoeste 
a seus freguezes vão a igreja sempre compostos e asseados [...] e vendo 
que são incorrigiveis os multara por cada ves em vinte reis para o lume 
do Santíssimo da sua igreja» (fis. 126-126v) 

Retábulo 
«Achei a igreja bem ornada e provida do necessário pelo que não deixo 
obras louvo muito ao reverendo abbade (Feliciano Xavier Pereira da 
Serra) o zello que mostra no asseio, e ornato da caza de Deos, o ter feito 
o acrecimo do retábulo sem ser obrigado e dispendido tanto em 
utilidade da igreja e do beneficio» (fl. 126v) 

1781, Junho, 2 
Visitador: Francisco de Sá Morais, abade de Sendas. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegera mordomo de Nossa Senhora da Se» 
(fl. 130) 
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1783, Julho, 18 nnmi^ário do Santo Ofício, 
Visitador: Doutor Miguel Rodrigues de Castro, comissário 
abade de Vilarinho de Agrochão. 

S S t i a b e m ornada .ne não 4 * - * - , e a t i — a 

pareção» (fl. 132v) 

S S á K Í S S Í S t a * K e v e r e n d i s s i m a ^ ^ ^ o s 
eclesiásticos se não ajustão és d i s p a r o » * d ^ ^ e m muitos 
pastoraes, e que P « » » » — S ^ j ^ i , fazer menção 
cada ves mais a relaxação, por decreto seu uc 4 
em todas as igrejas ordena pena de s u s p e n ^ p s o f a c t i c e ^ 

sir;0: £ zz&st&z : **-■*-»—á 
Z e i i d o s seculares, e de fivellas de grandeza extraordmana» 
(fis. 132V-133) 

1785, Julho, 20 , d Montouto. 
Visitador: Manuel Bernardo de Lira, abade de S. Fedro ae 

nhrigações dos sacerdotes cleriROS seus 
5 ) Lerendo p a r c i a l i z a r a ^ f ^ ^ d a a ^ g r e a c0m0 são 
parochianos, que assistao a* "inçoens g r a t i n a d a s u a r ç j g 

^ t L m T l S m o t a c m ^ o guando se vai administrar por 

modo de viatico» (fl. 134) 

Matriz: paredes „Q r ( Vw Ha iereia e dealbar as 
«Os moradores mandarão revocar as paredes da igreja, 
mesmas pella parte exterior, e interior» (fl. 134vj 

T umes nos dias santos e domingos a n t i a u i s s imo de se alumiar 
«Consta me que ^ ^ T l l Z t ^ ^ e domingos há 
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antes; e o juis, ou juises, e moradores, que a isso são obrigados pagarão 
da sua bolça meio tostão por cada ves» (fl. 134) 

178922, Setembro, 15 
Visitador: (?) 

4 Confessionário . , 
«O povo mandarápor hua porta no confessionário que fica debaixo da 
escada do coro, por se achar sem ella, e outrossim forrar a escada 
ultima de sima, para que o som dos sinos não incomode os confessores, 
nem os penitentes que estiverem nos confessionários» (fl. 136) 

Vestimentas „ 
«Mandará outrossim fazer três vestimentas hua branca, outra vermelha, 
e outra verde por achar falta delias para os altares collateraes e 
attendendo á pobreza dos moradores, poderão ser de melama ou de 
hervas, á eleição do reverendo abbade dentro de hum anno, pena de 
quinze tostoins» (fl. 136) 

Pia baptismal como a da iereia da Mofreita 
y «E fará (o povo) hua pia baptismal de cantaria como a da igreja de 
' Mofreita no termo de dous anos» (fl. 136) 

Retábulo: douramento 
«Recomendo ao reverendo abbade, e aos morasdores o douramento do 
retábulo, e camarim da tribuna, não lhe ponho tempo por saber que ja o 
povo tem dinheiro para isso, e saber que o reverenndo abbade ha de 
apromptar o que lhe pertence para a perfeição da dita obra» (fl. 136v) 

Ramo. Vidraça no camarim da Senhora 
«Consta me se tirou hum ramo, ou esmola para huas cortinas para o 
Senhor, e que esta pelas mãos dos que o arrematarão, o reverendo 

/ ! abbade o fará pagar dentro de hum mês, e não apromptando os 
devedores, os evitará dos officios divinos, e não admitira athe que 
satisfação, e com a brevidade possivel mandara fazer a obra para que se 
destinou o tal ramo e da mesma forma se haverá com o que se tirou 
para a vidraça do camarim da Senhora» (fl. 136v) 

22 Assinala-se a realização de uma visitação em 17 de Agosto de 1787. Naquahdade de 
visitador o Doutor Gregório Rodrigues, abade da igreja de S. Pedro, em Sendas hmitou-se 
unicamente a assinalar a data da sua deslocação à igreja de Santo Estevão de Fresulfe. 

y 
* 
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Hospital de Lisboa 
«O reverendo abbade avizará a seus freguezes que não mandem para 
castella as missas de testamentos [...] e lhes fará saber que por Breve de 
Sua Santidade e lei de Sua Magestade hão de hir para o Hospital de 
Lisboa todos os legados, ou os dinheiros que havião de custar, se não 
forem cumpridos dentro do anno que o testador falecer, a saber duas 
partes para o dito Hospital, e a outra para o destrito e fazendo os 
legados fora do anno, os tornarão a pagar segunda vez para serem 
aplicados na forma dita» (fl. 146v) 

Vestes talares 
«O reverendo abbade não admita as funções da sua igreja qualquer 
clérigo que não uze de vestido preto e talar na forma que Sua 
Excellencia tem ordenado» (fl. 137) 

1795, Janeiro, 13 
Visitador: Sebastião José Esteves, reitor de Rabal. 

Ornamentos 
«Mando que os herdeiros do reverendo abbade defunto no termo de seis 
mezes appromtem as obras que lhe estavão capituladas [...] que bem a 
ser quatro frontaes de damasco das quatro cores guarnecidas com galão % 
de seda cor de ouro e franjão nas sanefas = quatro vestimentas de 
damasco das quatro cores guarnecidas com galão de seda cor de ouro e 
do mesmo modo seus manipulos [...] » (fis. 153v-154» 

Galhetas 
«Hum par de galhetas de estanho fino com seu prato» (fl. 155v) 

Cálice 
«Hum vazo para a rezerva do Santíssimo» (fl. 156) 

Tocheiros jjL 
«Dous tocheiros feitos por mestre intalhador bons e capazes para nelles aT^ 
se porem duas tochas para as missas comventuaes e admenistração do 
Santíssimo Sacramento» (fl. 156) 

Capela-mor: tecto arruinado 
«Mandem reformar o teto da capella que esta arruinado pelo reverendo 
abbade estar obrigado a factura das mesmas obras» 

I 
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Altar da Senhora do Rosano 
«O mordomo da Senhora do Rozario approntara humas sacras 
embutidas m caxelhos para o seu altar no termo de seis mezes» 
(fl. 156v) 

Cereal para a cera das confrarias do Santíssimo e do Rosário 
«No que dis resppeito ao uso e custume que se tem praticado nesta 
freguezia de os moradores darem hum alqueire de pam as confrarias do 
Santíssimo Sacramento e Senhora do Rozario pela cera que as mesmas 
lhe dam para acompanhar os seus defuntos de caza para a igreja e como 
me consta que esta mesma arde tempo considerabel nõ tem lugar o 
requerimento que me foi feito pellos moradores por estes olharem so 
para o pouco pam, e não para o gasto de cera que no preço em que 
agora se acha ainda as confrarias serão damnificadas em cujos termos 
mando se observe o uso e costume sem alteração nem damnificação» 
(fis. 136v-137) 

Frontaria 
«Acha se o frontespicio da igreja falho de révoque em partes mando que 
[...] por conta do povo no termo de cinco mezes o mande (*) de cal e 
dealbar de leite grosso para conservação das paredes e defensa dos 
temporaes» (fl. 157) 

Quadro para o baptistério 
«O mesmo (povo) no termo de três mezes mandara fazer hum quadro 
de boa madeira de castanho com seus frizos e no termo de seis 
mandara pintar a imagem de Nosso Senhor Jezus Christo e a de S. João 
Baptista que veramente reprezentem o baptismo do rio Jordam este sera 
posto defronte da pia baptismal e de sorte que o menistro do Senhor o 
possa ver na acção de admenistrar o sacramento do Baptismo cujas 
obras aportará penas de ser incurço na multa de mil e seiscentos reis 
para Se e meirinho» (fis. 157-15 7v) 

Residência paroquial 
«Acha se as cazas da rezidencia damneficadas cujas devia reparar o 
defunto abbade e como o não fes mando que seus herdeiros as reparem 
em tudo o que se acham deterioradas» (fl. 15 7v) 
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GESTOSA 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: Arquivo paroquial de Vilar Seco de Lomba), Livro de registo de 
capítulos de visita e pastorais de Gestosa (1746-1787/ 

1749, Outubro, 17 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira; abade de Mofreita. 

Altar-mor 
«Achei o altar mor sem a formalidade devida, pelo que mando, que logo 
se componha de sorte que fique com três degraos que o acompanhem 
tanto por diante como pelos lados e sobre elle se porá banqueta 
acomodada no melhor modo que permitir o retablo no qual estará a 
cruz e castiçais» (fl. 5v) 

Altares colaterais: banquetas; nicho para a imagem antiga do orago 
«Como os altares colaterais se achão tão indecentes e faltos dos 
preparos necessários para o seu adorno mando que sejão demolidos e 
novamente fabricados sobre hum degrao de cantaria de sorte que 
fiquem encostados ao corpo da parede da igreja sobre cada hu se lhes 
porá banqueta e cruz alta com cruxofixo e no que ficar para a parte do 
Evangelho se abrira hum nicho em que esteja bem cerrada a imagem 
antiga de Nossa Senhora Dasumpção e cuberta com cortinas por estar 
sem a veneração devida [...] como esta imagem tem confraria se fará 
esta obra por conta da mesma confraria» (fl. 6) 

1749, Maio, 7 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira; abade de Mofreita. 

Sacrário 
«Por se achar esta igreja sem o Santíssimo Sacramento em sacrário 
tendo o lugar os fogos que requer a Constituição e muitos mais mando 
ao reverendo abade mande por sacrário e tenha na igreja o Santíssimo 
Sacramento» (fl. 8v) 

K 
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Adro 
«A parede do adro da igreja seja bem composta e se alguém tirar a 
pedra delia seja condenado» (fl. 8v) 

1756, Fevereiro, 9 
Visitador: José de Andrade e Morais, protonotário apostólico. 

Sacrário 
«O reverendo abade não cumprio com o que se ordenou na vezita 
passada pondo o sacrário no altar» (fl. 28) 

Capela-mor: 
Altar 
«(O abade) mandará fazer no ditto altar hua banqueta melhor, que a 
que tem [...] e também mandará fazer pedestaes, que cheguem ao 
pavimento da capella mor, e que nelles descanse o retabolo» (fl. 28); 

Paredes 
«Mandará picar por dentro e por fora as paredes da capella mor para 
que fique bem dereita e liza, e depois a fará argamassar, e branquear 
com todo o asseio» (fl. 28) 

Fresta 
«na parede em que esta aberta a fresta a fará tapar, e abrir outra na 
altura em que está a do corpo da igreja cinco palmos afastada do 
retabolo para a porta da sanchristia» (fl. 28v). 

Paredes do corpo da igreja 
«Os freguezes dentro em seis mezes mandarão argamassar todo o corpo 
da igreja por dentro e por fora [...] e as paredes que não são feitas de 
novo as mandarão também piquar para ficarem bem direitas, e depois 
as mandarão também caiar» (fl. 28v) 

1762, Abril, 29 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita. 

Capela-mor: 
Altar-mor 
«se acha ainda hum dos mais indignos, e imperfeitos que se achão em 
todo o bispado» (fl. 50v); 
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Retábulo; sacrário 
«porque o retablo pella sua antiguidade e imperfeição está clamando 
que também se lhe acuda com remédio, mando ao reverendo abade que 
faça compor a dita capella com prioridade para que fique com a 
decência que convém a caza de Deos, maiormente agora que nella se 
acha collocado o Santissimo Sacramento» (fl. 50v); 

Pavimento t 
«mandará o reverendo abade mandará endireitar o plano da capella, e j j 
lageada de cantaria três degraos como se achão ja os de todas as igrejas, 
e levantar as paredes o que for necessário para ficar em proporção» 
(fis. 50v-51); 

Novo retábulo; imagem da padroeira 
«e fazer lhe então retablo pello estillo moderno com veo sacrário e 
imagem de Nossa Senhora padroeira feita com a perfeição com que se 
achão muitas imagens nas igrejas deste bispado» (fl. 51). 

Obras anteriormente capituladas aos fregueses 
«Os freguezes levantandosse a capella mor, concorrerão com a parte 
que lhe tocar satisfazer da parede do arco, e mandarão também levantar 
o corpo da igreja de sorte que fique proporcionado com a mesma -i 
capella e mandarão compor os altares colateraes na mesma forma que 
lhe estão mandado nas vezitas antecedentes» (fl. 51) 

1764, Agosto, 17 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade da paroquial de S. Mamede de 
Guide. 

Obras já capituladas ao abade: novo retábulo; pavimento; paredes da 
capela 
«O reverendo abade tem dado cumprimento as obras da vezita passada, £ 
menos ao lagiado e retabolo novo, porem como o retabolo esta ainda .+ * 
com suficiência e attendendo a lemitação do beneficio, o alevio da obra 
do retabolo, e mando de cumprimento ao lagiado, levantamento da 
capella, e degraos do altar» (fl. 59v) 

1766, Agosto, 15 
Visitador: José Alvares Teixeira, vigário geral. 
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Obras anteriormente capituladas ao abade 
«Não se achão ainda comcluidas [sic] as obras da capella mor 
capituladas ao reverendo abade defunto em as vezitas antecedentes as 
quaes não admitem demora e devem ser por conta da sua herança e 
assim mando que seu herdeiro as comclua e acabe» (fl. 66v) 

Portas da igreja com almofadas 
«Os moradores nececitão mais de portas novas para a sua igreja que dos 
frontaes capitulados em a ultima vezita [...] mando que em termo de 
seis mezes facão humas portas prencipaes de bona madeira de castanho 
e almofadadas e humas travessa de pares da mesma madeira e feitio 
para serem depois pintadas as quais serão de caixilhos bem seguros e 
chumbados na cantaria com tranqueta de ferro que sera também 
chumbada» (fl. 66v) 

Pavimento 
«(Os moradores) em termo de hum anno cobrirão de taburnos de bona 
madeira de castanho o pavimento da mesma igreja deixando pello meio 
huma piquena cuxia que sera lagiada de pedra igoal e sufeciente» 
(fis. 66v-67) 

1768, Julho, 8 
Visitador: Feliciano Pereira da Serra, desembargador da Mesa Episcopal. 

Pavimento do baptistério 
«os moradores no termo de três mezes mandarão [...] sobradar o 
pavimento do baptistério» (fl. 67v) 

1770, Julho, 17 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé de 
Bragança. 

Capela; retábulo 
«Certefica me o reverendo abade querer andar com a sua capella e 
retabolo» (fl. 68) 

Pavimento do baptistério 
«Os moradores dentro de seis mezes mandarão [...] compor o plano do 
baptistério como ja lhe foi mandado» (fl. 68) 
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1773, Julho, 13 
Visitador: Manuel Bernardo Lopes, cónego magistral na Sé. 

Pavimento do baptistério 
«Não satisfizerão os moradores com a obra do plano do baptistério» 
(fl. 69) 

Confraria do Santíssimo 
«O mordomo da confraria do Santíssimo [...] mandará fazer seis opas de 
serafina vermelha» (fl. 69) 

Confraria de Nossa Senhora da Assunção 
«O depozitario da confraria da Senhora da Assumpção, e o mordomo do 
Santíssimo [...] mandarão fazer [...] hu caixão com duas gavetas com 
suas chaves para a boa arrecadação da cera, e mais moveis das 
respectivas confrarias» (fl. 69) 

1776, Julho, 9 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, notário do Santo Ofício. 

Maus anos agrícolas 
«e não dou outro provimento porque me consta a indigência da 
freguezia por serem estes annos passados, e este muito caros os 
fructos» (fl. 74) 

Pavimento do baptistério 
«(Os moradores) não cumpriram com as obras do plano do baptistério» 
(fl. 74) 

1779, Julho, 28 
Visitador: Manuel Leonardo Lopo, vigário geral. 

Sacrário 
«Os irmaons da confraria do Santíssimo dentro de hum anno mandarão 
forar o sacrário» (fl. 76v) 

Santo Estevão 
«os mordomos de Santo Estevão (mandarão) comprar a pedra Ara [...] 
(e) sacras para o altar» (fl. 76v) 
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1781, Junho, 10 
Visitador: Manuel António de Aragão Cabral, abade de Chacim. 

Altar de S. Roque 
«O juis da igreja à conta dos moradores mandara fazer dois frontaes de 
felipixim branco, com sanefas vermelhas, também de felipixim, 
goarnecidas de galão em correspondência hum [...] para o altar da 
Senhora, e outro para o altar de S. Roque» (fl. 83) 

1787, Outubro, 8 
Visitador: António Manuel do Vale e Sousa, beneficiado de Santa Maria de 
Bragança e abade de Chacim. 

Encomenda no Porto ou Braga da nova imagem da Senhora da 
Assunção 
«Por me parecer já mover pouca devoção nos fieis a imagem de Nossa 
Senhora da Assumpção orago desta freguezia, e na verdade estar muito 
velha, tanto no que respeita ao incarne, estofo, como na materia de que 
he fecta, e por outra parte ser muito necessário, o asseio e ornato nos 
sanctos, para com mais facilidade averem dos fieis a veneração, e culto 
que lhes he devido, portanto mando ao reverendo abade, encomende e 
mande fazer outra imagem na cidade do Porto, ou na de Braga acabada 
com toda a perfeição, que merece, e preciza tendo olhos de cristal, 
como actualmente se costuma, tendo de altura quatro palmos de corpo, 
estofada também com a maior perfeição, esta imagem será aprontada 
dentro de dous annos» (fis. 94v-95) 

Parede do adro 
«O juiz da igreja mandará fazer toda a parede do adro de raiz com a 
altura de seis palmos cuja medida toda em roda sendo bem capeada e 
toda bem feita por mestres abeis» (fl. 95) 
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GIMONDE 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 2, Lv. 11 (1732-1794); 

A.D.B., PRQ., Cx. 2 (1793-1841) 

1732, Setembro, 23 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, prior da colegiada de Santa Maria de 
Bragança. 

Imagem de Nossa Senhora 
«O fabriqueiro não satisfes com o manto de meia tella para a imagem 
de Nossa Senhora» (fl. 1) 

Altar do Menino Tesus 
«Os mordomos [...] comprarão huas cortinas para o altar collateral do 
Menino Jezus» (fl. lv) 

Adro; sinos 
«Os freguezes em termo de seis mezes mandarão compor a parede do 
adro da igreja e branquiar o corpo da igreja e compor o cabido dos 
sinos» (fl. lv) 

Capelas de S. Sebastião e Santa Comba 
«Os mesmos freguezes [...] mandarão fazer dous frontaes de madeira 
pintados ao seo para as capellas de S. Sebastiam e Santa Comba e 
compor a credencia das mesmas capellas» (lv) 

1734, Novembro, 28 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, prior da colegiada de Santa Maria de 
Bragança. 

Incêndio na igreja; obras 
«Os comendadores deste lugar de S. Pedro de Babe com a maior 
brevidade mandarão reformar a capela mor desta igreja, fazendo lhe 
paredes de novo (*) comprimento (*) palmos, e a largura que 
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corresponda ao corpo da igreja, e toda sera correspondente com o 
mesmo, e o tecto da mesma capella novo de boa madeira, e com 
perfeição e retábulo para o altar maior porquanto a dita capella se acha 
sem tecto e sem retábulo e somente com as paredes que não estão 
capazes a respeito do corpo da igreja pelo notório, e infausto sucesso 
[...] ha dois annos nesta igreja ter ardido toda sem ficarem altares nem 
tecto algum, e o reverendo parocho [...] dará parte a Sua Magestade que 
Deos goarde pelo Tribunal da Meza da Consciência para que se digne 
mandar os comendadores satisfação as ditas obras» (fl. 2v) 

Retábulo para um altar colateral; confrarias das Senhoras do Rosário e 
Assunção. Obras no corpo da igreja 
«Em termo de oito mezes se mandara fazer hum retábulo de boa talha 
para o altar colateral do corpo da igreja que fica a mão direita e para o 
custo delle concorrera a fabrica com a terça parte, e os mordomos das 
confrarias de Nossa Senhora da Assumpção e do Rozário com as outras 
duas partes por conta dos rendimentos das mesmas [...] attendendo aos 
grandes dispêndios, que os freguezes tem feito com a reforma do corpo 
da igreja, e a pobreza deste lugar» (fl. 3v) 

Baptistério; nicho dos Santos Óleos 
«Os freguezes [...] mandarão por as grades do baptistério, e forrar o 
mesmo por sima com perfeição e na parede do mesmo mandarão fazer 
hua porta para o caixão dos Santos Óleos, e o forrarão por dentro de 
madeira com sua fechadura, e para a porta e do mesmo pella parte 
exterior lhe mandarão fazer hua cortina de damasco roixo com franjas 
de seda correspondentes pena de oitocentos reis que pagara o juis do 
povo attendendo ao mesmo trabalho e pobreza dos freguezes se 
satisfará por conta das confrarias os dois mil reis que estão devendo da 
pintura dos frontaes de madeira» (fl. 3v) 

Imagem do Menino Deus 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario por conta do dinheiro que o 
reverendo parocho ha de entregae em termo de seis mezes mandara 
encarnar a imagem do Menino Deos do mesmo altar, e reformar do 
necessário» (fl. 4) 

Obras incompletas 
«Fui informado que o mestre canteiro que arrematou as paredes do 
casco da igreja se obrigou a revoca las e branquia las, e que o reverendo 
confirmado satisfez tudo ao dito mestre sem a obra estar finda 
requerendo lhe o juis do povo e da igreja lhe não satisfizesse tudo sem 
a obra estar finda e como esta se acha em parte o révoque e o 
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branquearsse [...] o reverendo parocho o mande fazer a sua custa visto 
ter lhe satisfeito huma obra sem estar finda» (fl. 4v) 

Imagem de Nossa Senhora do Rosário 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario mandara fazer hua imagem 
de Nossa Senhora do Rozario de hum palmo e meio com perfeicção 
para as procissões da mesma Senhora» (fl. 4v) 

1736, Novembro, 6 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, prior da colegiada de Santa Maria de 
Bragança e comissário do Santo Ofício. 

«Louvo muito aos freguezes a promptidão com que satisfizeram as 
obras na vezita antecedente» (fl. 7v) 

Retábulo do Menino Deus: douramento; confrarias 
«Consta me com certeza que os moradores deste lugar cultivam as 
fazendas das confrarias do Santíssimo, e da Senhora da Assumpçam, e 
do Rozario sem lhe satisfazerem couza alguma pelo trabalho da cultura 
das mesmas fazendas e os attendendo, e pobreza dos freguezes mando 
que os mordomos das ditas três confrarias por conta das mesmas 
mandem dourar o retablo colateral do Menino Deos em termo de hum 
anno» (fl. 7v) 

Casa da tulha 
«Fui informado que as confrarias desta igreja recolhem muito pam, e 
que não tem tulhas em que o meterem de que segue grave prejuizo as 
mesmas pelo que mando que por conta das mesmas mandem as 
mesmas fazer hua caza em que se recolham os fructos» (fl. 7v) 

Confessionário 
«O juiz da igreja em termo de seis mezes mandara fazer hum ^ 
confessionário fechado» (fl. 8) ^ 

1738, Fevereiro, 24 
Visitador: António Rodrigues de Sá, cónego prebendado na Sé. 

Prioridade da obra da igreja; tulha 
«Os mordomos das três confrarias [...] não satisfizerão com a obra da 
tulha para recolher o pão das confrarias pello que incorrerão na penna 

». 
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de mil reis cada hum; pello que atendendo ao que reprezentão de terem 
a capella da igreja aberta, e andarem em letigio com os comendadores 
sobre quem ha de fazer a dita obra, e terem despacho de Sua 
Illustrissima que Deos tem para não continuarem com as obras, athe 
não terem findo a da igreja, os alivio da dita condenação, e mando que 
fazendo os comendadores a obra da dita capella por sua conta, elles 
sejão obrigados em termo de onze mezes, a fazer a da tulha» (fis. 9-9v) 

Retábulo do Menino Deus 
«outrossim mandarão dar comprimento ao douramento do retabollo do 
Menino Deos, em termo de onze mezes» (fl. 9v) 

Empreitadas para a imagem de Santo António 
«Foi me feito requerimento pelos moços solteiros deste lugar, que elles 
tinhão feito alguas empreitadas para mandarem fazer hua imagem de 
Santo Antonio para o que lhe devem alguas pessoas deste lugar pam, e 
dinheiro das ditas empreitadas que has não tem pago e por ser obra 
meritória; mando que o reverendo parocho proceda com censuras [...] 
contra os devedores» (fl. 9v) 

Festa de Santo Estevão 
«Por ser costume no dia de Sancto Estevo ajuntarsse o povo a hua 
meza, e não ser contra o serviço de Deos mando que o que faltar sendo 
cazado pague elle e sua molher ambos hum tostão, e sendo viuvo meio 
tostão para as missas do mesmo sancto» (fl. 11) 

1739, Abril, 14 
Visitador: António Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado na Sé. 

Obra da igreja 
«O fabriqueiro concorrerá com todo o dinheiro que houver na fabrica 
para se cobrir a capella e o que faltar para por a obra na sua ultima 
perfeição concorrerá o povo com o que faltar [...] declaro que 
concorrerão os mordomos das confrarias do Santíssimo, Nossa Senhora 
do Rozario, e da Assumpção com todo o que houver nas ditas 
confrarias reservando o necessário para as despezas delias [...] e 
desobrigo os freguezes de tal obrigação» (fl. 12) 

Capela de S. Sebastião 
«mandarão revocar por conta da confraria de Sam Sebastiam a 
capellado mesmo santo, e branquealla por dentro, e por fora, e 
mandarão fazer huma cadeia de ferro para o sino da mesma» (fl. 12) 
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Retábulo do Menino Tesus 
«Os mesmos freguezes nam derão comprimento ao douramento do 
retabolo de Menino Deos» (fl. 12) 

1744, Junho, 23 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, protonotário apostólico, abade de 
Canelas. 

Igreja: capela-mor 
«Tendo os freguezes feito com muita perfeição e custo as paredes da 
capella, e corpo da igreja se acha a mesma sem ornato algum de sorte 
que esta o altar mor incapaz de estar nelle o Santíssimo Sacramento; 
por cuja cauza o mudei para o sacrário do Menino Deos onde se 
conservara até que sefaça sacrário aonde possa estar com a decência 
possivel» (fl. 15) 

Retábulo da capela mor: degraus: banqueta 
«Mando aos freguezes desta igreja ponhão todo o cuidado, e dilegencia 
em adornar a dita capella pondo lhe retabolo feito por risco moderno, e 
capaz de sorte que imite pedra fingida, com filetes, e remates dourados; 
e como já está algum dinheiro prompto para esta obra, mando que a 
ella se de principio em termo de seis mezes, para o que se apprezentará 
o risco ao Excellentissimo e Reverendíssimo Senhor bispo, para com a 
sua approvação se fazer a dita obra; e porque ha de gastar tempo em 
concluirsse, e no emtanto [sic] não pode estar a capella da maneira em 
que se acha, ordeno, e mando que com toda a brevidade se componhão 
os degraos que se achão na mesma capella, por nam estarem capazes de 
sobre elles se fazer obra capaz, na forma que insinuei ao padre cura, e 
que na mesma forma se componha o altar, e se lhe ponha banqueta que 
acompanhe o altar por sima, e o componha pellos lados, a qual sera 
feita de sorte que fique servindo depois com o retabolo novo, e que 
nella se ponha cruz alta feita a romana com crucifixo, e castiçaes 
correspondentes, sacras, e veo de seda verde com que se cubra pela 
planicie e lados; [...] e hum sacrário de boa reparação» (fis. 15-16) 

Pia da água benta como as da igreja de Babe 
«Achei que a igreja necessita de ter pea para a agoa benta em todas as 
três portas, e que huma só que se acha na ditta igreja he incapaz do 
ministério, pello que ordeno e mando que em termo de dous mezes se 
ponhão peas piquenas encaixadas na parede a mam direita da entrada 
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de cada uma das portas feitas com perfeição, como as que se achão na 
igreja do lugar de Babe» (fl. 16v) 

Obra da tulha 
«mando que com pena de três mil reis facão a dita tulha (para guardar o 
pão das confrarias) em termo de três mezes» (fl. 17) 

1745, Novembro, 17 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Cruzes dos altares à semelhança das de Baçal ou Babe 
«As cruzes que se mandarão fazer [...] para os altares nam estam 
capazes de receber portanto mando que se mandem fazer outras como 
as da igreja de baçal, ou de Babe, as quais se farão por conta do offecial 
que fes as que estão na igreja pois nam estam capazes de se aceitar» 
(fis. 19-19v) 

Tribuna para a capela-mor 
«Acho ser necessário hua tribuna na capella mor que fique bem feita, e 
de grandeza necessária correspondente a capella mor, cuja tribuna se 
lhe não dará principio sem primeiro o mestre que a rematar fazer hu 
risco delia, e este sera primeiro aporvado por Sua Excellencia 
Reverendíssima sem cuja aporvação se não dará principio aobra, e no 
termo de seis mezes rematarão a dita obra, pena de seis mil reis» 
(fl. 19v) 

Altar do Menino Deus 
«O altar colletral donde esta o sacrário necessita que este se recolha 
mais adentro em forma que a banqueta fique toda descuberta, e com 
capacidade para no meio se por a crus que se ha de fazer» (fl. 20) 

1747, Novembro, 30 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Degraus da capela-mor como os da igreja de Meixedo; telhado 
«Os degraos que se fizerão na capella mor para adorno e serventia do 
altar não estão com a formalidade que deve ser, e ainda no material da 
obra incapazes pelo que mando se reformem, para o que se levantara o 
plano da mesma capella de sorte que faça degrao com altura 
proporcionada na intradado arco, e depois de se levantar todo o 
pavimento no seu olivel se farão os degraos e se não couverem os três 
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se faraó somente dous, sendo que o primeiro do altar não ha de exceder 
a largura dele, e não como agora se acha; e o outro ficara a sua 
proporção [...] item concertar o telhado da mesma do que for necessário 
o que tudo mandara fazer o fabriqueiro por mestres capazes [...] tudo 
no termo de oito mezes nesta obra dos degraos se regularão pelos da 
igreja de Meixedo que estão em boa forma e também o pavimento da 
capella mon> (fl. 23v) 

1753, Setembro, 29 
Visitador: Bispo D. Frei João da Cruz. 

Armários para os livros da igreia 
«Se faça armário, caixão ou gavetafechada separada em a igreja 
sancrestia ou baptistério conforme o milhor commodo que aigreja tiver 
com sua chave e fechadura para se recolherem e goardarem os dittos 
livros (visitações, baptizados, casamentos e óbitos) de sorte que estejão 
livres de humidade, e ratos que são os que os destroem» (fl. 43) 

Retábulo do altar-mor 
«Se reforme o retábulo do altar mor por bom mestre, o que farão no 
termo de três annos» (fl. 48v) 

Capela de S. Sebastião 
«No que toca a capella de S. Sebastião mandamos se lhe concerte o 
taburno, o altar, os degraos, e se lhe faça a fresta maior, e se lagee toda 
a capela por baixo» (fl. 48v) 

Capela de Santa Comba 
«Na capella de Santa Comba se lhe fara o altar mais comprido, se pora 
o retábulo bem no meio, far se ha hua banqueta, e se lageara também a 
capella, e para estas obras lhe damos o tempo de hu anno, e passaso 
elle se não estiverem as dittas obras feitas havemos as dittas capellas f 
por suspensas» (fl. 48v) 

1755, Novembro, 18 
Visitador: Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da 
Mesa Episcopal. 

Fresta 
«Mando que a fresta que esta ao pe do altardo Menino Jesus se faça 
mais larga de sorte que fique da largura de palmo, e meio, e de alta 

* 
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cinco palmos e depois de feita lhe poram sua vidraça com rede de 
arame por fora» (fl. 52) 

Cruzes dos altares 
«que nas cruzes dos altares colateraes se lhes ponhão imagens de Nosso 
Senhor Jezus Chnsto crucificado e se pintem em as do altar mor» 
(il. 52v) 

Capela de S. Sebastião: 
"*" altar 

«Mando que a lage que serve de plano do altar se puxe mais para fora 
se endreite por diante seo plano» (fis. 52v-53); 

imagem 
«Que se faça huma imagem do gloriozo martri [sic] Sam Sebastião por 
bom mestre e bem estofada» (fl. 53). 

Capela de Santa Comba 
«Mando que a ditta capella de Santa Comba se forre de boa madeira a 
modo de excama de peixe» (fl. 53) 

f 1761, Novembro, 20 
Visitador: Doutor Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa episcopal 
e vigário da vara da cidade de Bragança. 

Douramento dos altares colaterais 
«Os altares colateraes a custa das confrarias se dourarão e pintarão» 
(fl. 76) * 

Capela de S. Sebastião 
«O mordomo de S. Sebastião concertara o forro da cappella na parte 
que se acha arroinado [...] e também mandara retilhar a mesma» 

4A (fl. 76) 

1764, Agosto, 19 
Visitador: Doutor Francisco Vaz de Quina, provisor e vigário do bispado. 

Capelas de S. Sebastião e Santa Comba 
«Os moradores [...] mandarão concertar os forros, e telhados das 
capelas de S. Sebastiam e Santa Comba: concertar, e por porta no 
confessionário velho» (fl. 95) 
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1766. Setembro, 8 . 
Visitador: Doutor André Xavier da Rocha, juiz dos casamentos e habilitações. 

Taburnos 
«No (tempo) de dois annos se solharam a igreja de taburnos de madeira 
boa e o andar desde as portas princepaes the o arco da capella de 
cantaria firme cuja obra se faça por conta do povo e das mais 
confrarias» (fl. 96) 

1769, Abril, 24 
Visitador: Sebastião da Veiga Cabral, abade de Carrazedo. 

Residência paroquial 
«As cazas da rezidencia do reverendo parocho se achão com rumas que 
percizão promptamente repararemsse, e assim os moradores com a 
menordilação que lhe for possivel lhe remedeem o dano com que se 
achão» (fl. 96v) 

1774, Junho, 15 
Visitador: Doutor Manuel Velho Quintela, cónego prebendado na Se. 

^ f l f""T*l s1"l fl 

«O fabriqueiro [...] mandara forrar a sacristia de boa madeira por se 
achar da sorte que esta exposta a roubarem os trastes que nellase 
achão» (fl. 97v) 

Igreja 
«O povo mandara concertar o forro da igreja, e por hua porta no alçapão 
dos sinos com seu ferrolho por dentro bem forte de forma que fique a 
igreja segura e não possão por elle entrar a rouba la mandara revocar, e 
branquear a igreja por fora e por dentro no termo de seis mezes [...] 
mandara também compor o lavatório por modo que não berta, e que se 
lhe possa lançar a agoa» (fl. 97v) 

1781, Maio, 11 
Visitador: Francisco Xavier de Sá Morais, abade de Sendas. 
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Altares colaterais 
«Mandara[...] fazer [...] os remates dos altares colletraes em forma de 
pavilhão eque depois de perfeição ao arco e remate em Ima targe 
gra(n)de que una com outro altar» (fl. 113v) 

178(?)23 

Visitador: Doutor Manuel Rodrigues de Castro, abade de Nuzelos, comissário 
do Santo Ofício, arcipreste de Mirandela. 

Arco cruzeiro; baptistério 
«Os moradores serão obrigados a por na ultima perfeição a obra nova 
que fizerão no arco e sobre os altares colatrais, e também para maior 
asseio da igreja poderão fazer baptistério de novo» (fl. 117v) 

1785, Junho, 23 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade da paróquia de S. Pedro de 
Montouto. 

Baptistério 
«Os moradores não cumprirão com a obra do baptistério quando na 
verdade esta impedindo a igreja, e como ella tem bastante dinheiro, e 
lhe he necessária toda a perfeição [...] mando que no termo de hum 
anno o mandem fazer da parte de fora de modo que fique com arco de 
cantaria na parede da igreja da mesma parede em que se acha; cujo 
arco sera tapado com grades de pao, chave, e fechadura» (fl. 119) 

Portas 
«mandarão fazer todas as três portas principaes e trabeças novas fortes 
e pintadas de verde» (fl. 119v) 

1787, Julho, 20 
Visitador: (*) Rodrigues Fontes, abade da paróquia de S. Pedro de Sendas. 

Igreja 
«O juis da igreja e povo mandarão reformar a igreja por dentro e por 
fora do arquo até donde percizare dealba la e reformar o teto da 
mesma» (fl. 121) 

23 Por faltarem folhas, não conseguimos determinar com exactidão a data da visitação. 
Contudo, pela constância da peridicidade, deve respeitar ao ano de 1783. 
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1789, Agosto, 8 
Visitador: José Caetano Luís, abade da paróquia de S. Pedro da vila de 
Bemposta. 

Pia baptismal 
«O juis da igreja e povo mandarão por hua tapadura com sua fechadura 
na pia baptismal e portas da mesma hua banquatinha da pia a parede 
para por as ambolas» (fl. 124) 

GIMONDE 
Igreja de Nossa Senhopra da Assunção 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 2 (1793-1841) 

1795, Abril, 28 
Visitador: Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento, cónego prebendado na Sé. 

Altar-mor: taburno 
«Por conta da fabrica se mandara fazer hum taburno de madeira de 
castanho para o altarmaior cuja altura se acha desproporcionada» 
(fl. 13v) 

Baptistério; fresta 
«Os moradores não tem dado cumprimento a obra do baptistério que 
em diversas vezitas lhe tem sido recomendada [...] no termo de hum 
anno mandem fazer o dito baptistério formando hum arco de cantaria 
na parede na parte ahonde se acha colocado ficando todo fora da igreja 
e fazendo lhe hua fresta que tenha palmo e meio de largura e três e 
meio de alta com varois de ferro, e vidros» (fl. 14) 

Igreja: forro 
«(Os moradores) no termo de dois armos mandarão forrar de novo o 
corpo da sua igreja de boa madeira de castanho que seja feita esta obras 
por hum bom estre e sera executada a eleição do reverendo parocho» 
(fis. 14v-15) 
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Corpo da igreja: paredes; coro 
«levantarão as paredes do corpo da igreja de forma que fiquem egoais 
as da capella, levantando também o coro quanto for possivel para que 
fique com proporção» (fl. 15) 

Capela de S. Sebastião: suspensão: imagem 
«Como a capella de Santo Sebastião se acha constetuida na ultima 
ruina e indecencia e por consequência incapas de se celebrar na mesma 
o santo sacrifício da missa; portanto a hei por suspensa athe que os 
moradores a reedefiquem; e no emquanto [sic] isto se não efetua o 
reverendo parocho mandara conduzir a imagem do santo para a matriz 
colocando a em hum dos altares mais cómodo para isso» (fis. 15-15v) 

Adro 
«Os moradores levantarão as paredes do adro ficando com três palmos 
de altura pela parte de dentro, e porão grades nas entradas de forma 
que não entrem animais» (fl. 15v) 

1803, Agosto, 23 
Visitador: Francisco Xavier Gomes de Sepúlveda, abade de Rebordaos. 

Tecto da capela-mor: pinturas nos painéis 
«O fabriqueiro da capella mor mandara fazer a conta da fabrica o forro 
da mesma capella, bem siguro e de madeira de castanho e bem segura, 
e como este se não pode fazer sem despregar o apinelado, chamão hum 
mestre inteligente que o faça sem que as molduras e pintura tenha 
prejuizo sendo depois outra ves assentes e estucado com alguas faltas 
que esperemente na pintura mandara também alargar a fresta de sorte 
que fique de oito palmos de alto e três de largo» (fl. 20) 

736 



GONDEZENDE 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Arquivo paroquial da igreja de Nossa Senhora da Assunção, Livro de 
visitações (1685-1793); Livro de visitações (1779-1811) 

1685, Fevereiro, 6 
Visitador: Doutor Domingos Pires, mestre-escola na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho emcomendara [sic] os petitonos de Nossa 
Senhora da Seé de Miranda elegendo mamposteiros» (fl. 2) 

^ P PT1 Ç t l r\ 

«Os freiguezes não satisfizerão com a obra da sachristia satisfação com 
ella athe o São João proximo pena de dois mil reis e pêra esta obra se 
ajudarão do dinheiro das confrarias que estiverem sobradas [...] o 
reverendo abbade não esta em posse desta sachristia por ter junto delia 
sua caza particular per onde se mostra se insolidum a samchnstia do 
povo» (fis. 2-2v) 

Lumes no altar-mor . 
«Por me parecer mais servisso de Deus haver no altar mor seis lumes 
nas festas principais do anno como o reverendo abbade so tem 
obrigação de coatro, o maiordomo do Senhor dará duas vellas, ho da 
Senhora outras duas alternativamente pêra as sinco festas principais 
pêra que fique mais luzida a festa e mais adornado o Senhor no seu 
sacrário» (fl. 2v) 

«O reverendo abbade mandara concertar o sacrário em forma que fique 
obra lustroza com cornijas e o mais que lhe for necessário e pêra esta 
obra concorra com a terça parte de todos os dismos e de missas, e 
sendo necessário o reverendo abbade mandara embargar e soquestrar, e 
vender dos dismos da terça o restante a sua parte da terça» (fl. 2v) 

Santo Cristo: lumes 
«O reverendo parocho noteficara ao erdeiro que trás o prado que tem a 
obrigação de lumiar nos dias santos a lâmpada do Devino Chnsto» 
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1687, Novembro, 5 
Visitador: Doutor Manuel de Gouveia, abade de Chacim, comissário do Santo 
Oficio. 

Capelas de Portela e Oleiros: âmbulas 
«Os moradores de Oleiros e Portella mandarão vir cada hum délies vir 
sua ambulla pêra o óleos da unção, e cada hu seo ritual pêra a 
admenestração dos sacramentos» (fis. 8-8v) 

1688, Dezembro, 23 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho encomendara o petitório de Nossa Senhora da 
See de Miranda pêra o que elegera mamposteiro» (fl. 9) 

Capelas de Oleiros e Portela: âmbulas 
«Os moradores de Oleiros e Portella satisfação com as olieiras que lhe 
forão mandadas fazer the a Paschoa» (fl. 9) 

Capela de Portela: paredes: alpendre 
«Os moradores de Portella mandarão revocar e branquear a ermida da 
dita quinta, e telharão o alpendre the o Sam João pena de quinhentos 
reis» (fl. 9) 

1691, Março, 3 
Visitador: Bispo D. Manuel de Moura Manuel. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] encomendara e elegera mamposteiro como 
he costume» (fl. l lv) 

Sacrário: cortinas; douramento 
«O reverendo parocho porá huas quortinas no sacrário de cor verde [...] 
assi mais dourará o sacrário the a primeira vizita e pêra esta obra 
ajudará com a sua parte a terça da Serenissima Caza de Bragança» 
(fl. 12) 
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Alfaia; paramentos . . 
«Os freguezes mandarão fazer hum vazo de prata pêra se administrar o 
sacramento da Eucaristia, e pêra esta obra se poderão valler do dinheiro 
das confrarias ficando sempre o necessário pêra as despezas delias [...] 
e assi mais mandarão no dito termo (seis meses) fazer duas 
sobrepelizes de bom lemço [sic] e muito bem feitos» (fl. 12) 

«O reverendo abbade mandará fazer hum retabollo por bom scultor 
pêra o que concorrera a tersa do Estado da Sereníssima Caza de 
Bragança com a tersa parte do que custar, e pondosse algua duvida a 
entrega da parte que lhe tocar o reverendo abbade nos dará conta pêra 
provermos como nos parecer mais conveniente [...] a qual obra se fará 
em termo de très annos» (fis. 12-12v) 

Armações _ , 
«Os freguezes mandarão fazer as sedas que faltarem pêra a armação da 
capella que digão com as que estão feitas na igreja athe a primeira 
penna de mil reis» (fl. 12v) 

Pensões do seminário e Mesa Episcopal 
«O reverendo abbade mandará pagar as pensões que estiver devendo ao 
seminário e colheitas a Meza Episcopal em termo de vinte dias com 
pena de suspensão» (fl. 12v) 

1693, Março, 7 .... 
Visitador: Doutor Manuel da Cunha de Almeida, protonotano apostólico, 
procurador da Mitra do bispado de Miranda. 

Esmolas para a Sé . 
«O reverendo abbade fará emleição [sic] (do mamposteiro) de Nossa 
Senhora da See» (fl. 15) 

Obra do retábulo 
«O reverendo abbade mandará fazer o retablo na forma que se lhe 
mandou na vezita de Sua Illustrissima e perque me consta haver alguas 
duvidas a respeito da tersa da Sereníssima Caza de Bragança, lhe 
concedo mais dois annos alem do que Sua Illustrissima lhe deu» (fl. 15) 

Armação: pia baptismal; frontais para os colaterais 
«Os freiguezes mandarão vir a seda que lhe foi mandado na vezita 
passada dentro de hum anno penna dobrada, e oncertar a cobertura da 
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pia baptismal mandarão fazer mais dois frontais de damasco verdes 
pêra os altares colatrais com suas franjas» (fl. 15) 

Confraria de S. Sebastião 
«Achei que o crecia da confraria de S. Sebastião se gastou 
superfluamente mando que neste gasto seja moderado» (fl. 15v) 

1695, Outubro, 1 . , 
Visitador: Doutor Pedro de Melo, religioso da Santíssima Trindade, reitor do 
seminário de S. José.. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo abbade fará elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
See» (fl. 18v) 

Retábulo . 
«O reverendo abbade obrigara o official que tem feito o retabolo pêra o 
altar maior que o assente em termo de hu mes pena de coatro mil reis 
que o reverendo abbade pagara de sua casa» (fl. 18v) 

J Capelas de Oleiros e Portela 
f «Os freguezes das quintas mandaram fazer duas mesas de corporais de 

lenço bem fino com suas goardas ate o Natal pena de quinhentos reis» 
(fl. 18v) 

Matriz: paredes 
«Mandem branquear a igreja matris ate o Natal pena de coatrocentos 
reis» (fl. 19) 

Despesas com as festas 
«Achei grande detrimento pêra as confrarias darsse de comer em os 
dias das festas aos sacerdotes pello muito dispêndio que nellas fazem 

V4 mando que daqui em diante se não de de comer a conta da confraria se 
dará de esmolla a cada sacerdote per dia e vesporas a tresentos reis e 
sendo somente no dia, duzentos e corenta, e não farão festa algua com 
menos de sete clérigos e a confraria do Senhor e da Senhora não se fará 
daqui em diante com menos de des clérigos» (fl. 19) 

Capelas de Oleiros e Portela 
«Os freguezes de Oleiros mandaram fazer hua alva de bom lenço com 
suas pontas e hua bolssa de corporais e os de Portella outra ate o Natal 
sob pena de quinhentos reis por cada obra» (fl. 19v) 
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1698, Janeiro, 8 
Visitador: Bispo D. Manuel de Moura Manuel. 

Esmolas para a Sé 
«Farão eleição de mamposteiro de Nossa Senhora da See» 1*1. ^uj 

Retábulo: douramento 
«O reverendo abbade satisfaça com a obra do douramento do retabolo» ^ 
(fl. 20) 

Arco cruzeiro , 
«Os freguezes e o reverendo abbade farão o arco da capella mor de 
cantaria em termo de hu anno penna de quatro mil reis que pagara elle, 
ou elles aquelle que for remisso e por cuja culpa se nao fizen> (ti. 20) 

Caldeirinha , 
«Os freguezes mandarão fazer hua caldeirinha de metal do feitio das 
mais caldeirinhas que temos mandado fazer pello bispado que nao leve 
mais de três ou quatro quartilhos de agoa athe o Sao João» (fl. 20) 

Capela de Portela: alva , i 
«os moradores da quinta da Portella mandarão fazer hua alva de pano ^ 
de linho fino athe São João penna de três cruzados» (fl. 20v) 

1699, Novembro, 6 „ . , 
Visitador: Doutor Manuel Camelo de Morais, abade de S. João Baptista de 
Bragança, comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo abbade [...] elegera mamposteiro pêra a esmola de Nossa 
Senhora» f-

Capela-mor: paredes 
«O reverendo abbade mandara branquear a cappella per dentro the o 
Sam João» (fl. 25) 

Coroo da igreia: paredes. Cabido: telhado 
«(Os fregueses) revoquarão e branquearão a igreja e arco cruzeiro per 
dentro the o Sam João e consertar e retelhar o cabbido per fora penna 
de quinhentos reis» (fl. 25) 
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Retábulos dos altares colaterais: pintura e douramento 
«(Os fregueses) mandarão dourar e pintar per bom pintor os retabolos 
dos altares coletrais e se poderão ajudar do dinheiro das comfrarias 
[sic] de Nossa Senhora do Rozario e Sam Sebastião pêra esta obra que 
terão feita the a primeira pena de dous mil reis» (fis. 25-25v) 

Meio arco 
«Farão hum meio arco pêra caber bem o retabolo de Nossa Senhora do 
Rozario the a Paschoa pena de quinhentos reis» (fl. 25v) 

Capela de Portela: Frontal: âmbula 
«(Os fregueses de Portela) comprarão hum amito e hum frontal de 
felipichim verde e vermelho com suas franjas the a primeira pena de 
seiscentos reis, mandarão consertar a ambulla dos Santos Óleos e o 
padre cura com pena de suspenção não fiara as chaves dos Santos 
Óleos leigo nemhum [sic] assi de Portella como de Oleiros per ser 
couza indecente, nem outrossi deixara estar as ditas chaves em parte 
publica» (fl. 25v) 

Capela de Oleiros: pinturas murais 
«(Os fregueses de Oleiros) mandarão reformar e pintar bem per mao de 
bom pintor as imagens que estão pintadas nas paredes assim da parte 
de dentro como de fora da capella per estarem indecentes e provocarem 
mais o rizo que a devossão» (fl. 26) 

Capela de Santo André: pinturas: frontais 
«(Os fregueses de Gondezende) mandarão forrar a capella do dito Santo 
(André) e pintar huns santos nos altares coletrais e pintar huns frontais 
pêra os mesmos the a primeira penna de mil reis» (fl. 26) 

1701, Fevereiro, 25 
Visitador: Doutor Manuel Camelo de Morais, abade de S. João Baptista de 
Bragança, comissário do Santo Ofício, protonotário apostólico. 

Esmolas para a Sé 
«(O reverendo abade) elegera mamposteiro pêra Nossa Senhora de See» 
(fl. 27v) 

Capela-mor: fresta , 
«(O abade) mandara fazer hua fresta de cantaria mais desviada do altar 
por respeito de não fazer mal ao retabolo como também de nao apagar 
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as vellas do mesmo altar e lhe mandara fazer hua adufa de folha de lata 
com seu marquo de sorte que fique bem feita» (fl. 27v) 

Nicho dos Santos Óleos: baptistério 
«(Os fregueses) mandarão fazer huas cortinas pêra os Santos Olios 
roxas com sua franja de calamalha roxa [...] e hua fechadura pêra as 
grades da pia» (fl. 27v) 

Altares colaterais: retábulos 
«Os freguezes visto não mandarem dourar os dous retabollos dos altares 
coletrais e quererem obrigarsse a fazer dous novos os alevio da 
condenação imposta na passada e mando que the a primeira satisfação 
com esta obra pena de seis mil reis que paguara de sua caza o jms da 
igreja e quoando queiram comsentir [sic] em tirar os dous retabollos 
velhos e puderem fazer os dous novos nos dous arquos asi no altar do 
Santo Christo como do de Sam bento os alevio da obra dos outros dous 
coletraes e de fabriquarem os dous altares quoando não os obrigo athe a 
primeira a fazerem hum retabollo comrespondenteao outro visto 
comsentiremem se fazer aquelle arquo ao reverendo abbade antessessor 
sem deixar fazendas obrigadas pêra a fabriqua daquelle altar tendo 
obrigação de seis missas que se dizem nelle em que entra hua cantada e 
achar o altar sem nenhum ornato e não ter mais que hua caza e hum 
pombal24 que não se arrenda mais que em treze testois» (fl. 28) 

Taburnos: pavimento da igreja 
«Mandem tirar os taburnos de pedra dos dous lados dos altares coletrais 
ou na mesma altura igualar e aterar todo o corpo da igreja the a parede 
do campanário the o Sam João penna de dous mil reis» (fl. 28) 

Custódia 
«Outrossi mandarão compor o cálix da costodia» (fl. 28v) 

Corpo da igreia: paredes; meios arcos 
«Fazer hum meio arquo de cantaria de hua e outra parte dos altares 
coletrais de sorte que fiquem pella mesma medida os dous retabollos» 
(fl. 28v) 

Capela de Oleiros: 
portas 

24 Neste livro (fl. 26v), referem-se as «cazas que o abbade Martim Carneiro de Morais deixou 
e hum pombal com seu cortinheiro». 
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«os freguezes mandarão fazer hua fechadura pêra a porta da igreja 
travessa»; 

altar de S. Salvador: frontal 
«hum frontal de velludo vermelho de ervas com suas franjas de seda 
pêra o altar de Sam Salvador»; 

forro 
«compor o forro junto ao campanário de sorte que entrem per elle e 
facão hua esquada pêra irem tamger per fora»; 

paredes 
«branquear a igreja per dentro e per fora»; 

imagem de S. Brás 
«reformar a imagem de Sam Bras», (fl. 28v) 

Capela de Portela: 
Pintura do retábulo de Santa Helena: frontal 
«(Os fregueses) mandarão pintar o retabollo do altar de Santa Hiena 
fazer hum frontal de felipichim pêra o mesmo altar»; 

arco cruzeiro: paredes 
«revoquar o arquo cruzeiro revoquar e branquear toda a igreja per 
dentro»; 

^ãcresentar o sino per me pedirem que o mandasse fazer», (fl. 29) 

Capela de Santo André: cabido: paredes 
«Todos os freguezes mandarão telhar o cabbido da igreja de Santo Adre 
e revocalla e branquealla per dentro e per fora the o Sam João» (fl. 29) 

1702, Junho, 15 
Visitador: Bispo D. João Franco de Oliveira. 

Esmolas para a Sé 
«(O pároco) elegera mamposteiro de Nossa Senhora da Se» (ti. 30J 

Pobreza dos moradores , . 
«Os freguezes não satisfizerão com todas as obras impostas nas vizitas 
paçadas pello que incorrerãoem parte das penas nellas impostas, e 

¥ 
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attendendo a sua muita pobreza os havemos por aliviados das ditas 
penas, e mandamos satisfação assim os de Gondezende como os de 
Oleiros como os de Portella, e Oleiros, com as ditas obras» (fl. 30) 

Âmbulas: pintura do armário dos Santos Óleos He verde ou roxo 
«Outrossi mandarão em termo de seis mezes fazer humas ambulas de 
estanho fino de tarraxas para os Santos Óleos, com sua caixa do 
mesmo, porque achamos as que servem indecentíssimas, e mandarão 
olear de verde ou roxo o almario em que se metem e guardão os ditos 
Santos Óleos» (fl. 30» 

Confrarias do Santo Cristo e da Senhora do Rosário: lumes 
«O mordomo do Santo Christo mandará comprar huma alampada de 
latão por conta do rendimento da mesms confraria dentro em outo 
mezes, pena de des tostois [...] e o mordomo de Nossa Senhora do 
Rozario mande fazer outra na mesma forma, e dentro do mesmo tempo 
[...] e declaramos que a lâmpada do Santo Christo terá duas luzes» 
(fl. 30v) 

Nova imagem do Santo Cristo: verificação da sua decência 
«Os freguezes mandarão fazer outra imagem do Santo Christo para a 
sua capella athe a primeira vezita, por estar indecentíssima a que esta 
collocada no altar da mesma capela, e sendo assim feita, se nos dará 
parte para a mandarmos ver e examinar, se esta capaz, e darmos licença 
para se benzer para o que se nos fará petição» (fl. 30v) 

1703, Novembro, 5 . . 
Visitador: Doutor Manuel de Matos Botelho, abade de Duas Igrejas, comissário 
do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] ellegera quem pessa a esmolla de Nossa 
Senhora da See» (fl. 31) 

Capela-mor: fresta: degraus 
«O reverendo abbade não tem satisfeito com as obras que em duas 
vizitas se fiarão de seu zello como são a fresta de cantaria do altar mor 
e degraos na mesma forma, e rebocar e branquear o altar pello que 
mando que the a primeira satisfaça com as ditas obras pena de três mil 
reis [...] emandara mais comprar hua alampada, mais digna do altar 
mor que a que nelle se acha de prezente» 
(fis. 31-31v) 
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Confrarias do Santo Cristo e da Senhora do Rosário: lumes 
«O mordomo do Santo Christo, e o de Nossa Senhora do Rozario não 
comprarão as alampedas que lhe forão mandadas pello que incorrerão 
nas penas impostas» (fl. 31v) 

Capa de asperges 
«Os freguezes mandarão fazer hua manga preta pêra a cruz, de 
felipichim ou outra pessa [...] e hua capa de asperges pêra a qual se 
poderão valer das sanctas da antiga» (fl. 31v) 

Pavimento da igreja 
«Mandarão atterrar, e terraplainar a igreja de sorte que fique mais alta 
dous palmos, para que nesta forma, fiquem menos altos os degraos dos 
altares collateraes, e sejão menos os das portas travessas» (fl. 32) 

Pendão 
«O mordomo do Santo Christo mandara fazer hum pendão» (fl. 32) 

Altares colaterias: retábulos 
«Os retabolos ds altares collateraes se accabem de assentar, e no remate 
délies se faça hum florão levantado para melhor ornato da parede, e 
fermosura do mesmo retabollo, e sendo este acrescentamento contra a 
forma do ajuste da obra, se dará por elle ao entalhador, o que mais deva 
ser» (fl. 32v) 

1706, Julho, 6 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral da be de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
See» (fl. 35) 

Capela-mor: apainelamento do tecto 
«Louvo muito ao reverendo abbade o zello com que tem principiado as 
obras da sua capella e a detreminação que tem de apainellar o tecto 
delia» (fl. 35) 

Coro: grades do baptistério: alpendre; púlpito;paredes 
«também louvo aos freguezes o cuidado que tem mostrado nas obras 
que tem feiro para a igreja [...] e espero que em termo de hum anno 
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terão acabado o choro grades do baptistério, alpendre das portas 
principaes, púlpito, e branqueada e caiada a igreja e as cazas da 
sacristia e baptistério por dentro e por fora» (fis. 35-35v) 

"Pnrtíiç tríiVPSSíiS 
«podendo mandar fazer portas travessas em correspondência das 
principaes as quais serão oliadas de vermelho ou verde» 

Retábulos colaterais: pintura e douramento 
«Athe a primeira vezita terão dourados os retabolos coletraes para de 
tudo ficar a igreja perfeita fazendo goaradapós de madeira para os ditos 
altares que ham de ser pintados e para ajuda [...] de ourar os retabolos e 
guardapos concedo licença se possão valer das confrarias de Nossa 
Senhora do Rozario e S. Sebastião» (fis. 35-35v) 

Retábulo do Santo Cristo 
«O mordomo do Santo Christo mandará athe a primeira vezita tazer 
hum retabolo porporcionado ao arco por mão de bom official na forma 
que lhe ensinuar o muito reverendo abbade e para o pé da crux farão 
sua pianha ou calvário e comporão o altar para assentar o frontal» 
(fl. 35v) 

Capela de Oleiros 
«Os freguezes de Oleiros mandarão compor a vestimenta e o calis em 
termo de seis mezes» (fl. 36) 

1709, Junho, 5 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral da Se de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da ^ 
See» (fl. 37v) 

Altares colaterais. Retábulos 
«Com grande cuidado e disvello se teem havido os freguezes desta 
igreja em tempo tam calamitoza do ornato e perfeição delia [...] suposto 
que nam satisfezeram todas as obras mereciam a condenaçam imposta 
pelo que excederam a fazellas melhor como foi a dos goardapos tendo 
tençam de forrar a igreja de esteira os relevo delia por hora com a 
cominaçam de que se não discuidem de fazer as que ja estam 
mandadas como sam manga da crux portas travessas e quanto ao 
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dourar dos retabollos coletrais e fazer a do Sancto Christo como 
determinam desfazer os arcos e ficarem só com dous altares coletrais 
fazendo os mais largos, hum em que esteja o Sancto Christo, e outro a 
Senhora do Rosário, e Sam Sebastiam, e se lhe ham de fazer para isto 
retabollos maiores, porque nam façam tanto gasto baldado, os relevo da 
dita obrigaçam por hora contanto que em termo de hum anno mudem 
os arcos e em termo de outro mais adiante façam os retabollos [...] e 
tudo se fará a arbitrio e direcçam do Munto Reverendo abbade» 
(fis. 37v-38) 

Grades: altar do Santo Cristo; baptistério 
«Como se me representou que das grades que hoie servem no Sancto 
Christo se haviam de compor as do baptistério se poram em forma que 
sirva de resgoardo e de ornato corespondente a outra porta travessa» 
(fl. 38) 

Frontal 
«O reverendo abbade mandara fazer hum frontal de damasco branco 
que coresponda a vestimenta» (fl. 38) 

Capela de Portela: cabido 
«Os moradores de Portella teem a sua capella com bastante asseio e 
ornato [...] mando que the a primeira visita façam o cabido a porta da 
capella pena de dous mil reis» (fl. 38v) 

Capela de Oleiros: imasens de S. Sebastião e de S. Calisto 
«Os moradores de Oleiros mandaram the a primeira visita fazer hua 
imagem de Sam Sebastiam por bom official e reformar a de Sam 
Calixto na (*) e estufado na forma que lhe diser o Munto Reverendo 
abbade» (fl. 38v) 

1715, Janeiro, 15 
Visitador: Doutor Bernardino Cabral da Silva, deão da Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda e Santo Cristo de Outeiro 
«O parocho [...] nomiara mamposteiros que todos os Domingos peção 
esmolla pêra Nossa Senhora da Se e Santo Christo de Outeiro» (fl. 39v) 

Novo retábulo e tribuna 
«O reverendo abbade não fes the ao prezente o frontal de damasco 
branco como lhe foi determinado na vezita passada, mas como tem ja 
em caza o damasco pêra o dito frontal e espera que se assente o 
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retabollo e tribuna que se esta fazendo pêra a capella mor pêra emtão o 
mandar fazer pella mededa do altar, espero que se não discuide neste 
particular, pois he tão zellozo no serviço e asseio da sua igreja que com 
o dito retabollo e tribuna ficara com toda a decência, e asseio» (fl. 39v) 

Retábulos colaterias 
«Os freguezes não satisfizerão com a obra da manga da crux e porta 
travessa e atendendo a munta despeza que fizerão com os retabollos 
colletrais e mais obras com que ornarão a sua igreja os alivio da pena 
[...] e juntamente lhe suspendo per hora a obra da porta visto que tem 
detreminado fazer tribuna a coal esta ja emcomendada [sic] e feito 
ajuste com o official» (fl. 40) 

Paredes da igreja e sacristia 
«(Os fregueses) dentro de hum anno mandarão rebocar as paredes da 
igreja e sanchristia per dentro e per fora aonde lhe for necessário e 
branquiar tudo asim dentro como per fora» (fl. 40) 

Igreja de Oleiros: imagem de S. Sebastião 
«Os moradores de Oleiros faltarão a mandar fazer a imaigem [sic] de S. 
Sebastiam para a sua capella comprirão com esta obra dentro de hum 
anno e pêra ajuda da despeza se poderão valer do rendimento da 
confraria do dito santo» (fl. 40) 

1716, Maio, 29 
Visitador: Manoel de Morais da Silva, arcediago da Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé e Santo Cristo de Outeiro 
«o reverendo parocho [...] elegera mamposteiro da Nossa Senhora da Se 
e Santo Christo de Outeiro» (fl. 42) 

Retábulo da capela-mor 
«O reverendo abbade não satisfes com o frontal [...] e per me constar 
esta feito o retabollo do altar maior fio do seu zello o mande assentar 
quanto antes e fazer o dito frontal e rebocar e branquear a capella per 
dentro e fora» (fl. 42) 

Tecto da igreja junto ao campanário 
«Os freguezes não satisfizeram com a manga da crux e menos em 
mandar rebocar e branquear a igreja [...] reformarão o tecto da igreja 
junto o campanário de sorte que fique ilezo mas reparado das agoas » 
(fl. 43) 
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Capela de Oleiros: tecto; âmbula. Capela da quinta de Portela: âmbula 
«Os moradores de Oleiros mandarão reformar o tecto da cappella que 
esta ameaçando ruina [...] e comprar hua ambulla de estanho e os de 
Portella outra para a sua quinta» (fl. 42v) 

1719, Junho, 3 
Visitador: Bispo D. João de Sousa Carvalho. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...]elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fis. 47v-48) 

Paramentos 
«Louvamos ao reverendo abbade o ter a sua igreja bem paramentada e 
com aquelle asseio que corresponde ao seu zello; e delle fiamos para 
maior prefeição mande fazer dentro em seis mezes hua vestimenta de 
damasco vermelho e concertar a que de prezente se acha por estar 
totalmente incapaz de servir, e de se uzar delia, e também hum veo» 
(fl. 48) 

Sacrário: douramento 
«Sob pena de obediência dentro em ires mezes mandarádourar por 
dentro o sacrário, pondo lhe huas cortinas interiores, ou pavilhão de 
hua telilha legeira guarnecidas com seu galão de ouro fino» (fl. 48) 

Retábulo: douramento 
«Mandara branquear a capella mor por dentro [...] e também no dourar 
do retabolo para que fique esta obra de todo perfeita e acabada» (fl. 48) 

Capela-mor: tecto 
«Mandara também forrar o tecto da mesma capela mor para o que não 
limitamos porque o deixamos a arbitrio do seu zello e cuidado» (fl. 48) 

Obras não executadas 
«Os freguezes tem satisfeito as obras que nas vizitas passadas lhe forão 
deixadas ainda que vemos algumas delias principiadas a pouco e tem 
faltado a de mandarem fazer a manga da cruz roxa pello que tem 
incorido na pena cominada que o juiz da igreja pagará dentro em três 
dias [...] alias o reverendo abbade o obrigara com censuras, e o absolva 
a satisfazendo; e o mesmo executara com os moradores de Oleiros por 
terem faltado a reformação do tecto da sua capella» (fl. 48v) 
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Tabumos 
«Outrossi os ditos freguezes mandarão dentro em termo de oito mezes 
lagear, ou sobradar de madeira o terrapleno da igreja com suas argollas 
de ferro para se poder levantar, quando se quizer sepultar algum 
defunto, para o que sera repartido em taburnos, ou estrados mas unidos 
de maneira que pareça hum só» (fl. 48v) 

Corpo da iereia: paredes . 4E 
«Mandarão logo dentro de hum mes revocar de argamassa, e caiar os 
lados dos altares colatraes que estão indecentíssimos por se estar vendo 
a pedra, e buracos o que cauza indecencia notável» (fis. 48v-49) 

Retábulos colaterais: douramento. Empreitadas 
«Mandarão dentro em hum anno ou the a primeira dourar os retabolos 
colatraes para que fiquem em correspondência hum de outro, e com 
toda a perfeição por official perito na arte, em que esperamos ponhao o 
seu cuidado e zello, pois he digno de louvor o que tiverão com a factura 
délies- e pêra esta obra poderão valersse de algum dinheiro que houver 
nas confrarias desta igreja o que deixamos ao arbitrio do reverendo 
abbade, como também concedemos licença para fazerem aos Domingos 
e dias santos algumas geiras, e procedido delias se entregara ao j 
reverendo parocho que lançara em memoria e porá em arrecadação 
para se hirem despendendo em as sobreditas obras; e o juiz do povo e 
igreja condenara em sinco tostois a todo aquelle [...] que sem justa 
cauza não for a sobreditas impreitadas ou geiras» (fl. 49) 

Dízimos dos linhos 
«Fece nos queixa que alguns moradoresdesta freguezia com pouca 
conciencia e temor a Deos não dizimão direitamente as ervagens e 
linhos como são obrigados colhendo os seus fructos sem dar parte ao 
reverendo abade como devem: pelo que mandamos sob pena de 
excomunhão ipso facto a todos aquellas pessoas desta freguezia que f 
quando quizerem recolher os sobreditos linhos e ervagens dem parte * 
ao reverendo abbade para que a sua vista, ou de pessoa que para este 
efeito nomear se faça a repartição, e se colha o dizimo que direitamente 
lhe tocar, antes que se recolhão os taes fructos para sua cazas; e 
dandosse parte ao dito reverendo abbade para este fim, e nao mandar 
logo [...] neste cazo não estarão obrigados ao preceito» (fis. 49-49v) 
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1720, Junho, 14 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral da Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 52v) 

Sacrário: douramento 
«O reverendo abbade satisfará inteiramente com a brevidade possível 
com as obras que Susa Illustrissima ordenou na vezita passada [...] fio 
do seu zello aplicando todo o cuidado na factura sellas vista a urgente 
necessidade que ha sellas e [...] mande logo dourar o sacrário por 
dentro e fora» (fis. 52v-53) 

Capela de Oleiros: obras não executadas 
«Os moradores de Oleiros não satisfizerão com as obras da sua capella 
incorrerão na penna de mil e quinhentos reis mas atendendo a sua 
pobreza os alivio em parte» (fl. 53v-54) 

1722, Maio, 31 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro da Senhora da Se» 

Sacrário: douramento 
«(O abade) mande dourar o sacrário, e fazer as cortinas de telilha 
entriores» (fl. 54) 

Retábulos dos altares colaterais: douramento 
«Os fregueses tem dado comprimento as obras que lhe forão deixadas 
[...] menos a de mandarem dourar os retabolos, e da penna que 
emcorrerão [sic] pella tal missão os alevio, atendendo a despeza que 
com as mais tem feito [...] satisfação a esta obra, em termo de oito 
mezes» (fl. 54v) 

Capela de Santo André 
«mandarão branquear as paredes da mesma igreja, e a da capella de S. 
Andre» (fl. 54v) 
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Capela de Oleiros: tecto e paredes. Capela He Portela: paredes 
«Os moradores de Oleiros derão comprimento a reforma do tecto da sua 
capella, e em termo de coatro mezes mandarão branquear as paredes da 
mesma, e argamaça las nas partes donde necessitar, e o mesmo farão os 
de Portela a sua capella com penna de trezentos reis» (fl. 54v) 

1724, Junho, 28 . 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral da be de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 57) 

Imagem da Senhora do Rosário 
Os freguezes assim deste lugar como das quintas [...] athe a primeira 
vizita espero tenhão feito hua imagem de Nossa Senhoea do Rozano 
feita por mam de bom officiai e srá encarnada e estofada por outro 
também perito na arte e depois de benta será colocada na pianha do 
mesmo altar e para ajuda do custo desta imagem se poderão valer do 
rendimento das confrarias» (fl. 57) 

Capela-mor: tecto: sacrário: retábulo 
«Em o que pertence ao tecto da capella mor e dourar do retablo e 
sacrariofio do zello do reverendo abbade mande fazer esta obra com 
toda a brevidade que lhe for possivel, e [...] (os fregueses) mandarão 
dourar o camarim e pianha do mesmo retablo» (fl. 57v) 

Adro 
«Não entrem gados a pastar no adro da igreja, e os freguezes segurarão 
as entradas do mesmo em forma que impidão o ingresso do dito gado 
no adro» 
(fl. 57v) 

Capela de Oleiros 
«Os moradores de Oleiros mandarão forrar de madeira o altar da sua 
capella e na mesma madeira deixarão caza ou nicho» (fl. 57v) 

1726, Junho, 27 , 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral da Se de 
Miranda. 
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Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 63v) 

Douramento do retábulo; tecto da capela-mor 
«O reverendo abbade não tem posto em execução a obra do douramento 
do retabollo e compoziçam do tecto da capella obras tam precizamente 
necessárias e como me consta estam os freguezes ajustados com o 
mesmo pello que lhe pertence a respeito do camarim e peanha do 
retabollo mandará dourar toda a obra e compor o tecto da capella em 
termo de seis mezes pena de ser multado ao arbitrio de Sua 
Illustrissima ou do vizitador que vier» (fl. 64) 

Imagem da Senhora do Rosário 
«Os freguezes não satisfizerão com a obra de mandarem fazer a imagem 
de Nossa Senhora do Rosário» (fl. 64v) 

Paramentos 
«Mandarão fazer hum veo de chamalote branco para a costodia 
goarnecido com pontelhinha de ouro fino e podendo ser de tella será 
milhor [...] como também hum veo de hombros de damasco branco 
forrado de tafetá carmezim e goarnecido com galamzinho de ouro fino 
podendo ser com seo cordam borla e passador e sera feito a imitaçam 
dos da Sé de Miranda quanto ao feitio e para ajuda do custo desta obras 
se poderam valer de algum dinheiro da confraria do Senhon> (fl. 64v) 

Capela de Oleiros: confessionário 
«Os moradores de Oleiros mandarão fazer hum confessionário e hum 
tamborete hua cadeira ordenaria para as funçoens da igreja, e hua bolsa 
de corporaes da damasco e se a bolsa que tem he capaz fará somente os 
corporaes e hum veo para o caliz de tafetá carmezim em termo de seis 
mezes pena de seiscentos reis» (fl. 64v) 

Capela de Portela: paramentos; confessionário: imagem da Senhora do 
Rosário ou de S. Cipriano 
«Os moradores da quinta de Portella mandarão fazer hua bolsa de 
corporaes de damasco de quatro cores de linho fino para a mesma e 
pala do mesmo, e hum confessionário bem feito e hua cadeira de 
madeira para as funçoens da igreja [...] e athe a primeira vizita 
mandarão fazer hua imagem de vulto de Nossa Senhora do Rosário ou 
de S. Cepriam e qualquer delias seja feita por mão de bom official» 
(fl. 65) 
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1727, Outubro, 22 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 66) 

Douramento do retábulo 
«Vejo tem posta em execução o reverendo abbade a obra do dourado do 
retabolo, pões continua o mestre pintor com ella, e ter mandado forrar a 
cappella» (il. 66) 

Imagem da Senhora do Rosário 
«Os freguezes mandarão fazer a imagem da Senhora do Rozario e agora 
necessita de hua coroa de prata que mandarão fazer em termo de hu 
anno, e será imperial como se costumão» (fis. 67-67v) 

Altares da capela-mor. Santo Cristo e Senhora do Rosário: cortinas 
«Os mordomos da Senhora do Rozario e do Sancto Christo mandarão 
fazer cortinas para os dois altares de mitão azul para goarda do pó, e 
para o tempo da Paixão [...] e o reverendo abbade para o altar mor 
mandará fazer outras do mesmo lote, e con> (fl. 67v) 

Capela de Portela: imagem da Senhora do Rosário 
«Quanto á imagem querendo lhe dar os de Gondezende a que athe 
agora estava na igreja lhe suspendo mandem fazer a que lhe foi 
recomendado fezessem» (fl. 67v) 

1728, Dezembro, 11 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 68) 

Altares do Santo Cristo e Senhora do Rosário: cortinas: coroa 
«os mordomos na vezita atras mencionados satisfarão com as obras 
dentro de hum anno, que he a Coroa daSenhora e cortinas dos altares, 
pena de mil e duzentos reis cada hum, e para ajuda destas se poderão 
valler dos rendimentos das confrarias, a eleição do reverendo abbade» 
(fl. 68v) 
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Ramos 
«E no que pertence aos ramos que as devotas moças apanhão, e dedicão 
a Nossa Senhora do Rozario se deve somente aplicar para obras da 
mesma Senhora a eleição e vontade das ditas moças» (fl. 68v) 

Tecto da igreja; sinos 
«Os freguezes mandarão compor o tecto da igreja junto aos sinos, em 
termo de coatro mezes, e dentro de dito tempo mandarão retirar as 
taboas do chapitel para que a vos dos sinos se ouça nas quintas» 
(fl. 68v) 

Galhetas 
«comprarão huas galhetas com seu prato de estanho fino» (fl. 68v) 

Capela de S. Tomé: paredes; retábulo; frontal 
«Os moradores de Gondezende em termo de seis mezes pena de dois 
mil reis mandarão revoquar e branquear a capella de S. Tome pella 
parte interior, e exterior, e debaixo da mesma penna, dentro do dito 
tempo mandarão fazer hum retabolozinho e frontal de madeira a óleo 
pintado de hua parte roxo, e de outra vermelho para o altar do mesmo 

i sancto com sua toalha de bom pano de linho com sua renda, e seis 
castiçais de metal» (fl. 69v) 

Capela de Oleiros: tecto; paredes: imagem de S. Sebastião 
«Os moradores de Oleiros, em termo de seis mezes pena de dois mil 
reis mandarão reformar o tecto da sua capella, de tudo o que lhe for 
necessário, branqueando a, e argamaçando a pela parte interior, e 
exterior e o reverendo padre cura porá a imagem de S. Sebastiam velho 
aonde eu lhe ensinuar» (fl. 69v) 

Capela de Portela: confessionário 
«Os moradores da quinta de Portella em termo de seis mezes, pena de 

■4* dois mil reis mandarão fazer hua cadeira e hum confecionario, tudo 
bem feito» (fl. 69v) 

1730, Junho, 16 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
igreja de Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro da Senhora da Sé» 
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Cortinas do altar-mor: paramentos 
«O reverendo abbade não satisfez com as cortinas para o altar maior 
[...] e mandara reformar do necessário a vestimenta de damasco 
branco» (fl. 70) 

Capela de Portela: paramentos 
«os moradores do lugar de Portella mandarão fazer hua vestimenta de 
felipichim branco com franjas de seda, e sanefas encarnadas do mesmo 
lote» (fl. 70v) 

Capela de Oleiros 
«Os moradores de Oleiros [...] mandarão fazer hua alva com seu 
singulo, e amicto de bom lenso com sua renda» (fl. 71) 

1732, Outubro, 9 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
igreja de Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 72v) 

Frontal; paramentos e alfaias: portas para a tribuna 
«Achei ser muito perciso para se celebrarem as missas conventuaes 
desta freguezia fazersse hua vestimenta e frontal tudo de damasco roxo 
com franja de seda correspondente e duas alvas de bom lenço e coatro 
castiçaes para o altar mor de metal e hua meza de corporaes dous veos 
para os calices hum roxo e outro encarnado e huas portas para a 
tribuna o que tudo he percizo para a capela mor [...] e juntamente hua 
capa de asperges de damasco branco» (fl. 72v) 

Capela de Oleiros: frontal 
«Os moradores de Oleiros mandarão fazer hum frontal de madeira de 
castanho muito bem feito para a capella do mesmo lugar e mandarão 
olear de hua e outra parte com seos ramos de hua parte branco com 
sanefas encarnadas e da outra parte de cor roxa em termo de seis mezes 
pena de 800 reis» (fl. 73) 

Capela de Portela 
«Os moradores de Portella mandarão logo compor o tecto da capella do 
mesmo lugar baixando o algua couza de sorte que se possão segurar as 
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telhas nelle [...] e parecendo lhe mais conveniente mandarão fazer hum 
sino maior do que tem a capela por me fazerem queixa se não ouve em 
todo o lugan> (fl. 73) 

1734, Dezembro, 16 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
igreja de Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 74) 

Capela-mor: pintura dos apainelados 
«Por conta dos fructos da abbadia se mandara com toda a brevidade 
reformar o tecto da capella mor da matris que esta ameaçando ruina e 
pintar o apainelado da mesma» (fl. 74) 

Telhados: capela-mor; sacristia 
«comprar dois carros de telha para a mesma e sacristia que são muito 
precizos» (fl. 74) 

Paramentos 
«(O abade mandará comprar) duas cazulas de damasco hua branca e 
vermelha outra com franja de seda correspondente» (fis. 74-74v) 

Capela de Oleiros: âmbulas 
«Os freguezes do lugar de Oleiros [...] mandarão comprar hua olieira 
para o Santo Óleo infirmorum e hum veo de tafetá branco para o caliz» 
(fl. 74v) 

Capela de Portela 
«Os freguezes de Portela [...] mandarão comprar hua olieira para o 

V^ Santo Óleo infirmorum e hum veo de tafetá branco para o caliz [...] e 
mandarão fazer o aljaroz na capela de sorte que fique tudo seguro e 
com perfeição» (fl. 74v) 

Igreja matriz: custódia 
«O mordomo da confraria do Santíssimo por conta da mesma mandará 
reformar a custodia em termo de oito mezes pena de oitocentos reis» 
(fl. 75) 
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1736, Dezembro, 8 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro, protonotário apostólico 
de Sua Santidade, comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 78) 

Arrematação da pintura dos apainelados da capela-mor 
«Quanto as obras que pertencem a renda da Abbadia achei tudo 
satisfeito excepto a pintura do apainelado da capella mor [...] e suposto 
que o reverendo encomendado por ordem do Muito Reverendo Doutor 
Provisor a mandou por a lanços e se arrematou em trinta e nove mil 
reis julgo que so a pintada ficara a obra imperfeita sem algum ouro por 
estar o material de madeira com perfeição e valentia e assim necessita 
de se dourar ao menos os floroens e boquilhas dos rompantes, para o 
que he necessário novo consentimento do Muito Reverendo Doutor 
Provisor a quel logo dará parte que se sirva mandar por a pergão a dita 
obra da pintura, que so com tintas, e tão grosseiras como as de que 
uzão os pintores desta província ficará imperfeita a obra estando tão 
bem acabada da madeira» (fis. 82v-83) 

Residência paroquial 
«Vi as casas da residência tão incapases que estão ameaçando todas 
total roina e perque não acabem de cahir necessitão de algu reparo, e 
assim recomendo ao reverendo encomendado de logo parte ao Muito 
Reverendo Provisor para que ande vellas, e reformallas do necessário 
ao menos hu quarto delias capas para sua residência» (fis. 83-83v) 

Impostos 
«Consta me que os moradores dos lugares de Portella e Oleiros não 
pagão as covages a matris principal com o pretexto de que lá se 
enterram os defuntos nas capellas e porque he contra o uzo comum 
deste bispado, e os ditos moradores sempre antigamente pagavam e só 
agora se querem isentar desta obrigação que a tem por conhecimento e 
como lutuoza divida a sua matris principal pellas quaes resois mando 
que paguem sempre as taes covages» (fis. 84-84v) 

Confraria do Santíssimo 
«Visto que os fregueses todos concorrem com suas esmollas de serôdio 
para o Senhor lhe concedo que sendo endoenças se possão valer delias 
para a despesa da sera e clérigos [...] e querendo algu anno ficar sem 
ellas para se utilisarem de algu dinheiro para obra necessária da igreja e 
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do Senhor o poderão fazer com concentimento e arbítrio do parocho 
[...] com condição que não fique totalmente defraudada a tal confraria 
do Senhor e se lhe tire moderadamente [...] e quanto as mais confrarias 
se não tirará sem ser por empréstimo» (fis. 84v-85) 

Capela de Oleiros: adro 
«Consta me por informação de pessoas zelozas que pello adro da igreja 
de Oleiros custumão passar com a serventia dos seus palheiros o que 
he indecente, e contra o respeito e veneração que se deve ao lugar 
sagrado; mando que de hoje em diante se não sirvão pello adro para 
couzas profanas, e temporaes, que he escandaloso versse como palheiro 
hum lugar tão vezinho do templo sagrado» (fl. 86) 

1738, Março, 3 
Visitador: António Rodrigues de Sá, cónego na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 88) 

) Pintura do apainelamento 
f «Os freguezes satisfizerão com as obras deixadas na vezita passada o 

que muito lhe louvo, e lhe recomendo acabem de aprefeiçoar o 
apainelamento da igreja que com tanto zello tem principiado» 
(fis. 88-88v) 

Capela-mor: paredes; fresta 
«O reverendo abbade mandara revocar e branquear as paredes da 
capella mor, em termo de seis mezes, e fazer adufa de vidro para a 
fresta da capella» (fl. 88v) 

Sacristia: aumento da sua área 
-/* «Os freguezes mandarão branquear e revocar a sacristia em termo de 

seis mezes pena de oitocentos reis e alargar a sacristia em termo de 
hum anno pena de mil reis» (fl. 88v) 

1739, Abril, 9 
Visitador: António Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado na Se de 
Miranda. 

P 
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Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Senhora da Sé» 
(fl. 89) 

Fresta; tecto da sacristia 
«Visto por conta dos fructos da Abbadia estar ja mandado por huma 
vidraça na fresta tam preciza para reparar o vento do altar maior e 
também mandar alargar mais o tecto da sacristia, e que se branquiasse 
a capella maior, obras tam precizas e nem huma satisfeita ordenamos g. 
ao reverendo abbade encomendado de parte do theor desta capitolo ao 
Reverendo Doutor Provizor para que mande fazer as dittas obras» 
(fl. 89v) 

Sacristia: aumento da sua área 
«Os freguezes não satisfizerão a obra de mandar alargar a sacristia e 
branquea la» (fl. 90) 

Telhado da igreja 
«(Os fregueses) mandarão também retelhar a igreja» (fl. 90v) 

Capela de Portela: 
portas travessas i 
«Os moradores de Portela mandarão fazer humas portas travessas para \ 
a sua capella vista a indecencia em que se acham as que tem»; 

paredes 
«Mandarão argamaçar donde for necessário e branquear a sua capella». 
(fl. 90v) 

Capela de Oleiros: paredes 
«Os moradores de Oleiros mandarão também branquiar a sua capella» 
(fl. 90v) 

1744, Maio, 23 
Visitador: Doutor Domingos Lopes Nogueira, protonotário apostólico de Sua 
Santidade, abade de Canelas. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho elegerá mamposteiro de Senhora da Sé» (fl. 94) 
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Sacrário 
«O sacrário desta igreja está tam pobre e indecentemente ornado que o 
veo do vazo está lacerado em partes, em tal estadoque já não se 
conhece bem a cor de que hé e no mesmo estado se achão as cortinas 
da parte de dentro, pelo que necessita que logo se reforme» (fl. 96) 

Altar-mor: 
banqueta 
«O altar mor necessita de banqueta correspondente ao retabolo, e que o 
acompanhe pelos lados de cruz alta com cruxificio para a mesma 
banqueta, e dous castiçaes de latão e irmãos dos que ja há e hum veo 
verde de seda ver digo de seda que cubra; (fl. 96) 

degraus; retábulo 
«se lhe facão os degraos de novo, e de cantaria ou madeira, tornejando 
todo o altar como deve ser, e de que se ponhão pedrastaes em que 
assentem as bazes do retabolo pois por falta delias tem dado de si, e 
estão as culunas frouxas, e em termos de cahir, e nelles se deixará 
entrada para a trebuna pela qual se posa com comodidade entrar e sahir 
pois da sorte que agora esta a serventia hé indecentíssima para o 
ministério que tem», (fis. 96-96v) 

Capela junto ao arco: degraus; pavimento; telhado 
«os degraus da capella que está ao arco foram feitos de pedra tosca e 
ainda assim se achão, e pavimento da mesma capella ainda não foi 
coberto pelo que necessita huma e outra couza de ser reformada, e 
composta pondo se lhe degraos de cantaria bem lavrada e 
correspondente a mais obra da capella e lajeando o pavimento da 
mesma capela compondo bem e reparando o telhado delia pelo perjuizo 
que se segue a madeira, e pinturas de estar chovendo nella» (fl. 96v) 

Altares colaterias: banquetas 
«Nos altares colateraes se porá por conta de quem direito for, banquetas 
entalhadas, e douradas correspondentes aos retabolos que tem, e nellas 
cruz alta com crucifixo e castiaes altos que bem adornem, e veos de 
seda verde que os cubra» (fl. 96v) 

Baptistério: painel com pintura do Baptismo de Cristo 
«Por conta de quem direito for, se mandará por na caza da pia 
baptismal hum painel em que esteja pintado o Baptismo de Christo no 
Jordão com suas molduras por ser determinação da igreja estar este 
ministério naquelle lugar» (fl. 97) 
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Telhados 
«se mandará compor o telhado da igreja e sacristia, e o pavimento da 
mesma» (fl. 97) 

Capelas de Oleiros e Portela: suspensão 
«Pela indecencia em que achei as capellas de Portella, e Oleiros as 
suspendo desde logo para que nellas não se possa celebrar, e só o 
poderá fazer o reverendo parocho para administrar o viático a algum 
infermo» (fl. 97) 

Capelas de S. Sebastião e Santo António: suspensão 
«Também suspendo a capella de S. Sebastião pela mesma cauza, e a de 
S. Antonio por não haver quem a abrisse a fim de ser vizitada» (fl. 97) 

1745, Novembro, 29 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Obras na capela-mor: 
«Acho não se ter comprido couza algua das atras mandadas fazer na 
cappella mor» (fl. 98v); 

Subpedâneo 
«fazer hu subpedâneo de boa madeira, e bem feito que corresponda a 
todo o comprimento do altar, por ser tal a mizeria, e necessidade, que 
se acha com hu emprestado» (fl. 98v). 

Altares colaterais e retábulos 
«Por ver o pouco asseio, e cuidado que os mordomos tem com os seus 
altares, e retabolos se ma faz precizo estranhar lhe a sua omissão, e 
advertir lhe sejão mais cuidadosos na sua obrigação» (fl. 99) 

Capela de Oleiros: 
âmbula: 
«Por vizitar pessoalmente a cappella de Oleiros, e nella os Santos 
Óleos, que nella se conservão para administração dos enfermos, e ver 
hé emcapaz [sic] a ambula, em que elles se achão, mando se faça hua 
nova de estanho fino, e capaz»; 

porta 
«consertarão a porta, de tudo o que lhe for necessário»; 
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confessionário 
«hé necessário na dita cappella hu confecionario que mandarão fazer 
de madeira capaz, e por official, que possa fazer obra perfeita». 
(fl. 99v) 

Capela de S. Cipriano: pintura do apainelado; banqueta 
«Necessita para se aperfeiçoar de se pintar o apainelamento delia, o que 
se fará por mestre capaz, como tãobem a banqueta, que se acha feita 
por esmola de hu devoto, e tãobem as credencias, do que necessita para 
boa correspondência, e compozição» (fl. 99v) 

Residência paroquial25 

«Por se achar em evidente ruina, e quazi incapaz de se viver nella a 
caza da rezidencia, por evitar o maior gasto, que esta amiassando em se 
vir abaixo, se lhe deve de acudir, porque sendo assim ainda se lhe 
aproveitão muitos dos seus materiais como os fructos dos benefícios 
estão obrigados a dita reedificação e conservação, mando por conta 
destes se consertem as ditas cazas do necessário por serem precizas 
para a rezidencia do reverendo parrocho actual como tãobem de outro 
que haja de vir» (fl. 100) 

Imagem da Senhora da Assunção: manto 
«Também a padroeira desta matris [...] necessita de hum manto pois 
não tem mais do que o do uzo, e esta incapaz de servir, e com bastante 
indecencia, pelo que ordeno se lhe faça hum de seda precioza qual 
mereça ser para adereço da rainha dos céus» (fl. 100) 

Capela de Santo António: banqueta 
«Vezitei pessoalmente a cappella de S. Antonio, e achei com retablo 
muito capas, e imagem, e perfeição sufessente no material das paredes, 

25 Relativamente à residência proquial, em 1756, escrevia-se: «Achando esta Abbadia ao mais lastimozo 
estado tanto pelo que respeita a igreja como se pode ver do livro de vezita, na vezita do anno de 1830 
como na rezidencia aonde não achei nada não só pela avideza dos herdeiros do meu antecessor, mas 
mesmo por elle ter sido preseguido pelas Justiça por crimes políticos e morrer refugiado em a Hespanha, 
e as tropas que o procuravão se vongarem nos trastes e cazas a ponto de nem as chaves achar nas cazas 
quando para ellas entrei e apezar de meu antecessore allegar grandes obras achei as cazas no mesmo 
latimozo estado porquanto achei o soalho por pregar so apontadas as taboas no corredor, a sala e corte 
que deita para o adro so tinha as trabes e paredes ate o meio, e varamda e letrina estava incapaz de 
ninguém se por em cima das tabes porque sobrado já o não tinha, finalmente achei ruinas e com mao 
gosto tudo quanto estava feito de maneira que se viver, e me conservar na Abbadia tenciono por a caza 
em estado de nella viver». Arquivo paroquial de Gonsezende, Livro do Tombo de todas as fazendas de 
rais que houver pertencentes a igreja, e confrarias do lugar de Gondezende, (fis. 77-77v) 
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e so para melhor compozição do altar, lhe falta hua banqueta, e mando 
se faça, e feita lhe dei a suspensão por levantada» (fl. 100-100v) 

Capela de Santo André26 

«Também achei suspensa a cappella de S. Andre e com muita razão, e 
por não estar decentemente composta para se sellebrar nella [...] e 
como os freguezes me fizerão requerimento de quererem compolla e 
adornalla do percizo, e necessário assim mando o facão [...] lhe hei a 
suspensão por levantada» (fl. lOOv) 

1747, Dezembro, 7 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Senhora da Sé» 
(fl. lOlv) 

Capela-mor 
«A capela mor achei com grande mudança em ordem ao bem da sua 
perfeição» (fl. 102v) 

Corpo da ifireja: cornija; paredes 
«Os freiguezes não cumprirão com as obras [...] e menos com as couzas 
para os altares collateraes, pello que estão em termos de condenação de 
que os alivio em atenção a obra do coraijamento da igreja e como esta 
por dentro esta indecente mando que a mandem revocar toda de novo 
picando primeiramente as partes que não estão iguaes e fazem 

28 Em relação à profanada capela de Santo André, trancreve-se a seguinte notícia: 
«Dia 16 de Septembre de 1819 aconteceo o Abbade Miguel de Moraes Antas pertender fazer 
huma obra nesta rezidencia cuja foi tapar meia porta da caza do forno de alto a baixo para o 
que mandou trocecem três carros de pedra da capella de Santo Andre cuja se achava 
profanada por estar servindo para acestar os gados como consta das vezitas da mais de 40 
annos e, outras couzas menos decentes trazendo os meos creados três carros de pedra para a 
dita obra na manham do dia 18 de Septembre pelas 8 horas pregarão na porta do curral da 
rezidencia hum escripto infamatorio em que tratavão o dito Abbade de ladrão do santo 
fizerão concelho e vierão embargar a obra o reverendo Abbade a mandou suspender e fossem 
tirar quatro carros de pedra a orta da rezidencia para outra obra e para a dita porta e não se 
gastasse nem huma so pedra da dita capella ...». O caso, passando pelo governo do bispado, 
teve desenvolvimentos que implicaram a deslocação de grande número de militares do 
regimento de Bragança para Gondesende com o objectivo de prenderem os moradores 
adultos do sexo masculino do lugar. Não se procederia à prisão em virtude de se optar pela 
abertura de um processo de devassa contra os moradores, o qual, por perdão que o Abade 
lhes concedeu não teve efeito. Arquivo paroquial de Gondezende, Livro do Tombo de todas 
as fazendas de rais que houver pertencentes a igreja, e confrarias do lugar de Gondezende, fLl 
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impedimento a ficar o révoque direito e bem lizo o que mandarão fazer 
em termo de hum anno sob pena de dous mil e quatrocentos» (fl. 102v) 

Capela de Oleiros: âmbula; caixão; altares colaterais 
«Os moradores de Oleiros não cumprirão com as obras da ambula para 
os Santos Óleos, e confissionario [...] e porque a dita ambula esta 
indecentisima para o seu ministério, e não menos o almariozinho para 
seu resguardo, mando que em termo de três mezes comprem hua 
ambula de estanho fino para servir em lugar da que se acha e também 
facão o caixão que se acha de madeira ja velha, de cantaria bem feito, e 
ajustado, e não comprindo com esta obra no mesmo tempo da ambula, 
se recolhera a igreja o Santo Óleo [...] e no termo de hum mes 
mandarão desfazer os dous altares colletrais da cappella por estarem 
com desformidade nella, e tirados se revocarão e branquearão as 
paredes do necessário» (fl. 103) 

Capela de Portela: arco 
«(como os moradores) querem ter a sua cappella com perfeição e para 
isso necessita de que se lhe faça o arco de cantaria mando que o facão 
de altura e largura proporcionada que he o que não tem actualmente 
[...] mando juntamente revocar, e branquear o corpo da cappella» 
(fl. 103v) 

1755, Dezembro, 17 
Visitador: Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da 
Mesa episcopal. 

Capela-mor: alfaias e paramentos: 
Cálice e patena 
«mando se reforme o calis e a patena da fabrica tudo de prata e 
dourados por dentro e lábio de fora» (fl. 132v); 

▼ sanguinhos 
«mais se farão seis sanguinhos de linho fino de palmo e meio em 
quadro»; 

bolsas de corporais 
«mais se farão quatro bolsas de corporaes de damasco das quatro cores 
bem feitas a moderna com seus galões e peras nos cantos de seda cor de 
ouro; 

w 
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amitos 
«mais se farão dous amittos de linho fino do comprimento de quatro 
palmos com sua crus no meio»; 

síngulos 
«mais dous singolos de linho com suas peras nas pontas»; 

toalhas 
«mais se farão duas toalhas de linho fino para o altar mor, que cheguem 
de hua e outra parte ao cham; 

castiçais 
mando mais se comprem dous castiçaes de latão correspondentes aos 
do altar para completar o numero deseis»; 

frontal 
«se faça hum frontal de damasco branco com seos galoens, e tramam 
cor de ouro, e se reformem os outros três frontaes a moderna com seos 
galoens, e franjam de seda cor de ouro»; (fl. 132v) 

vestimenta 
«se fará hua vestimenta de damasco encarnado carmezim com sua 
estola, e manipulo tudo bem feito a moderna com seos galoens, e 
franjam de sedacor de ouro»; (fis. I32v-133) 

pluviais 
«se farão duas capas pluviaes hua de damasco encarnado carmezim, e 
outrade damasco verde bem feitas a moderna com seos galoens, e 
framja nos capuzes de seda cor de ouro, pois não há com que se façao 
as asperges nas Domingas [...] se farão estas obras no tempo de hum 
anno pena de três mil reis», (fl. 133) 

capela-mor: « 

levantamento da construção 
«mando que a capella mor se levante mais de sorte que fique mais 
levantada que o corpo da igreja»; (fl. 133) 

cornija 
«se cornige de cantaria, assim como esta o corpo da igreja»; 

*• 
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telhados 
«ficara a dita capella mor de duas aguas com suas pirâmides de cantaria 
nos quatro cantos, e sua crus como se costuma tudo bem feito»; 

sacrário 
«como o sacrário deve estar coberto com seo pavilhão, e da sorte que 
esta se não pode cobrr, por isso mando que o sacrário se faça redondo a 
moderna, e que para elle se facão dous pavilhões de damasco hum 
branco e outro de roxo carmezim com seos galoens, e franjam de seda 
cor de ouro [...] e para estas obras lhe dou o tempo de três annos pena 
de quatro mil reis», (fl. 133) 

Caixa de prata para as âmbulas 
«(O povo) mandara fazer hua caixa de prata para as ambolas dos Santos 
Óleos»; (fl. 133) 

Pálio 
«(o povo) mandara mais fazer hum palio de damasco branco com suas 
sanefas de veludo encarnado carmezim bem feito a moderna, pois o 
que tem de veludo verde o reprovo por não ser cor de que a igreja uza, 
e mando delle se não uze mais que pello tempo de seis mezes» (fis. 
133-133v) 

Lavatório 
«mandara concertar o lavatório, e fazer duas toalhas de linho para elle» 
(fl. 133v) 

confessionário 
«mandara fazer hum confessionário com sua porta e grades» 

Escada para os sinos 
«também mando se faça hua escada para os sinos» 

Portas travessa 
«se façaão huas portas novas travessa com sua fechadura, e ferros 
pedrezes em baixo e em cima» 

paredes; fresta 
«se branquee a igreja, que a fresta da igreja se faça maior, e se lhe 
ponha vidraça com sua rede de arame por fora» 

Sacristia: paredes 
«se argamase e branquee a sacristia» (fl. 133v). 
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Capela de Portela: 
fresta 
«mando que a fresta da capella se faça maior, que fique ao menos de 
palmo, e meio de larga, e a altura correspondente com sua vidraça, e 
rede de arame por fora» (fl. 134); 

nicho dos Santos Óleos 
«se concerte o nicho dos Santos Óleos com sua cortina roxa por fora, e 
veo também roxo para os Santos Óleos»; 

cálice e patena 
«se reforme o calis, e patena, e se doure por dentro, e lábio de fora»; 

retábulo 
«outrossim mando se faça hum retabolo novo bem feito»; 

imagem da Senhora do Rosário 
«(far-se-á) hua imagem de Nossa Senhora do Rozario bem feita e que 
bem reprezente o mistério»; 

crucifixo 
«mais se fará hua crus com sua imagem para o altar bem feita»; 

castiçais 
«se comprem dous castiçaes de latão», (fl. 134) 

Capela de Oleiros: 
retábulo 
«mando se faça hum retabolo novo bem feito para o altar»; 

crucifixo 
«hua crus com sua imagem também para o altap>; 

imagem de S. Calisto 
«mando se aperfeiçoe melhor a imagem de S. Calisto, e se estofe tudo 
por bons mestres»; 

vestimenta 
«se faça hua vestimenta de damasco branco com suas pertenças bem 
feita» (fl. 134); 
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fresta 
«mando mais se faça hua vidraça com sua rede de arame por fora para a 
fresta» (fl. 134v) 

nicho dos Santos Óleos 
«se reforme»; 

cálice e patena 
«se reforme a patena, e se doure esta , e o calis por dentro, e lábio de 
fora»; 

paredes 
«se concertem as fechaduras das portas, e se branqueea capella por 
dentro» (fl. 134v). 

Capela de Santo André: 
fresta 
«a fresta se faça maior»; 

retábulo 
«se faça hum retabolo novo com sua banqueta e crus com sua imagem 
tudo bem feito»; 

reparações no telhado, portas e forro 
«se concertem as portas, e forro, e telhado», (fl. 134v) 

Capela de Santo António: 
retábulo 
«se doure o retabolo por bom mestre»; 

frontal 
«se faça hum frontal de madeira bem feito por hua parte será pintado 
de vermelho, e branco e pela outra parte sera de verde, e roxa tudo de 
tintas finas»; 

Casula 
«mando mais se faça também hua cazula de damasco com suas 
pertenças bem feita com seos galoens de seda cor de ouro», (fl. 134v) 

Confraria dos clérigos 
«O thezoureiro da confraria dos clérigos mandara dourar o calis, e 
patena por dentro, e lábio de fora» (fl. 135) 
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1762, Janeiro, 7 
Visitador: Doutor Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa 
episcopal, vigário da vara de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Senhora da Sé» 
(fl. 155v) 

Caixões 
«Para a boa acomodação dos ornatos se faram huns caixoens que 
compreendam toda a sacristia a custa dos fructos do beneficio, povo, e 
confraria dos reverendo sacerdotes, pois para os ornatos de todos ham 
de servir» (s/fl.) 

Coro 
«o coro da igreja matriz, e o teto do mesmo precizão hua reforma de 
madeira, que se fará dentro de hum anno de forma que fique em termo 
que se não arruinem as madeiras a eleição do reverendo parocho pena 
de quatro mil reis» (s/fl.) 

Capela de Portela: fresta 
«Na cappella de Portela se fará hua fresta no corpo da igreja» (s/fl.) 

Capela de Oleiros: 
aumento da capela-mor 
«a capella mor da ermida de Oleiros preciza alargarce mais do que esta 
em correspondência do corpo da mesma capellafazendo a com mais 
altura e o supedanio do altar terá dous degraos a romana, e o plano do 
mesmo terá nove palmos de comprido e três de largo, e sinco de 
altura»; 

nicho dos Santos Óleos 
«se precizão humas cortinas para o nixo dosSantos Óleos de damasco»; 

retábulo 
«como não satisfes com a factura do retablo dentro do tempo que lhe 
foi consignado o dito povo de Oleiros por isso o condeno em oitocentos 
reis com obrigação de o perfazer dentro de hum anno pena de dois mil 
reis» (s/fl.) 

771 



f 

1764, Outubro, 1 
Visitador: Frei Francisco dos Martins da Sagrada Ordem dos Pregadores, reitor 
so seminário de S. José, em Miranda. 

Capela-mor; fresta 
«O reverendo abbade [...] queira mandar alargar a fresta da cappella 
mor pois pello extreito da que existe hé bastantemente escura a dita 
cappella maior» (s/fl.) 

*" Corpo da igreja: tecto 
«Como o povo se acha com tanto fervor, e mostra exacta deligencia 
para logo fazerem o tecto da igreja que se acha caido não lhe detremino 
tempo só sim que prossigam no mesmo fervor advertindo que estamos 
no Inverno e não devem perder tempo em reparar a mesma igreja para 
que esta não tenha maior damnificação, nem o povo também maior 
gasto» (s/fl.) 

Capela de Oleiros: alargamento 
«Os moradores de Oleiros se não esqueçam da determinação que lhe 
ficou na outra vizita de alargarem a cappella mór para que fique 
proporcionada ao corpo da igreja a coal conservarão com muito asseio 

. mandando lhe caiar as paredes» (s/fl.) 

Capela de Portela: pavimnto 
«O povo de Portela mandarão sobradar dentro de seis mezes o 
pavimento da igreja ou ao menos o da cappella maioracoal devem 
conservar com o maior asseio para o que mandarão revocar e caiar não 
só o corpo da igreja mas também a cappella mór» (s/fl.) 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho elegerá mamposteiro da Senhora da Sé» (s/fl.) 

„* 1767, Maio, 16 
Visitador: Bispo D. Frei Aleixo de Miranda Henriques. 

Capela-mor 
«Como achamos a igreja bem ornada de tudo o que pertence ao 
reverendo abbade lhe louvamos o muito zello que com ella mostra, e 
esperamos que continue com o mesmo e que quando mais depressa 
puder achar offeciaesmande (a)largar a fresta da capella mor para que 
faça luzir mais o retábulo, e de claridade bastante para se ver a imagem 
de Nossa Senhora da Assumpção» (s/fl.) 
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Imagem do Santo Cristo: resplendor 
«Por conta da confraria do Santo Christo se fará hum resplendor de 
prata para o mesmo Senhor feito por bom artifece para o que lhedamos 
o tempo de dous annos, e não chegando para isso o rendimento da 
contraria deve o povo concorrer para ajuda disso» (s/fl.) 

Corpo da igreja: tecto 
«O povo no termo de dous annos mandará acabar o tecto da igreja pena 
de mil e seiscentos reis, por estarem trocidos os caibros e estão 
ameaçando ruina o pedaço que esta por fazer de novo» (s/fl.) 

Campanário: coro 
«Mandarão fazer no mesmo termo e pena de mil reis hua coberta ou 
tilheiro pela parte de dentro do campanário para que não chova no 
coro, e de forma que se possão comodamente tocar os sinos; tãobem no 
mesmo termo de dous annos mandarão juntar o sobrado do coro, e 
compor a escada do mesmo e revocar a igreja por dentro pena de mil 
reis» (s/fl.) 

Sacristia: arcaz 
«Somos informados que os caixões da sacristia se justarão em sessenta i 
mil reis, e que servirão para o reverendo abbade, para o povo, confraria 
dos sacerdotes e confrarias da igreja e que o povo satisfizera tudo, 
cobrando das partes ainda a confraria dos clérigos não acabara de 
satisfazer e que estava ainda a dever quatro mil reis e assim mandamos 
que o thezoureiro da mesma confraria e offeciaes delia satisfação o dito 
resto para o complemento da ferragem que falta ainda para os caixões» 
(s/fl.) 

Capela de Portela: 
acrescentamento: âmbulas 
«os de Portella levantarão tãobem a sua logo que se concluir a obra que K 
deixamos na matriz, e mandarão somente fazer hua oleeira de prata * 
como a de Oleiros no termo de seis mezes» (s/fl.); 

adro 
«no adro da igreja de Portela estão huns paos de hua parreira o 
reverendo parocho avize o dono que os pos arme logo no termo de seis 
dias a parreira para dentro da sua propriedade [...] e tirar os ditos 
espeques, e outrossim a que mudea agoeira pelo caminho antigo de 
forma que não descomponha o adro», (s/fl.) 
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* * 

1769, Novembro, 22 
Visitador: Doutor António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

Capela de Portela ; frpgta 
«Os moradores da quinta de Portella dentro de meio anno mandarão 
tazer huma fresta na sua capella a eleição do Muito Reverendo Abade» 
(s/fl.) 

Capela de Oleiros: pavimento 
«Os moradores da quinta de Oleiros sobradarão a sua capella dentro de 
seis mezes a eleição do seu reverendo abade, e a revocarão, e mudarão 
a fresta a eleição do mesmo reverendo abade» (s/fl.) 

Matriz: paredes: baptistério 
«Os moradores deste lugar dentro em seis mezes mandarão revocar e 
caear a sua igreja e sacristia do que for precizo, e tilhar o baptistério, e 
da mesma forma huma escada no coro aeleição do Muito Reverendo 
abbade» (s/fl.) 

Custódia 
«Se mandará fazer dentro de hum anno huma costodea á moderna da 
velha que tem, e para esta obra se poderão valer da confraria do 
Santíssimo e orago» (s/fl.) 

Ferragens do arcaz 
«O reverendo abbade entregará a quantia que for necessária das 
confrarias e povo para a ferragem dos caixois» (s/fl.) 

1774, Julho, 12 
Visitador: Doutor Manuel velho Quintela, cónego prebendado na Sé de 
Bragança. 

Custódia: cruz 
«Os moradores desta freguezia mandarão fazer hum pe da cruz de 
prata, e reformara custodia, fazendo de novo a moderna para o que se 
poderão valer para a custodia do dinheiro da confraria do Santíssimo 
Sacramento no termo de hum anno» [s/fl.) 

Adro 
«Os freguezes mandarão no termo de quatro mezespor portas e compor, 
e concertar o adro para que não entrem animais nelle» (s/fl.) 
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Capela de Portela 
«Os moradores de Portella não satisfizerão com as obras capituladas» 
(s/u.) 

1777, Outubro, 20 
Visitador: Bispo D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas. 

Capela de Oleiros: retábulo 
«emquanto á [...] cappella mor havemos por revogada a mudança delia 
que ja lhe foi mandada porque se fizerem retablo, como queremestá em 
bom sitio para ella» (s/fl.) 

GONDEZENDE 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Arquivo paroquial da igreja de Nossa Senhora da Assunção, Livro de 
visitações (1779-1811) 

1779, Outubro, 9 
Visitador: Doutor António Manuel Cabral, abade de Terroso. 

Vaso da Reserva 
«O reverendo abbade desta freguezia mandara dentro em seis mezes 
penna de quatro mil reis dourar o vaso da reserva por dentro, e seus 
lábios, e crus pondo-lhe hum pavilhão, ou capillar de tella de ouro, e 
franjam de ouro fino, e duas toalhas para o altar maior de lenço bem < 
fino guarnecidas de boarenda» (fl. 4) " 

Capela de Portela: 
paramentos 
«os moradores de Portella mandarão dentro em seis mezes fazer hua 
alva com seo amito de bom lenço goarnecida de renda e mais três 
cingolos, dous amitos e hum veo branco de tafetá dobre»; 

forro, paredes, telhado 
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«segurar o tecto da igreja compor o forro de tudo o que preciza retilha 
la, e revoca la por dentro, e por fora penna de mil e seiscentos reis». 
(fl.4) 

Capela de Oleiros da Breia 
«Os moradores de Oleiros da Breia mandarão no termo de hum anno 
fazer hua alva goarnecida de renda de bom panno de linho, e mais três 
amitos do mesmo dous cingolos, e hum veo branco para o cálix penna 
de mil seiscentos reis» (fl. 6v) 

Capela de Santo André: ruína; derrube do corpo da igreja; imagem 
«Achasse a igreja de Santo Andre sita junto a este lugar de Gondezende 
no estado mais lamentável e calamitozo por estar sem portas e 
arruinada, servindo de assestar nella o gado, e a todas as mais 
indecencias expostas, motivo porque ja ha mais de trinta annos ficou 
suspensa; e porque he precizo conservarsse, para satisfação dos devotos 
do mesmo santo, e juntamente para se não perder a penção de dez 
alqueires de pam que pagam annualmente os moradores de 
Espinhozella, mando que os moradores deste lugar de Gondezende no 
termo de hum anno facão compor, e reparar de novo a capella mor da 
dita igreja de Santo Andre, desfazendo todo o mais corpo da igreja 
aproveitandosse dos matriaes desta para a dita obra, fazendo lhe da 
parte de fora arco, ou portas da mesma capella hum cabido espaçozo, e 
todos os mais matriaes, que acrecerem do corpo da igreja lhe dou 
licença os vendão para ajuda do custo da dita obra podendo ser será 
para as capelas ou igreja matris da mesma freguezia, e depois de feita 
esta obra, e consertado o altar, e retabolo decentemente requererão a 
Sua Excellencia Reverendíssima, ou ao seo Doutor Provizor para que 
lhe de licença para mudar para ella a imagem do dito santo que ha 
muito annos se acha colocada na igreja matriz, o que tudo farão pena 
de dous mil e quatrocentos» (fis. 7-7v) 

1781, Maio, 29 
Visitador: Francisco Xavier de Sá, abade de Sendas. 

Capela-mor 
«A alampada da capella mor se acha indigna e ja espedaçada dentro de 
hum anno depois de tomada a posse deste beneficio se mande fazer 
hua alampada perfeita e proporcionada penna de dois mil reis» 
(fl. 13v) 
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«Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho elegerá mamposteiro da Senhora da Sé» (fll3v) 

1783, Julho, 22 
Visitador: Doutor Miguel Rodrigues de Castro Teixeira, abade de Nozelos, 
comissário do Santo Ofício. 

Capela de Oleiros 
«Os moradores de Oleiros serão obrigados a acabar de revocar, e 
branquiar a sua capella e porque tem mostrado grande zello na 
construção que tem feito da mesma capella» 8fl. 19) 

Capela de Portela 
«Os moradores de Portella revocarão e branquiarão a sua capella dentro 
de seis mezes e ataburnarão a mesma dentro de dois annos de madeira 
ou cantaria na forma que lhe formais conveniente» (fis. 19-19v) 

Capela de Santo André 
«Os moradores de Gondezende revocarão a capella de Sancto Andre 
que se acha reidificada de paredes» (fl. 19v) 

Matriz: púlpito 
«Os mesmos moradores mandarão fazer huas grades de novo para o 
púlpito sobreceo de madeira» (fl. 20) 

Santo Cristo 
Hua cortina de damasco incarnada para a imagem do altar do Sancto 
Christo» (fl. 20) 

1785, Julho, 13 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 

Obras não executadas 
«Os moradores de Gondezende e mais freguezias mostrão hum culpável 
descuido em não satisfazer com as obras cappituladas [...] respectivas a 
cappella de Santo Andre» (fl. 21v) 

Capela de Oleiros: urna; vidraça 
«Os de Oleiros mandarão pintar, e dourar a urna da sua capella no 
termo de hum anno penna de oitocentos reis e por vidraça na fresta» 
(fl. 22) 
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Capela de Portela: taburnos 
«Os de Portella mandarão completar o pavimento da capella» (fl. 22) 

Empreitadas 
«Porque me foi patente a indigência necessidade, e penúria em que se 
achão os moradores de toda a freguezia, de todos os três lugares 
querendo fazer impreitadas aos dias santos, de menos sollemnidade, e 
ainda aos Domingos, parecendo ao reverendo abbade lhe pode conceder 
licença, para ganharem para as sobreditas obras, e para as mais, que 
julgarem necessárias. E sendo as impreitadas justas [...] e faltando 
algum a ellas o juis [...] o poderá condemnar» (fl. 22) 

Extinção da Confraria dos Clérigos 
«O irmão da confraria abollida, ou aquelle em cujo poder se achão as 
chaves do caixão, em que se goardão os moveis, a entregue ao 
reverendo abbade» (fl. 22v) 

1789, Agosto, 13 
Visitador: Doutor Gregório Rodrigues Fontes, abade de S. Pedro de Sendas. 

Obras não executadas 
«Os moradores de Gondezende não tem acabado de concluir as obras 
capituladas nas vezitas antecedentes» (fl. 23v) 

«Os moradores de Portella também não deram cumprimento a alguas 
das obras capituladas»; (fl. 23v-24) 

«Os moradores de Olleiros também foram incursos na penna imposta 
na precedente vezita por nam terem acabado de concluir as obras 
capituladas» (fl. 24) 

1789, Setembro, 7 
Visitador: José Caetano Luís, abade de S. Pedro da Vila de Bemposta. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho nomeará mordomo da Senhora da Se» (fl. 26v) 

Capela de Portela: pavimento; cabido 
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«O juis do povo e moradores do lugar de Portella acabarão o 
assolhamento da capella do seu lugar e redeficarão de madeira e telha o 
cabido da mesma» (fl. 26v) 

Capela de Oleiros: pavimento 
«Os moradores do lugar de Oleiros da Breia e juis do povo como cabeça 
do mesmo mandarão solhar a capella do seu lugar e dealballa por 
dentro» (fl. 27) 

Matriz: paredes 
«mandarão (os moradores de Gondezende) emdireitar [sic] as paredes 
daMigreja da parte do evangelho immediato ao campanário e revocar 
toda a igreja por dentro e por fora e dealvalla da mesma forma» 
(fis. 27-27v) 

Capela de Santo André: reedificação 
«Como os moradores deste povo depois de findar os capitulos de vezita 
me aprezentarão despacho de Sua Excellencia Reverendíssima para 
determinar se a capella de Santo Andre se havia de retificar no citio em 
que se acha ou se se avia demolir ou mudar para o corpo da igreja 
examinadas todas as circunstancias e ouvido o reverendo parocho e 
povo achei ser mais conveniente reedificarsse no mesmo citio a que 
logo se dará principio tapando o arco da mesma capella deixando na 
parede hua porta para servir a mesma capella dealvando esta e 
revocando a no que for necessário e fazendosse hum altar de sorte que 
se conheça pello seu aceio que he caza de Deos o que comprirão dentro 
de hum anno pena de dois mil e coatro centos» (fis. 27v-28) 

1795, Janeiro, 2 
Visitador: Sebastião José Esteves, reitor de S. Bartolomeu de Rabal. 

Corpo da Igreja: paredes 
«O juis da igreja mandara concertar de révoque o corpo da igreja nas 
partes aonde o necessita e reedificar a parede que faz frente a 
residência e próxima ao frontespicio antes que padeça maior ruina» 
(fl. 37v) 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mordomo de Nossa Senhora da Se» 
(fl. 39v) 

* 
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MOFREITA 
Igreja de S. Vicente 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 11, Lv. 107 (1767-1843) 

1767, Maio, 20 
Visitador: D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, bispo da diocese. 

Retábulo 
«Muito necessita a igreja de retábulo peo não ter, e assim he precizo 
que o povo se aplique com cuidado a diligenciar os meios de se fazer, 
cuidando não somente em fazer empreitadas para esse effeito, mas em 
cultivar os campos baldios» (fl. 1) 

1769, Novembro, 24 
Visitador: Doutor António José da Rocha, Cónego meio prebendado na Sé. 

Retábulo 
«Os moradores não tem posto deligencia para a factura do retablo [...] 
mando a todos os juizes que servirem esta igreja facão deligencias para 
se completar a dita obra dentro de três annos» (fl. 2) 

1771, Julho, 6 
Visitador: Doutor Manuel Velho Quintela, cónego prebendado na Sé. 

Fábrica do retábulo 
«os moradores depois da vizita passada mostrão ter feito alguas obras 
na igreja [...] e me informão tem o retabolo em bons termos para se por» 
(fl. 2v) 

1777, Outubro, 9 
Visitador: D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas, bispo da diocese. 
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Obra do retábulo 
«Esperamos que o reverendo Abbade influa aos moradores com o zello 
que custuma para que concluão o mais breve que lhes for possivel com 
as obras principiadas especialmente com a do retablo» (fl. 7) 

Capela de Santo António 
«Prezenciamos pessoalmente que a cappella de Santo Antonio deste 
lugar se acha indecente» (fl. 7) 

1785, Julho, 18 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de Montouto. 

Pavimento; sepulturas 
«Os moradores não tem cumprido com a obra do pavimento da igreja 
obra muito necessária mando que no termo de hum anno a mandem 
completar ou de pedra de cantaria, ou de madeira com sepulturas 
destinctas, e bem formalizadas com suas divizões á imitação da igreja 
de Montouto por ser hua das mais bem pavimentadas do bispado» 
(fl. 14) 

Capela-mor: tecto 
«Dentro do mesmo tempo de hum anno mandará também completar o 
forro do tecto da cappella maior, que se acha imperfeito» (fl. 14v) 

Capela-mor: douramento do retábulo 
«Também se acha o retablo da cappella maior assente há mais de sinco 
anos e por dourar, de modo que ja se ve a madeira quase negra [...] 
mando que no termo de dois annos o mandem dourar como também as 
sanefas de madeira que se achão nas frestas» (fl. 15) 

1787, Agosto, 16 
Visitador: Gregório Rodrigues Fontes, Abade de Sendas. 

Obras por executar 
«Os moradores deste lugar não tem acabado de concluir as obras 
capituladas nas vezitas antecedentes» (fl. 16) 

1789, Setembro, 14 
Visitador: José Caetano Luís, Abade de Bemposta. 
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Corpo da igreja: fresta 
«O juis da igreja mandará alargar a frets do corpo da igreja em que 
mandara por grades de ferro vidraças, com rede de arame por fora» 
(fl. 18v) 

1794, (?) 
Visitador: Sebastião José Esteves, Reitor de Rabal. 

Sacristia: tecto 
«Os moradores dentro de hum anno mandarão forrar a sacristia de boa 
madeira de castanho e fazer huma porta entre a sacristia e a casa de 
despejo» (fl. 47v) 

Baptistério: quadro com a representação de S. loão Baptista e de Cristo 
«mandarão fazer hum quadro guarnecido com seus frizos tudo de boa 
madeira de castanho e lhe mandarão pintar a imagem de S. João 
Baptista e a de Nosso Senhor Jezus Christo reprezentando o baptismo 
do rio Jordam cujo quadro porão no baptistério» (fl. 48) 

** 

MOIMENTA 
Igreja de S. Pedro 
Fonte: Arquivo Paroquial de Vilar de Ossos, Livro de registo de capítulos de 
visita e pastorais da igreja de S. Pedro de Moimenta (1676-1743) 

1677 
Visitador: (?)27 

Revocos e fresta da capela mor 
«O fabriqueiro the a primeira vizitaçam mandara [...] rebocar nas partes 
necessárias a igreja e branquealla hua adufa [...] para a fresta da capella 
mor» (fl. lv) 

Capela de S. Sebastião 

27 O mau estado do documento não permite a sua identificação. 
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«O mordomo de S. Sebastiam mandar fazer hu panno de veludo de três 
palmos» (fl. 2) 

Capela do Santo Cristo 
«O mordomo do santo Christo mandar fazer huas cortinas de damasco 
roxo» (fl. 2) 

Pagamento das obras da capela-mor e corpo da igreja 
«Constou me que os freguezes pagão as obras desta igreja assi as da 
capella mor como as do corpo delia tudo por conta dos rendimentos da 
fabrica, e por me dizerem que estavão na posse de as fazerem por conta 
da dita fabrica, mando [...] que dem conhecimento (?) a Sua 
Illustrissima para que elle determine o que lhe parecer justo» (fl. 2v) 

1678, Novembro, 27 
Visitador: (?) 

Telhado da igreja 
«O fabriqueiro the a primeira vesitassão mandara [...] retelhar a igreja» 
(fl. 7) 

Confraria de NossaSenhora ido Rosário) 
«O mordomo de Nossa Senhora não satisfez com o mandar por o 
pendão de damasco branquo» (fl. 7v) 

Altar de Santa Luzia 
«Oa freguezes não acabarão de satisfazer com o goarda pó do altar de 
Sancta Lusia porque o não mandarão pintar» (fl. 7v) 

1679, Dezembro, 5 
Visitador: Cristóvão de Sá Pereira, arcipreste e reitor da igreja paroquial de 
Mirandela. 

Capela de Nossa Senhora do Rosário: telhado 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rosário [...] mandar retelhar o corpo 
da igreja e capela» (fl. 10) 

k± 
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1680, Dezembro, 1 
Visitador: Doutor Belchior de Sá, abade de S. João Baptista, em Bragança e 
comissário do Santo Ofício. 

«O mordomo de Nossa Senhora não satisfes [...] as obras impostas» 
(fl. 12v) 

Telhado da igreja 
«O fabriqueiro e juis e homens do acórdão mandarão testelhar a igreia e 
emsopalla em cal nas partes nessessarias» (fl. 13) 

1681, Dezembro, 3 
Visitador: Francisco Simões de Sousa, arcediago de Bragança. 

Altar-mor 
«O fabriqueiro não satisfes com mandar fazer [...] os castiçaes que 
servirão para o altar mor em se fazendo» (fl. I4v) 

Retábulo do Santo Cristo 
«Quanto ao pendão o hei por aliviado de tal obra e em seo lugar se 
farão huas cortinas de tafetá carmesi para o altar e retablo de Santo 
Christo» (fl. 15) 

Sacristia 
«O fabriqueiro mordomo de Sam Pedro [...] mandara fazer hum degrao 
de quantaria para a entrada da sachristia» 

Igreia 
«Mandara igoalar he compor o degrao primeiro que entra a capella e 
mandara retelhar o corpo a igreja junto do campanário» (fl. 15) 

Confrarias: 
y* Das Almas 

«Fui enformado que as terras que se pedião ao reverendo abade [...] 
eram da confraria dasAlmas»; 

S. Pedro, Nossa Senhora, Santíssimo Sacramento 
«Notefique a todos os que lhe constar estarem devendo dividas as 
confrarias de S. Pedro, Nossa Senhora e Santíssimo Sacramento» 
(fl. 15 v). 

k 
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1685, Fevereiro, 13 
Visitador: Domingos Rios, Mestre Escola na Sé de Miranda. 

Impedimento à entrada de animais na igreja 
«Os friguezes mandarão com as grades da igreja e paredes do adro de 
sorte que não possão entrar gados dentro» (fl. 18v) 

1687, Novembro, 2 
Visitador: (?) 

Padres galegos 
«Foi me feita queixa que para as festas e officios das confrarias desta 
igreja deixavão de chamar os clérigos naturaes deste reino e os hiam 
buscar a Gualiza» (fl. 23) 

Pavimento da igreja e sepulturas 
«Os freguezes mandarão concertar o pavimento da igreja de modo que 
fique igoal e abrindosse alguma sepultura o juis da igreja obriguara a 
que se torne a por em igoaldade» (fl. 23v) 

1691, Junho, 4 
Visitador: Bispo D. Manuel de Moura Manuel. 

Portas da igreja 
«O fabriqueiro mandará em termo de hu anno fazer huas portas 
travessas para a igreja matriz» (fl. 28v 

Confraria de Santo António 
«Consta nos (*) da confraria de Santo Antonio como por informações 
geraes que no dia do Santo Antonio se faz despeza muito excessiva em 
hu jantar que se da aos confrades, do qual não só resulta grande perca a 
confraria mas ainda sucede haver pecados de gula» (fl. 29) 

1692, Outubro, 24 
Visitador: João de Barros Pereira. 

Retábulo 
«Esta igreja necessitava de hu retabolo na capella mor por não o ser 
capaz o que de presente ha e que fiqua defectuosa sem elle e que dos 
rendimentos se pode por hu mando que o fabriqueiro em termo de 
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seis(?) annos mande fazer hu o moderno com sua tribuna e colunas 
salamonicas tudo por mam de bom escultor e para o feitio desta obra 
concorram o juis da igreja e homens do acordam [...] penna de seis mil 
reis» (fl. 31) 

1695, Outubro, 5 
Visitador: Frei Pedro de Melo, religioso da Santíssima Trindade, reitor do 
seminário de S. José, em Miranda. 

Retábulo 
«Mando ao juis e fabriqueiro o ponham em termo de dois annos» 
(fl. 36) 

Grades 
«O mordomo do Santo Christo mandara fazer huma fechadura para as 
grades e não se abrira se não quando necessário» (fl. 36v) 

1697, Agosto, 30 
Visitador: Frei Pedro de Melo. 

Retábulo 
«Porquanto vi o asinado do entalhador em que se obriga principiar o 
retabollo quinze dias despois da Paschoa do anno que vem prorogo o 
termo da visita pasada, e lhe dou de tempo, para que faça o dito 
retabollo, desde a data deste a hum anno; e se não estiver feita a dita 
obra ja no dito termo hei por condennado ao fabriqueiro que de 
presente serve em des mil reis [...] da qual condennação fará menção 
na escriptura para que se sogeite a ella o dito entalhador» (fl. 37) 

Telhado 
«O fabriqueiro em termo de dois meses mandará retelhar o telhado da 
igreja na parte aonde necessita» (fl. 37v) 

Ermida da Senhora do Rozário 
«O juis e mordomos da confraria de Nossa senhora do Rozario 
mandarão [...] branquear a ermida por dentro e por fora» (fl. 37v) 

Condenação de um carpinteiro 
«Consta me que João Rodrigues Santos carapinteiro [sic] está obrigado a 
fazer huas portas novas principaes da igreja ha seis ou sete annos, as 
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quaes já lhe estão pagas; e por ver o muito que se necessita desta obra 
[...] o hei por condennado em dois mil reis para a See» (fl. 37v) 

1699, Novembro, 3 
Visitador: António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

Confessionário 
«mando ao parocho [...] tenha o confessionário no meio da igreja em g 
parte que este patente, e [...] nam confesse molher algua fora delia» 
(fl. 38v) 

Ermida da Senhora do Rosário: campanário 
«mandara concertar o campanário da mesma ermida» (fl. 38v) 

Douramento do retábulo 
«Nam lhe ponho mais obras, porque he necessário o dinheiro para 
dourar o retabolo» (fl. 38v) 

1700, Dezembro, 3 
Visitador: António de Morais Sarmento. i 

Senhora do Rosário 
«O juis, e mordomos da confraria de Nossa Senhora do Rosário, nam 
cumpriram [...] como lhes foi mandado nas vesitas passadas» (fl. 39v) 

1702, Junho, 29 
Visitador: Manuel Tavares de Sousa, abade de Podence. 

Obras necessárias 
«Alguas obras havia de deixar nesta igreja, e havia de mandar fazer ^ 
reforma dos altares, principalmente collateraes do arco, se me não * 
constara do grande zello que o reverendo abade tem de alargar esta 
igreja, e do generozo animo com que os freguezes desta parochia se 
achão em quererem concorrer com todo o necessário para ella no que 
toca a condução de materiaes» (fis. 40-40v) 

Retábulo e obras na igreja 
«Pedia se não largasse a mão de acabar de aperfeiçoar a obra do 
magnifico retabolo, dourandosse, comtudo [sic] como bullindosse 
dipois na obra, e arruinandosse as paredes, o pò será sumamente 
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nocivo ao ouro recém posto, julgo por mais conveniente que as obras 
de alargar, e aperfeiçoar a igreja primeiro se faça, e as frestas da capella 
mor se mudem, e o tecto se reforme, ou de novo se faça, porque findo 
isto como tem tam grandioza fabrica [...] em breve se poderá dar 
complemento ao anciozo dezejo de ver a obra com perfeição» (fl. 40v) 

Adro 

* > 

«O motivo que ouve para que o adro da igreja a que chamão sagrado se 
tapasse em roda tendo so as entradas necessárias, e estas com grades, 
foi porque como nelle se enterrão muitas vezes os defunctos não' 
entrassem animaes que pudessem escavar as sepulturas, e tiralos, e 
também para que participasse este lugar de veneração [...] com justa 
rezão se devem prohibir [...] nenhum género de gado a pastar no 
sagrado» (fis. 41-41v) 

1703, Novembro, 9 
Visitador: Manuel de Matos Botelho, abade de Duas Igrejas. 

Obras 
«Como as que estão em aberto, são de tanto custo que necessitão de 
todo o rendimento da fabrica não imporei alguas outras, senão as que 
forem tão precizas» (fl. 42v) 

Carretos para a obra da igreja 
«Sendo tanto o serviço de Deos, e de honra e credito dos moradores 
deste povo, a grandioza obra da sua igreja para a qual não concorrem 
com mais que os carretos dos materies delia; inda assi fui informado 
que havia alguns tão dezarrezoados, que nem com estes querião 
concorrer: pelo que mando que o juis reparta com igualdade os ditos 
carretos, e de qualquer que faltar a elles de o nome ao reverendo 
parocho [...] para ser executado na vezita seguinte em três tostoins por 
cada falta» (fis. 43v-44] 

1706, Maio, 16 
Visitador: Manuel Rodrigues do Amaral, abade de Sicouro. 

Grades para a pia baptismal 
«Achei a pia baptismal sem grades, mando que (o juiz) mande fazer as 
ditas grades por bom mestre e com boa fechadura» (fl. 44v) 
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Obras da igreja 
«Achei as obras da igreja aumentadas, mas desconsolou me ver hum 
pedaço delia sobre o coro coberto com colmo; mando [...] the a próxima 
visita acabem de madeira e cubram com telha de sorte que fique na 
mesma conformidade que o mais que esta feito» (fl. 44v) 

1709, Junho, 17 
Visitador: Manuel Alvares de Sousa, cónego doutoral na Sé de Miranda. 

Construção das torres e alargamento da ifireia 
«A obra das torres e alargar a igreja foi couza que muito a afermozeou» 
(fl. 45v) 

Sepulturas 
«Para ficar com toda a perfeição necessita muito que ao livel se 
ponham todas as campas das sepulturas por conta do povo pois todo 
esta culpado na disforme modo com que se acha de estarem huas mais 
altas que outras» (fl. 45v) 

Pavimento e arco 
«O fabriqueiro mandara fazer hum degrao novo de cantaria que, faça 
entrada do arco novo para a capella e esta se aplanara deste degrao athe 
os do altar mor tirandosse o pedrestal que servia no arco velho» (fl. 46) 

Porta da sacristia 
«Se mudara a porta da sancristia mais abaixo que fique bem livre couza 
de dous palmos dos degraos do altar mor e o que esta cortado para 
serventia da que agora tem se fará de novo» (fl. 46) 

Credencia 
«Mandará fazer hua credencia que fique encostada a parede da porta da 
sancristia em termos que entre ella e o altar fique boa serventia, para a 
porta da tribuna» (fl. 46) 

1714, Dezembro, 14 
Visitador: Doutor Bernardino Cabral da Silva, deão na Sé de Miranda. 

Fábrica e depositário da igreja 
«Sendo esta igreja hua das que neste bispado tem maior fabrica a acho 
tam mal paramentada que não sei a que posa atribuir esta falta e 
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porque me parese ser mais conveniente que aia hum depozitario para o 
rendimento da dita fabrica, o parocho e juis da igreja e povo e homens 
do acordam elegerão hum homem chão e abonado deste povo para o 
dito menisterio em cuja mão estará depozitado todo o rendimento da 
fabrica e por ella correra toda a despeza entregando ao mordomo o que 
for nesesario para os gastos ordinários e os pagamentos das obras que 
se fizerem» (fis. 48v-49) 

Casa da torre dos sinos 
«(O) depozitario terá cuidado de mandar fazer provimento de azeite e 
sera para o gasto da lâmpada, e altar [...] e para o dito efeito se 
comprara hua talha que leve três almudes ou coatro e esta estará 
fichada na caza da torre dos sinos na coal mandara fazer porta com sua 
fichadura a chave a coal terá o mordomo» (fl. 49) 

Arrematação da obra da capela-mor 
«E per coanto achei se tem arrematado a obra da capella maior em 
duzentos e quinze mil reisse comprira com a dita obra na forma da 
escriptura» (fl. 49) 

Tribuna e plano da igreja 
«Se ha de levantar mais a tribuna se acrecentarão mais dous degraos de 
cantaria no plano da capella em comrespondencia dos que ha e ficarão 
em forma que fique o presbitério em plano de sete palmos de largura» 
(fl. 49) 

Caiação da sacristia e capela-mor 
«(O) depozitario mandara rebocar e branquiar a samcrestia por dentro, 
e por fora a mandara branquiar como tãobem a capella maior» (fl. 49) 

1716, Maio, 17 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago da Sé de Miranda. 

Obra da capela mor 
«mando se observe o disposto na vezita passada» (fl. 50) 

1718, Julho, 1 
Visitador: Bispo D. João de Sousa Carvalho. 

«O reverendo parrocho com o juis do povo e da igreja e dois homeis 
deputados [...] fará, inventario dos bens moveis da igreja (fl. 58) 
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Pavimento da igreja 
«necessitando esta (igreja) de se lagear de cantaria coadrada como as 
melhores igrejas nos parece mandar [...] que dentro de hu anno se faça 
a dita obra para corresponder as mães, que ha na dita igreja e não 
fazerem couza que em outras freguezias com mães defeculdade não 
tenhão feito, como na igreja de Oucidres» (fis. 60-60v) 

Fabriqueiro 
«mandara todos os annos branquear a igreja e desde logo argamassar 
lhe alguas partes donde for necessário: e porque athe o prezente se 
costumava o fabriqueiro ser só depozitario e o mordomo despender [...] 
mandamos que daqui em diante o dito fabriqueiro seja o que despende 
e mande fazer as obras» (fl. 60v) 

Senhora do Rosário 
«O mordomo [...] mandara [...] fazer a vestimenta a que faltou [...] mas 
como não avendo dinheiro por se aplicar para a obra mães perciza 
como foi o teto da capella, o aliviamos da condenação» (fl. 61) 

1720, Maio, 28 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre da Sé de Miranda. 

Altar de Santo António 
«(Os) mordomos mandarão fazer para o altar do dito santo hum estrado 
bem feito» (fl. 68) 

Altar da Senhora do Rozário 
«(Os mordomos) mandarão fazer outro estrado para o altar da dita 
Senhora» (fl. 68) 

As obras da capela-mor estavam inacabadas 
«Ao fabriqueiro não ponho mais obras ahinda que algumas nesessarias 
tem a igreja mas como esta a obra da capella por acabar e satisfazer ao 
mestre (...) he precizo acabala de findar» (fl. 68) 

1722, Junho, 20 
Visitador: João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Mestre pintor e retábulo de Santo António 
«Consta me que com hu mestre pintor se ajustou a obra desta igreja 
dandosse lhe a fabrica por sete anos, o que tem tantas circunstancias 
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para se desvanecer o dito ajuste, sendo hu délies o ver a obra que fes do 
retabolo de Santo Antonio que esta ja saltando o ouro fora alem das 
mães» (fl. 70v) 

Arrematação do douramento 
«Ordeno que logo ponhão a obra do que esta gessado a pergão e quem a 
fizer mães acomodada se lhe arrimate sendo official que a experiência 
tenha mostrado não falsifica as obras que fas, e as poem com melhor 
lusimento; e logo na mesma arrematação se ha de fazer menção de que 
o pagamento se lhe ha de fazer do rendimento da fabrica conforme se 
for vencendo abatendosse as despezas ordinárias» (fl. 71) 

1724, Junho, 18 
Visitador: Francisco do Rego Sarafana, abade de Vilar de Peregrinos. 

Telhado 
«O fabriqueiro mandar telhar a igreja, e capela em forma que não lhe 
chova dentro, e se vede a agoa [...] pois me consta chover na igreja 
como na rua com tanta mina do edefficio» (fl. 74v) 

Douramento do retábulo 
«Nam lhe imponho mães obras ao fabriqueiro por ver ser necessário o 
rendimento da fabrica para satisfaçam do retabolo cujos pedrastaes 
ficarão por dourar obrigandosse os pintores a dourarem o retabolo todo; 
e asi ordeno que os freguezes vam satisfazendo pergamentos [sic] a 
devida do retabolo, e a seu tempo podem fazer e obrigar a quem cobrar 
os dittos pagamentos que satisfaça, a douração dos dittos pedrastaes 
que se emtende [sic] do altar para baixo, e havendo algua desfermidade 
ou falta grave, ainda na douração do mais retabolo os mesmos pintores 
a comporão na melhor forma que for justo» (fl. 74v) 

Escada para o púlpito 
«O fabriqueiro sem embargo do capitulo atras mandar fazer huma 
escada de cantaria bem feita para o púlpito» (fl. 75] 

Senhora do Rosário 
«O mordomo da Senhora do Rozario mandar [...] retelhar a capella de 
Nossa Senhora» (fis. 75-75v) 

1726, Maio, 31 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria de Bragança. 
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Escada para o púlpito 
«O fabriqueiro não satisfes com [...] a escada do púlpito» (fl. 80v) 

Pia baptismal 
«Os freguezes mandarão [...] sobradar o tecto da caza da pia bautismal» 
(fl. 81) 

1727, Junho, 9 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria de Bragança 

Lageamento da igreja 
«Os freguezes nam tem satisfeito com o lajamento do corpo da igreja 
em parte como lhe foi mandado pelo senhor bispo» (fl. 90v) 

1728, Novembro, 29 
Visitador: Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Benfeito. 

Senhora do Rosário 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario mandara [...] (fazer) huas k 
portas principaes para a capella muito bem feitas» (fl. 93) 

1730, Junho, 6 
Visitador: Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Benfeito. 

Adro e sacristia 
«Os freigezes tem satisfeito a obra de mandar tapar o adro e grades, e 
asim mandarão comcertar [sic] e refermar o sobrado da samcristia) 
(fl. 94) 

S. Sebastião * 
«(Os oficiais da confraria) mandaram concertar o forro sobre o altar de 
tudo o que lhe for necessário» (fl. 94v) 

Retábulos da capela-mor, de S. Bartolomeu e de S. Sebastião 
«Não lhe deixo (aos oficiais da confraria de S. Sebastião) nem aos 
moradores nem fabriqueiro porque vejo lhe he necessário ajuntar 
denheiro para dourar toda a capella mor ate o arco e o retablo de Sam 
Bertolomeo e o de Sam Sebastiam» (fl. 94v) 
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1732, Outubro, 7 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro e protonotário 
apostólico. 

Entalhador de Veigas e retábulo do Santo Cristo 
«Consta me que o emtalhador [sic] de Veigas que lançou no retabolo do 
Santo Christo haverá dous annos ficando obrigado a faze lo com 
brevidade mando que se lhe mande parte que dentro de três mezes o 
dito emtalhador venha asentar o dito retabolo, e nam o fazendo asim o 
juis da igreja o obrigue a que pague o sinal que lhe deram em dobro e 
dará a obra a fazer per conta do dito mestre» (fl. 96) 

Sacrário 
«O fabriqeiro e juis da igreja e o reverendo parocho mandaram por 
huma missagra na porta do sacrário, e o dourar por dentro» (fl. 96) 

Sacristia e fresta 
«Mandaram mães mudar a parede da sacristia que fique a fresta da 
capella com maior lus [...] e mães altas para o meio da capela de sorte 
que de toda a lus que tem a capella, e mandaram por huma vidraça 

) com sua rede de arame pela parte de fora» (fl. 96v) 

Pavimento 
«Mandaram levantar mães o pavimento da capela de sorte que o livel 
do primeiro degrao da mesma capela» (fl. 96v) 

Limitações do adro para as procissões 
«Reprezentaram me [...] a inconveniência e discomodo que havia para 
as procissões e serventia do adro para o palio pela extreita do mesmo 
adro da parte do Evangelho para onde cahe huma genella do vezinho 
mães contíguo a igreja da qual lançam agoas [...] mando que os juis da 
igreja e homens do acórdão, com mais quatro homens de sam 

* conciencia a quem daram juramento para que avaliem huma vara de 
terreno mães para largueza do adro e se de a sua importância da 
confraria do Senhor ao dono delle» (fl. 96v) 

1734, Dezembro, 5 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

Obra de talha pelo entalhador de Veigas 
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«O mordomo de S. Pedro (?), S. Sebastião e das Almas satisfarão com a 
obra ajustada com o entalhador de Veigas dentro de seis mezes pena de 
pagar cada hum dos mordomos des tostoins e o entalhador dous mil 
reis aplicados na forma sobredita» (fl. 98v) 

S. Sebastião 
«O mordomo de S. Sebastião mandará fazer a fresta junto ao altar do 
mesmo santo» (fl. 98v) 

Casa do pároco 
«Vi as cazas da rezidencia ameaçando ruina» (fl. 99) 

1731, Abril, 15 
Visitador: Bento Borges, cónego Prebendado na Sé de Miranda. 

Tecto da matriz; paredes e frestas 
«Por ver a grande ruina que esta amiaçando o tecto da igreja matris 
mando aos freguezes que [...] o componhão de tudo quanto lhe for 
necessário [...] alevantarão as paredes da mesma igreja três palmos todo 
a eleição do reverendo parocho, e lhe farão huas frestas» (fl. 156) 

1743, Dezembro, 7 
Visitador: Simão Preto Coelho, abade encomendado de Santa Valha. 

Obras 
«Por ver que varias obras desta igreja estão principiadas, e pendentes, 
posto que a fabrica he grande, não imponho por hora outras» (fl. 161v) 

Altar da Senhora da Expectação 
«Mandarão fazer [...] hua adufa de lata crivada para a fresta que esta 
entre os altares da Senhora da Expectação, e de S. Bartholomeo, e o 
mesmo se fará nas duas outras frestas» (fl. 161v) 

Altar do Santo Cristo 
«Mandarão recolher seis palmos adentro o altar do Santo Christo para 
evitar a deformidade do seu demarcado retiro, e espaçosa mesa, e a 
talha, que de hum e outro lado ficar livre do altar, se estenderá até o 
pavimento» (fis. 161v-162) 
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Retábulo para a capela da Senhora do Rosário 
«O fabriqueiro de Nossa Senhora do Rozario mandara branquear., e 
rebocar a capela [...] e fazer hum retabolo moderno proporcionado ao 
sitio, e capacidade da capella, e rasgar mais a fresta, e abrir outra de 
novo, em que se porá vidraça com rede» (fl. 162) 

MONTEZINHO 
Igreja de Santa Cruz 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 2, Lv. 10 (1794-1803) 

1794, Dezembro, 15 
Visitador: Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento, cónego prebendado na Sé. 

Igreja matriz 
«Louvo muito aos moradores o seu zello no que toca ao asseio, e 
reidificação da igreja matriz» (fl. 1) 

Igreja anexa do Portelo: imagem de S. Sebastião 
«Os moradores (da anexa) do Portello mandarão vir do Porto huma 
imagem do Santo Sebastião bem feita, e estufada [...] mandarão revocar 
a capella, e branquealla por dentro e por fora, e reedeficar o cabido da 
mesma de forma que fique decente, e seguro» (fl. 2v) 

MONTOUTO 
Igreja de S. Pedro 
A.P.E., Livro de visitações da igreja de S. Pedro de Montouto, Lv. 2; Livro 
de visitações da igreja de S. Pedro de Montouto, Lv. 3 

1691, Maio, 3 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 
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Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo abbade elegerá manposteiro [sic] para Nossa Senhora da 
See» (s/fl.) 

Seminário 
«(O abade) passado dia de S. João dahi a vinte dias [...] mandará pagar a 
colheita, e seminário» (s/fl.) 

Paramentos. Altar de S. Brás 
«Os freguezes satisfação com as dealmaticas como lhe esta mandado 
[...] e de novo mandarão fazer hu frontal de felepechim branco com 
sanefas com pe digo com franjas carmezim para o altar de S. Bras, e 
hua alva de lenço fino» 

1695 (?) 
Visitador: Frei Pedro de Melo, religioso da Santíssima Trindade. 

Capela-mor 
«O reverendo abbade mandara branquear a capella mor the o Natal [...] 
e nam lhe ponho mais obras por ver a sua pobreza e pouca renda que 
tem» (s/fl.) 

Igreja de Santa Marta de Carvalhas: retábulo. Galhetas 
«(Os fregueses) do lugar das Carvalhas mandaram fazer hu retabolo 
para a igreja de Santa Marta ao moderno por mam de bom ofecial a 
eleiçam do reverendo abbade [...] em termo de hum anno penna de dois 
mil reis outrosi compraram huas galhetas de estanho fino [...] e para 
estas obras se valeram do dinheiro da confraria de Santa Marta» 

Cálice 
«Constou me que o calis que esta na igreja de Candedo he desta igreja 
mando ao reverendo abbade o tragua para esta igreja» 

1697, Agosto, 29 
Visitador: Frei Pedro de Melo. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo abbade elegerá mamposteiro para Nossa Senhora da See» 
(s/fl.) 
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Imagem de S. Pedro 
«O mesmo reverendo abbade mandará faser hua imagem de São Pedro 
de vulto do tamanho que lhe paresser em termo de hu ano, e lhe não 
ponho penas por se offerecer para esta obra» (s/fl.) 

Paramentos 
«Os fregueses mandarão faser hua capa de damasco branco que condiga 
com as dealmaticas [...] e para ella concorrerá o reverendo abbade com 
a esmolla que lhe paresser, e das confrarias tirarão athe seis mil reis 
somente» 

Sacristia 
«Consertarão também as paredes da sanchristia retocando as, e 
branqueando as» (s/fl.) 

Confraria de S. Sebastião 
«Os mordomos das confrarias (*) de Sam Sebastião [...] façam no dito 
termo (de quinze dias) as contas e entreguem logo aos (mordomos) 
novos o que lhes ficar na mão das mesmas confrarias» 

1699, Novembro, 23 
Visitador: Doutor António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

Lugar do confessionário 
«Mando ao parocho que hoje e ao diante for sob pena de excomunham 
maior ipso facto tenha o confessionário no meio da igreja em parte que 
este patente, e sob a mesma pena nam confesse mulheres fora delle» 
(s/fl.) 

Esmolas para a Sé 
«Elegera mamposteiro para tirar a esmolla de Nossa Senhora da Sé» 

Sacristia 
«Os fregueses nam satisfizeram com mandarem revocar as paredes da 
sancristia» 

Baptistério; telhado; cabido 
«De novo mandaram concerta a pia baptismal, e retelhar a igreja, e 
faser hum cabbido nas portas principais» 

Cálice 
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«O mordomo de S. Sebastiam mandara faser hum cálix, com sus patena 
que pese três marcos e feito por mam de bom oficial» (s/fl.) 

Obras impostas aos moradores de Landedo 
«Os moradores do luguar de Landedo mandaram faser hum frontal 
vermelho, de chamalote, e huns corporaes de lenço fino, e quatro 
sanguinhos, e huas galhetas de estanho fino» 

Igreja de Carvalhas: pintura e douramento do retábulo 
«Os moradores do luguar das Carvalhas mandaram pintar, e dourar o 
retabolo da sua igreja athe dia de Nossa Senhora de Setembro pena de 
dous mil e quinhentos reis» 

Capela-mor da igreja de Montouto 
«O reverendo abbade mandara levantar a capella mor, e forralla de 
madeira athe a primeira, e fio do seu bom zello» (s/fl.) 

Arco cruzeiro 
«O reverendo abbade e freguezes mandaram levantar o arco da capella 
mor pena de quatro mil reis athe a primeira» (s/fl.) 

1700, Dezembro, 22 
Visitador: Doutor António de Morais Sarmento, arcedigo de Bragança. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo abbade ellegera mamposteiro para tirar a esmolla de 
Nossa Senhora da Sé» (s/fl.) 

Obras da capela-mor. Retábulo 
«O reverendo abbade nam cumprio com mandar levantar a capella mor 
e forralla, mas consta me tem ja a madeira preparada, cumpra athe a 
primeira, como também em mandar faser hum retabolo de boa talha, e 
columnas salamonicas, e que chegue de parede a parede, e por mam de 
bom ofecial» (s/fl.) 

Paramentos 
«Os moradores de Montouto mandaram faser hua capa roxa de 
chamalote de orvas [...] e hua sobrepelis de lenço ordinário»; 

«os moradores de Landedo mandaram faser hua sobrepelis de lenço 
ordinário athe a primeira» (s/fl.) 
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1702, Junho, 27 
Visitador: Manuel Tavares de Sousa abade da igreja de Nossa Senhoira da 
Purificação de Podence. 

Esmolas para a Sé 
«(O abade) elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da Sé», (s/fl.) 

Capela-mor. Retábulo 
«Como o reverendo abbade se ouve com tanto cuidado em levantar a 
cappela, e forra la, fio do seu zello se não decuidara em o ter para dar 
satisfação a obra do retabolo, que lhe esta imposta [...] com toda a 
brevidade, para acudir a indecencia, e necessidade que tem a cappella 
deste ornato, pois não rezão que hua igreja matris tenha em sua 
correspondência nos altares colateraes melhores retabolos que na 
capella maior, e porque me deo palavra de por logo em execução a 
factura desta obra, lhe não ponho penas» 

Ornamentos 
«Pella necessidade que havia de frontal roxo para os tempos de 
Advento, e Quaresma, attendendo ao custo assima do retabolo, mando 
que o reverendo abbade compre para o altar maior hum frontal de 
felipichim roxo com suas franjas de seda amarela, e preta» 

Igreja de Landedo: cálice 
«Os moradores de Landedo mandarão concertar o cálix na copa, que 
esta rachada [...] e dipois de concertado se mandará sagrar de novo» 
(s/fl.) 

1703, Novembro, 9 
Visitador: Doutor Manuel de Matos. 

* Esmolas para a Sé 
«O reverendo abbade ellegera mamposteiro de Nossa Senhora de 
Miranda» (s/fl.) 

Arrematação do retábulo 
«O reverendo abbade me mostrou escritto da arrematação do retabolo, e 
disse que esperava o virem assentar com brevidade» 

> 
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Sacrário 
«Visto que os freguezes tem mandado fazer retabolo digo sacrário que 
querem se acabe e assente com o retabolo, o que lhe louvo e approvo, 
os não agravo com mais obras [...] somente comprarão hua caldeirinha 
de metal e hissope do mesmo» (s/fl.) 

1706, Maio, 15 
Visitador: Licenciado Manuel Rodrigues de Amaral, abade de Cicouro. 4t 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] ellegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sée» (s/fl.) 

Conclusão das obras impostas. Guerra 
«Tenho muito que louvar, e agradecer assim ao reverendo abbade como 
aos freguezes a pontualidade com que se teem ávido em satisfazer os 
capitullos da visita passada visto estar lugar sojeito as enquietaçoins da 
guerra os não gravarei em obras custozas» 

Sacristia 
«Mandaram forrar o lastro da sacristia com taboas e fazer hua meza que Ï 
sirva na mesma sacristia e mandaram fazer a chave do caixam dos 
Sanctos Óleos e compor a porta travessa da igreja de tudo o que lhe for 
necessário» 

Cabido 
«Mandaram compor o cabido por estar ameaçando ruina da sorte que 
esta e mandaram branquear a igreja com cal fina de sorte que fique 
suficeente para a veneraçam dos divinos sacraficios» 

Adro 
«Os freguezes mandaram levantar as paredes do cercuito do adro da ^ 
igreja e na altura de seis quartas tapando também as terteiras das 
cortinhas mistas ao adro de sorte que não possam servirsse por elle e 
para que esta obra se faça com suavidade mando que o juis da igreja e 
do lugar nos dias em que for necessário acarreiar pedra condenem em 
cem reis a todos os que faltarem» 

1709, Junho, 15 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé de 
Miranda. 
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Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sée» (s/fl.) 

Retábulo 
«Vejo executada a palavra que me deo o reverendo abbade em dar 
satisfaçam a por se o retabollo que havia sido mandado em outra vizita 
[...] fio delle que primorosamente tenha o cuidado de o mandar dourar 
athe a primeira vizita» 

Sacrário 
«O sacrário esta obra mui gruseira, e nem com capacidade para servir 
principalmente a porta delle tanto por estar quebrada, como porque a 
imagem que tem esculpida esta indecentíssima, conquanto que se 
doure, e forre ou pinte por dentro se lhe fará porta nova liza por fora 
em que se pintara hua custodia ou calis com a figura do sacramento o 
que tudo se fará quando se dourar o retabollo» 

Cabido; adro 
«Os freguezes nam satisfizeram com a obra do cabbido nem com o 
levantar as paredes do adro» (s/fl.) 

1714, Dezembro, 17 
Visitador: Bernardino Cabral da Silva, deão na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé e para as obras da igreja do Santo Cristo de Outeiro 
«O reverendo parocho [...] nomiara mamposteiros que todos os annos 
peção esmolla pêra Nossa Senhora da Se e pêra o Santo Christo de 
Outeiro» (s/fl.) 

Sacrário 
«Achei que o reverendo abbade e seos fregezes por ajuste que fizerão 
ententarão ter sacrário nesta igreija fazendo os freigezes o dito sacrário 
e ficando o reverendo abbade com a obrigação de o paramentar e 
alumiar e para o dito effeito mandarão os ditos fregezes fazer hum 
sacrário que ha muitos annos esta ja colocado no altar sem serventia 
nem elle he capas pella deformidade com que o acho pello que mando 
se tire do dito altar e delle se não uze e querendo os ditos fregezes fazer 
outro com a capacidade e decência nessessaria fio do zello do 
reverendo abbade e do seo primor» 
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Retábulo: letreiro 
«(O abade] mandara apagar o letreiro que esta no retabollo da capella 
maior por baixo do Santo Andre» (s/fl.) 

1716, Maio, 19 
Visitador: Licenciado Manuel da Silva, arcedigo da Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé e Santo Cristo de Outeiro 
«(O abade) ellegera mamposteiro da Nossa Senhora da See e Santo 
Christo de Outeiro» (s/fl.) 

Altares colaterais 
«Os moradores mandarão fazer dois goardapos para os coletraes» 

Altar de S. Sebastião: frontal 
«O mordomo de S. Sebastião mandarão fazer hum frontal para o altar» 

MONTOUTO 
Igreja de S. Pedro 
A.P.E., Livro de visitações da igreja de S. Pedro de Montouto, Lv. 3 

1718, Julho, 2 
Visitador: Bispo D. João de Sousa Carvalho. 

Esmolas para a Sé e Santo Cristo de Outeiro 
«(O pároco) elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da See [...] e do 
Santo Christo de Outeiro» (fis. 2-2v) 

Inventário 
«O reverendo parocho com asistencia do juis da igreja e do povo, e dois 
homens deputados a quem dará juramento fará inventario de todos os 
bens moveis da igreja e ainda immoveis avendo os) (fl. 2v) 

Sacrário 
«(O abade) mandara [...] por o sacrário como ja lhe foi ordenado dentro 
do dito tempo de hum anno» 
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Capela-mor e corpo da igreja 
«(O abade) pela Paschoa mandara branquear a cappella mor e os 
freguezes o corpo da igreja» (fl. 2v) 

Altares colaterais: frontais 
«Os freguezes mandarão dentro de hum anno fazer para os altares 
collateraes dois frontaes para cada altar seo que sirvão no Advento e 
Quaresma (fl. 3v) 

Capela de Landedo: paredes: sino 
«Os de Landedo, mandarão logo reformar com argamassa e cal as 
paredes da sua cappella e refundir o sino 

Capela de Carvalhas 
«Os das Carvalhas também recomendamos reformem e branqueem a 
sua cappella vendo se com este aseio se dessemula mães suavemente o 
mães que lhe em toda ella lhe falta» (fl. 3v) 

1720, Maio, 29 
Visitador: Reverendo Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] ellegera mamposteiro da Senhora sa Sé» 
(fl. 7) 

Sacrário 
«Emquanto [sic] a obra do sacrário, e tantas vizitas repetida [...] via avia 
de correr afactura delle por conta dos freguezes cujo contrato perante 
elles me disse o reverendo abbade tinha feito» (fl. 7v) 

Altar de Santo Estevão 
«Os freguezes [...] mandarão fazer hum estrado para o altar de Santo 
Estevão» (fl. 7v) 

Branqueamento das paredes da igreja 
«(Os fregueses) executarão a ordem da vizita passada em mandar 
branquear todos os annos as paredes da igreja, e revoca las adonde lhe 
for necessário, e logo retelha la» (fl. 7v) 
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Cruz: reparação 
«Os mesmos athe a primeira mandarão compor a crus, e fazer lhe hua 
mangua de damasco para ella visto a que tem estar totalmente acabada» 
(fl. 7v) 

Igreja de Landedo: sino 
«Os moradores de Landedo não mandarão refundir o sino, e como seja 
tão piqueno não lhe acrecentando metal, ahinda depois de refundillo 
acho ficara como de antes, e assi mando que athe a primeira deem 
cumprimento a dita obra pondo lhe acressimo de metal suficiente para 
que bem se ouça na mesma igreja, e parte do termo» (fl. 8) 

Capela de Carvalhas 
«Visitei pessoamente a capella das Carvalhas, e achei terem na 
branqueado, o que lhe recomendo facão todos os annos, e mandem em 
termo de três mezes fazer hum estrado para o altar, e comporão o 
ornato de tudo o nesessario» (fl. 8) 

Sacrário 
«Emquanto a obra do sacrário, sem embargo de o porem os freguezes 
por sua conta, agora de prezente não lhe servira de empozição para o 
diante porque sendo nesessario reformarce em algum tempo será por 
conta do Reverendo abbade» (fl. 8) 

1722, Junho, 21 
Visitador: Doutor João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
See» (fl. 9) 

Guarda-pó: pintura 
«Aos freguezes lhe ordeno mandem pintar os guardapos dos altares 
collateraes, e para hu délies fazer hu frontal branco» (fl. 9v] 

Capela de Carvalhas: pintura do frontal 
«Os freguezes das Carvalhas mandarão pintar o frontal que ja tem de 
madeira» (fl. 9v) 
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1724, Junho, 17 
Visitador: Doutor Francisco do Rego Sarafana, comissário do Santo Ofício, 
abade de Vilar de Peregrinos. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 12) 

Manga para a cruz 
«Os freguezes mandarão fazer hua manga para a cruz de damasco 
branco com sua franja cor de ouro dentro de hum anno pena de 
quinhentos reis» (fl. 12v) 

Altar de S. Brás 
«(Os fregueses) mandarão compor o altar de S. Bras fazendo o de 
parede com mais largura para fora tudo a eleição do Reverendo abbade» 
(fl. 12v) 

Corpo da igreja 
«(Os fregueses) mandarão revocar e branquear o corpo da igreja por 
dentro e por fora» (fl. 12v) 

1726, Maio, 30 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior de 
Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro de Nossa Senhora da Sé» 
(fl. 17v) 

Sacristia 
«Os freguezes athe a primeira vizita mandarão alargar levantar [sic] a 

á sacristia para o que o Reverendo abbade concorrera com o que he 
obriado sobe penna de mil e duzentos reis» (fl. 18) 

Portas principais 
«os mesmos athe a primeira mandarão fazer portas principais para a 
igreja muito bem feitas» (fl. 18) 
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1727, Junho, 28 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior de 
Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro de Nossa Senhora da Sé» 
(fl. 19) 

Portas principais 
«Os freguezes nam satisfizeram com as portas principaes» (fl. 19v) 

Sacristia: paredes 
«(Os fregueses) mandaram revocar a sacristia» (fl. 19v) 

Capela de Landedo: suspensão. Obras de paredes e tecto 
«Vizitando a pessoalmente a achei incapas de nella se selebrarem os 
officios divinos, a qual em termo de quatro mezes a reformaram 
levantando lhe as paredes e abrindo lhe huma porta principal de portal 
de cantaria e a revocaram no dito termo e lhe comporam o tecto de 
sorte que fique bem seguro e capas e lhe tiraram o paredam que tem 
por deviza no meio sob pena de três mil reis e nam satisfazendo ao 
sobredito [...] a hei por suspensa, e em termo de hum anno mandaram 
vir huma pedra Ara para o seu altar» (fis. 19v-20) 

Uso do sino para a reunião do conselho 
«Fui informado que quando fazem conselho tocam o sino da igreja para 
o fazerem o que he digno de hum grande castigo mado que de hoie em 
diante os nam toquem para o dito effeito sob pena de quinhentos reis 
por cada vez [...] para as obras da igreja» (fl. 20) 

Capela de Carvalhas: 
Frontal 
«os moradores da quinta das Carvalhas nam tem satisfeito com a obra 
do frontal de madeira» (fl. 20); 

Porta 
«mandaram fazer hua porta nova para a capela»; 

Pavimento; telhado 
«mandaram lagear toda e em termo de dous mezes a mandaram telhar 
muito bem» (fl. 20). 
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1728, Novembro, 29 
Visitador: Doutor Joaquim Lopes Villas Boas, abade de Vale Benfeito, 
arcipreste de Mirandela. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro de Nossa Senhora da Sé» 
(fl. 19) 

Capela de S. Jorge: 
Quinta das Carvalhas 
«Os freigezes da quinta das Carvalhas tem satisfeito com as obras da 
capella de São Jorge da mesma quinta [...] excepto as portas que lhe 
mando fazer em termo de coatro mezes pena de dez tostois e por não 
terem fectas as portas os alevio da condenação por serem pobres» 
(fl. 21); 

Landedo 
«Os moradores do Landedo comprarão dois veos pêra os calices hum 
vermelho e outro branco pêra sua capella de São Jorge» (fl. 21v). 

Igreja matriz: cabido 
«Os freigezes desta freigezia mandarão emmadeirar o cabido das portas 
principaes da igreja em termo de seis mezes» (fl. 21v) 

1730, Junho, 7 
Visitador: Doutor Joaquim Lopes Villas Boas, abade de Vale Benfeito, 
arcipreste de Mirandela. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] como he obrigado elegera mamposteiro de 
Nossa Senhora da Sé» (fl. 22) 

A Cabido da matriz 
«Os moradores deste lugar satisfizerama obra mandada de cubrir o 
alpendre das portas principais» (fl. 22) 

Confraria de S. Sebastião: livro; lâmpada 
«O mordomo da confraria mandara comprar hum livro de numa mão ou 
duas pêra assentar as contas da confraria [...] e mandaram comprar 
huma lampeda pêra o altar de S. Sebastiam» (fl. 22) 
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Adro 
«Compor [...] as paredes do adro dentro do coal nenhua pessoa jogara 
jogo nenhum nem barra pena de excomunhão e de sinco testoens cada 
pessoa que o contrario fizer» (fis. 22-22v) 

Altar-mor: ornatos 
«O reverendo abbade comprara hum pano pêra o aranze do altar de 
felpichim branco e também reformar o taburno do alta mor» (fl. 22v) 

Nicho dos Santos Óleos 
«Mandaram os moradores compor o nicho e portinha dos Sanctos 
Olleos per estar muito velho» (fl. 22v) 

1732, Outubro, 7 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico, comissário do 
Santo Ofício e abade de Sobreiro. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro de Nossa Senhora da Sé» 
(fl. 23) 

Execução de obras 
«O reverendo abbade tem dado cumprimento as obras mandadas na 
vezitas passada» (fl. 23v); 

«Os freguezes satisfizerão com (as) obras mandadas» (fl. 23v) 

1734, Dezembro, 6 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico, comissário do 
Santo Ofício e abade de Sobreiro. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro de Nossa Senhora da Sé» 
(fl. 24v) 

Fresta 
«(Os fregueses) comprem hua caldeirinha pêra agoa benta e mandarão 
fazer hua fresta junto ao altar de Nossa Senhora feita de quantaria de 
palmo e meio de largo e de quatro de altura» (fl. fl. 25) 

*k 
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Altar de S. Sebastião: capa; frontal 
«O mordomo de S. Sebastiam mandara fazer hua capa roxa de 
damazella de Italia pêra as funções da confraria do mesmo santo com 
sanefas de cor de ouro e branca e hum frontal verde de damasco ou 
relepichim pêra o altar do mesmo santo com sua franginha da mesma 
cor» (fl. 25 v) 

Altar de Nossa Senhora: frontal 
«O mordomo de Nossa Senhora mandara comprar outro frontal do 
mesmo felepichim ou damazella que o de S. Sebastiam com as mesmas 
guarnições» (fl. 25v) 

Landedo: vestimenta 
«Os moradores de Landedo mandarão comprar hua vestimenta de 
damasco por estar encapas de se dizer missa a que atualmente tem» 

Quinta das Carvalhas: imagRm do Santo Crístn 
«os moradores das Carvalhas comprarão the o S. João hua imagem de 
Chnsto crucificado pena de quinhentos reis» (fl. 25v) 

1736, Novembro, 29 
f Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico, abade de Sobreiro. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» 

Portas da igreja: ferrolho. Fresta do altar de Nossa Senhnra 
«Os moradores mandarão fazer hum ferrolho para as portas da igreja 
com boas fechaduras e [...] huma lata para a fresta do altar de Nossa 
Senhora» (fl. 29) 

0 Empreitadas 
«O juis do povo porá a mesma condenação (200 réis) aos que faltarem 
as obras da igreja e empreitadas» (fl. 30) 

Cruz 
«E porque a crus necessita de concerto por estar arruinada e gastaram 
na sua compesisão sem utelidade mando que a facão de novo ao 
moderno por tempo de dois annos para o que se valeram das suas 
empreitadas ao dia santo» (fl. 30v) 

> 
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1738, Fevereiro, 10 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado da Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro da Senhora da Sé» 
(fl. 31v) 

Cruz de prata 
«Em termo de dois annos mandarão fazer hua cruz de prata ao moderno 
para a igreja matriz para o que darão a velha por troca» (fl. 31v) 

Quinta do Landedo: mudança da capela de S. Torge 
«Os moradores da quinta do Landedo em termo de hum anno mandarão 
mudar a igreja de S. Jorge para dentro do lugar para sitio mais cómodo 
e livre que parsser ao reverendo parocho e aos sacerdotes da mesma 
quinta para evitar o grande emcomodo que (*) no sitio donde se acha 
cauza da terra e de hum ribeiro que passa pello meio isto comprirão 
pena de smco mil reis aplicados na forma do estilo» (fl. 32) 

1739, Abril, 16 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado da Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] como he obrigado elegera mamposteiro da 
Senhora da Sé» (fl. 34) 

Exposição do Santíssimo 
«O reverendo parocho [...] pena de excomunham maior não consinta 
que se exponha o Santíssimo sem ordem nossa ou do nosso Doutor 
Provisor» (fl. 34) 

Sacrário 
«Por imformação [sic] que tive dos freguezes desta freguezia e vendo 
que he numeroza e com quintas ou anexas distantes da matris e terem 
falecido alguas pessoas sem o Sagrado Viatico único remédio de nossas 
almas pella falta que continuamente se exprimenta de não haver 
sacrário nesta igreja sendo cabeça de benefficio e assim para maior 
devoção dos fieis culto do Santíssimo Sacramento [...] mando que o 
reverendo abbade como parocho principal [...] em tempo de hum anno 
ponha o sacrário provido com o Santíssimo decentemente [...] e para a 
dita obra comcorrerão os freguezes com o que lhes tocar» (fl. 34v) 
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Alfaias 
«Os freguezes [...] satisfazendo a obra do sacrário são obrigados turibolo 
navetta e cofre ou picide lhe concedo dois annos de tempo para compor 
a crus pondo o sacrário, e não o pondo serão obrigados a manda la 
renovar dentro de hu anno penna de dois mil reis e por atender a muita 
pobreza não lhe deixo mais obras» (fl. 34v) 

> 1743, Dezembro, 9 
Visitador: Doutor Simão Preto, abade encomendado de Santa Valha. 

Esmolas para a Sé de MirandR 
«(O pároco) elegera mamposteiro da Senhora da Sé» (fl. 37v) 

Proibições de ajuntamentos de homens e mulheres 
«Porquanto a pureza, e castidade, ou se offende, em parte, ou se perde 
de todo nos ajunctamentos principalmente de noite, em que entrão 
promíscuos homens, e mulheres como são bailes, seroens, fiadas, e 
outros semelhantes dos chamados ranchos, e camaradas de obreiros, ou 
segadores, que custumão de ambos os sexos dormir junctos no mesmo 

f aposento, e lugar, mando com pena de hum testão pela primeira vez 
dous pela segunda, e quatro pela terceira, que não haja taes concursos 
quando forem perigosos, e suspeitos de lascivos, e a mesma pena 
incorrerão os que derem casa, ou sitio accomodado para elles, como 
também os pais de famílias, que consentirem a seus domésticos entrar 
em semelhantes ajunctamentos» (fis. 38-38v) 

Branqueamento da igreja 
«Os fregueses mandarão fazer huas toalhas de bom lenço guarnecidas 
de renda, e huas cortinas de lenço para os altares collateraes, e 
branquear e retelhar, e rebocar a igreja, tudo dentro de oito meses sob 

jj pena de mil reis» (fl. 38v) 

Sinos 
«Mandem (os fregueses) fundir ao menos hum dos sinos que fique 
maior dentro de meio anno sob pena de mil reis» (fl. 38) 

Capela de Santa Marta: 
Caixão para os ornamentos 
«Os officiaes de Santa Martha mandarão fazer hum caixão com 
fechaduras, e chave para os ornamentos da Santa»; 

k 
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Fresta 
maior»; «branquear, retelhar, e rebocar a capella, e abrir hua fresta 

Campanário 
«reformar o campanário»; 

Lanternas para acompanhamento do Santíssimo 
«comprarão os moradores das Carvalhas huas lanternas para 
acompanhar ao Sanctissimo Sacramento» (fl. 38). 

Capela de Landedo: branqueamento 
«Os de Landedo mandarão rebocar, e branquear a capela e comprar 
veos das cores todas» (fl. 39) 

Igreja de Montouto: sacrário 
«Varias vezes se tem determinado, nas visitas passadas, que se ponha 
sacrário nesta igreja, e por isso mando que se effeitue obra tão sancta 
dentro de hum ano sob pena de quatro mil reis applicados para as obras 
da mesma igreja que igualmente pagará o reverendo abbade e povo mas 
com esta advertência que se principiarem e continuarem em preparar 
alguns dos ornamentos precisos para este effeito, não serão multados 
ainda que não tenhão tudo; e assim de comum consentimento do 
reverendo abbade e povo se ajustou que o povo mande fazer hum 
sacrário de madeira dourado e pintado, o qual reverendo abbade ornará 
e paramentará com cortinas interiores e exteriores e com cofre forrado 
por fora, e por dentro com decência, e allumiará a alampada 
continuamente» (fl. 39) 

Obra dos caixões pelo carpinteiro Toão Fernandes 
«Por saber que o carpinteiro João Fernandes do Landedo se há com 
negligencia em completar os caixoens desta igreja, mando sob pena de 
des tostoens que dentro de dous meses os ponha correntes» (fl. 39v) 

1746, Fevereiro, 13 
Visitador: Doutor Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita. 

Sinos 
«Ao levantar da hóstia se dará hua badalada em o sino, outra ao 
levantar o caliz, e outra no meio destas duas, em todas as missas 
conventuaes, como se pratica em toda a christandade repicando em o 
fim das badaladas em os dias mais solemnes» (fis. 40v-41) 

V 
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Altares: proibição de guarnições e frontais de madeira 
«He prohibido por determinação da Santa Igreja por guarnições de pao 
em os altares a que vulgarmente chamão marcos e por essa cauza 
mando que não se uze dos tais marcos nos altares nem frontaes de 
madeira mas sim de seda ou droga de Iam onde a pobreza não permettir 
outra couza, e das cores que estão determinadas para os officios 
divinos», (fl. 43v) 

Benção das cruzes e ornamentos novos 
«As cruzes, e imagens que de novo se houverem de por em os altares, e 
os paramentos antes que sirvão nos ministérios a que são dedicados 
devem ser bentos, declaro que so o Excelentíssimo Senhor bispo tem 
jurisdição para benzer os das igrejas deste bispado, ou a pessoa a quem 
cometter suas vezes» (fis. 43v-44) 

Proibição de gaiteiros nas missas e procissões 
«Na igreja e procissões se não admitta gaiteiro tocando, nem o 
reverendo parocho o consinta» (fl. 44) 

Capela-mor: retábulo como o da paroquial de Vinhais: degraus 
«A capella mor desta igreja tem grande necessidade de hu retablo 
porque o que nella se acha está tosco, indecente e incapas de servir 
mais pella sua antiguidade e por cuja cauza recomendo ao reverendo 
abbade mande fazer hum retablo novo com seu painel e colunas lizas 
feito de boa idea, tudo lizo sem mais talha que a que for bastante para o 
aperfeiçoar [...] sera pintado nos lizos de sorte que imite pedra e 
dourado na talha e ao mesmo tempo sera concertado o altar mor em o 
qual se porão três degraos de cantaria bem feitos com suas (*) e filetes, 
banqueta que fique puxada adiante do sacrário tudo a imitação do que 
ja se tem feito na igreja parochial de Santa Maria da villa de Vinhais, e 
para a banqueta se fará hua cruz alta com pe de triangullo a romana 
dourada ou prateada com o crucifixo que estará no meio dos castiçaes» 
(fl. 44v) 

Sacrário pelo carpinteiro Feliciano da Silva 
«A obra do sacrário tão recomendado em muitas visitas [...] ainda não 
foi posta em execução sendo de tanto louvor para Deos e de tanta 
conveniência e utelidade para o povo e posto que este fes algua 
deligencia por satisfaser a parte que lhe tocava foi tal [...] pois mandou 
ajustar hu sacrário velho que por incapas não servia já em outra igreja 
querendo por [...] obta tão sancta a que tinha sido reprovada em outro 
edifício, mas attendendo a sua rusticidade e pouca inteligência que tem 
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nesta materia [...] os alivio da pena que merecião e o juis da igreja em 
termo de seis mezes faça fabricar hum sacrário muito decente, e 
proporcionado, o qual poderá fazer com comodidade o mesmo 
carpinteiro Feliciano da Silva da villa de Vinhais a imitação do outro 
que ja fes, e o ponha na igreja muito bem dourado por fora, e forrado de 
seda branca por dentro, e com sua chave de prata» (fl. 44v) 

Landedo. Capela de S. Jorge: 
levantamento das paredes 
«Os moradores da quinta de Landedo mandarão em termo de seis 
mezes levantar quatro ou sinco palmos as paredes da capella de São 
Jorge deixando lhe espigão de trás e de diante, e serão por dentro muito 
bem endireitadas rebocadas e braqueadas»; 

altar 
«o altar sera formado sobre dous degraus de cantaria que o 
acompanhem tanto por diante como pellos lados os quaes serão bem 
lavrados [...] e o altar sera de pedra e cal em boa porporção, e muito 
direito e sobre elle se porá hua banquetta e nella cruz alta dourada ou 
prateada com crucifixo no meio e quatro castiçaes altos, e no mesmo 
altar se porão sacras e hum veo verde de seda que lhe cubra a planície 
e parte dos lados» (fl. 45) 

Retábulo 
«em termo de hum anno mandarão fazer hu retablo para a mesma 
capella» (fl. 45). 

Capela da quinta das Carvalhas: 
Paredes; cunhais 
«Os moradores da quinta das Carvalhas mandarão reedificar a capella 
da mesma quinta fazendo lhe as paredes de pedra e cal com cunhais de 
cantaria deixando as em bastante altura» (fl. 45); 

Altar 
«O altar será formado sobre dous degraus de cantaria e nelle se porão 
todas as couzas apontadas na de São Jorge do Landedo» (fl. 45). 

Enterramento de imagens 
«O reverendo parocho [...] me remettera certidão de haver enterrado 
com veneração, e decência as imagens indecentes, que ha na igreja e 
cappellas da sua freguezia» (fl. 45) 

815 



Esmolas para a Sé 
«(O pároco) nomerá maoposteiro que peça esmolla para a Nossa 
Senhora da Sé» (fl. 45v) 

1748, Setembro, 14 
Visitador: Doutor Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita. 

Capela-mor: obras; retábulo 
«Achei a cappella mor muito diferente do que estava em a vezita 
passada pellas obras que nella mandou fazer o reverendo abbade, e 
ainda que não pos nella o retabollo novo recomendado no capitulo [...] 
da vizita passada [...] sempre mandou renovar as pinturas do que havia 
para estar a ditta cappela com mais descencia emquanto o outro se não 
fás» (fl. 46) 

Sacrário; confraria do Santíssimo 
«Também achei que o reverendo abbade como os freguezes tinhão 
promptos os preparativos recomendados nas vezitas antecedentes para 
estar nesta igreja o Santíssimo Sacramento em o sacrário por cuja cauza 
o colloquei nella; mas como a sua conservação pede agora maior 
dispêndio lhe recomendo não so que cada hum concorra aquilo a que 
he obrigado, mas que todos cuidem em ergir hua confraria para maior 
culto, e veneração deste devino, e sacramento Senhor» (fl. 46v) 

Adro 
«Sempre a igreja he de grande veneração e respeito, por ser a caza de 
Deos para lhe dar cultos [...] e por essa cauza se deve guardar nella 
hum grande sillencio, e ainda em o seu adro [...] e porque me constou 
que nesta igreja se falia com descommodimento, tendo disputas e 
altaerações, e que em o adro se fas o mesmo e ainda pior, poie nelle 
costumão serrar madeiras, maçar linho, e por palha, e outras couzas 
indecentes admoesto [...] para que a igreja e seu adro tenhão respeito, e 
veneração devida» (fl. 46v) 

Capela de Landedo: suspensão. Retábulo: benção do altar 
«Os moradores da quinta do Landedo alguas obras fizerão, mas não 
todas as que forão mandadas especialmente o retabolo por cuja cauza 
os hei incursos na penna de dois mil reis [...] e porque sendo o altar 
feito de novo se não podia nelle celebrar sem que primeiro fosse 
aprovado por autoridade do Excellentíssimo e Reverendíssimo Senhor 
bispo hei por condemnado ao padre Sebastião Gonçalves que foi o 
primeiro que nelle cellebrou, em três mil, e duzentos, e hei também por 
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suspenso o dito altar, e cappella emquanto não houver a ditta 
aprovação, e licença» (fl. 47) 

Residência paroquial 
«O reverendo abbade mandará reparar as casas da residência da igreja 
naquillo de que necessitarem para que não cheguem a exprimentar 
total ruina» (fl. 47) 

Capela de Carvalhas 
«Os moradores da quinta das Carvalhas sim mandarão reedificar a 
cappella mas nem o fizerão como lhe foi mandado nem a deixarão com 
a perfeição que deve ter, pois lhe fiserão hua fresta incapas de dar ao 
altar a luz de que necessita, e huns degraos ao altar sem forma ou 
porpoção alguas» (fl. 47) 

1756, Janeiro, 22 
Visitador: Reverendo Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo. 

Âmbula de prata 
«Mando que para esta igreja se faça hua ambula de prata para nella se 
levar a unção aos enfermos e para esta se fará hua bolça de damasco 
roxo em que somente caiba a dita ambula com seu cordão e passador 
da mesma corpara se levar ao pescoço quando se administrar a algum 
enfermo» (fl. 64v) 

Proibição de imagens de vestir. Imagens com olhos de vidro 
«Mando também que daqui em diante se não faça imagem algua de 
santo ou santa de vestir sem que seja de talha bem feita e estofada por 
bons mestres com olhos de cristal para maior formosura da dita 
imagem» (fl. 4v) 

Proibição de fiadouros públicos e festas de Santo Estevão 
«prohivo todos os fiadouros públicos que se fazem de noite assim nas 
ruas como nas cazas aonde se ajuntam homens e mulheres e outrossim 
prohivo todas as chamadas festas de Santo Estevão que com este titulo 
se costumão fazer pellas ruas por se comporem de pandorcadas 
algazarras, e tumultos occazionados pella eleição de hum rei, e outras 
mais dignidades que nellas ellegem por cuja oiccazião tem ja havido 
mortes e pendências pellos escessos de comer e beber que nos ditos 
dias se fazem de que se seguem muitas ofensas de Deos minas 
espirituais e temporais das almas e para comprimento de tudo o 
disposto neste paragrafo mando ao reverendo parocho pena de 
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obediência e de se lhe dar em culpa comdemne a toda a pessoa que 
delinquir em algua das sobreditas couzas pella primeira vez em cem 
reis e aos que forem cabeças e autores em sinco tostoens pella Segunda 
a huns e outros lhe dobrara a multa e pella terceira lhe tresdobrara a 
qual recuzando algum pagar executara com censuras athe de 
participantes e pagando o absolvera [...] cujas condemnaçoins applicara 
metade para cera do Santissimo Sacramento e obras da igreja e a outra 
metade para sugfragios pellas almas do Purgatório» (fl. 65v) 

Gaiteiros 
«Mando ao reverendo parocho não consinta que da porta da igreja para 
dentro toque gaiteiro algum a gaita» (fis. 68-68v) 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«(O pároco) fará nomiar [...] mamposteiro da Senhora da Se» (fl. 68v) 

Empreitadas 
«Mando também que no cazo que neste lugar se faça algua empreitada 
para as obras da igreja e houver alguns reveldes que não queirão ir a 
ella com os mais o reverendo parocho os condemnara em trezentos reis 
para as tais obras por cada dia que faltarem» (fl. 68v) 

Licença para obras que excedam 10.200 réis 
«Como tenho achado em muitas confrarias gastos muito exorbitantes e 
as obras incapazes e por esta cauza tenho reprovado alguas. Por isso 
mando que se não facão obras com dinheiro das confrarias ou fabrica 
que excedão a quantia de mil e duzentos reis cada hua sem especial 
licença de Sua Excellencia Reverendissima ou do Senhor Doutor 
Provisor» (fl. 68v) 

Reedificacão e alargamento da capela-mor e corpo da iereia 
«Como o reverendo abbade esta com animo, e zello de reedificar a 
capella mor, e juntamente tem resolvido os moradores da freguezia de 
também reedifiquem e alarguem o corpo da igreja mando que tanto a 
capella mor, como o corpo da igreja se faça com toda a segurança e boa 
direcção, alargando mais tanto a capella mor como o corpo da igreja, e 
se for mais conveniente mudarsse a capela mor para onde estão as 
portas principaes podem fazer, o que tudo se fará com a melhor 
direcção pello reverendo abbade a quem recomendo toda a boa 
deligencia desta obra tanto do agrado de Deos por se achar a prezente 
igreja com tanta indecencia [...] e para esta obra lhe dou o tempo de 
quatro annos pena de serem multados os moradores se a isto faltarem» 
(fl. 69) 

818 



V 

Retábulo para o altar-mor 
«Como o retabolo para o altar mor se não fes ainda sendo ja deixado na 
vizita de 1746 [...] mando se faça na maneira (já) recomendada [...] a 
custa dos herdeiros do reverendo abbade defunto que nesse tempo 
recebia os fructos» (fl. 69) 

Ornamentos e alfaias 
«Também achei esta igreja tão necessitada de ornamentos que não 
posso deixar de os mandar fazer; e assim mando se facão três 
vestimentas de damasco branco,verde, e roxo [...] como também hum 
calis de prata nova com sua patena bem feita e dourada por dentro e 
lábio de fora [...]» (fis. 69-69v) 

Obras impostas aos moradores: sacristia; baptistério 
«O povo mandara fazer seis sanguinhos [...] hua estante para o altar 
colateral mais hum confessionário [...] com sua grade e meia porta [...] 
e não lhe deixo mais obras em atenção de quererem andar com a 
reedificação do corpo da igreja [...] e da mesma forma lhe recomendo 
que ao mesmo tempo se faça a sanchristia, e baptistério pois se acham 
ainda mais indecentes que a mesma igreja» (fl. 70) 

Capela de Landedo: 
imagem de Cristo para a cruz do altar 
«hua imagem de Christo para a crus do altar» (fl. 70v); 

retábulo. Imagem de S. Tiago 
«e como o retabolo da dita capella se acha ja muito indecente, e velho 
mando se faça hum novo bem feito a moderna com boa idea e por bom 
mestre e juntamete se fará hua imagem de vulto de S. Tiago [...] e para 
esta obra lhe dou tempo de cinco annos attendendo as mais obras que 
tem na matris» (fl. 70v) 

1762, Fevereiro, 4 
Visitador: Doutor Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa 
episcopal, vigário da cidade de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«(O pároco) nomeara mamposteiro de Nossa Senhora da Se» (fl. 87v) 

*U 
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Reedificação da igreja 
«Aos freguezes lhe louvo o zelo com (que) reedificão a sua igreja, posto 
que seja tarde, e nesta certeza tam somente lhe estabeleço a concluao 
dela para cujo efeito se seguira a direção do reverendo abbade» (fl. 88) 

Adro 
«Fui informado que junto ao adro desta igreja costumão alguns lançar 
lenhas pelas quaes passão animalejos a passear nelle de forma que por 
muitas vezes o poem sórdido [...] mando de hoje em diante se abstenha 
de semilhante facto» (fl. 88) 

Capela de Santa Marta nas Carvalhas 
«A custa dos moradores [...] se revocara inteiramente a mesma capela, 
assentando o telhado em cal» (fl. 88). 

MORAIS 
Igreja de Santo André 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 6, Lv. 53, (1701-1764) 

1701, Janeiro, 13 
Visitador: António de Morais Antas, cónego doutoral na Sé. 

Sacristia 
«(Os fregueses) mandarão revocar e branquear a sachristia» (fl. 1) 

Retábulo: douramento 
«Sem embargo das (*) deligencias que se tem feito sobre mandar dourar 
o retabolo da capella mor acho que se não tem conseguido o êxito o que 
atribuio a omissão do reverendo parrocho por não ter segunda ves 
avisado ao Exselemtissimo [sic] Senhor Duque de cadaval que ja 
emformado [sic] do Doutor Provedor desta comarqua como tam 
catholico que he não repugna a comcorrer com o custo delle» (fl. lv) 

Monte de Piedade; confraria das Almas 
«Neste lugar me consta deixarão hum pouco de serôdio para o Monte 
de Piedade do qual o mordomo da comfraria [sic] das Almas vendeo 
hum quinto» (fl. 2) 
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Confraria do Senhor: materiais; adega da confraria 
«Alguas pessoas [...] levarão madeira da igreja e cortarão paos que 
pertencião a confraria do Senhor mando que [...] reponhão a tal 
madeira e paguem os paos [...] e se componha a adega da confraria» 
(fl. 3v) 

Condições para se arrematarem obras 
«Fui informado que os mordomos e offeciais da igreja arrematarão e 
fazião obras de maior supposessão sem as comunicarem no que resulta 
que talves por afeição as dão a ofeciais que não são tão capazes e por 
maior preço pelo que mando que de hoje por diante se não arrematem 
sem primeiro darem parte aos principaes do povo e outrossi as não 
possão dar a mestres, sendo pintura ou escultura que não tenhão 
licença para uzarem das artes do prelado porquanto muitas vezes como 
tenho exprimentado são as obras rediculas e de nenhua duração por os 
seus mestres serem idiotas» (fl. 4) 

Confraria de S. Caetano 
«Os freguezes elegerão de novo a confraria de S. Caetano sumetendosse 
a jurisdição eclesistica» (fl. 4v) 

Obra dos retábulos das Almas e do Santo Cristo 
«Via obra dos retabolos colletraes das Almas e do Santo Christo e me 
pareceo estava capax e bem feita e reparando que o mestre pintor 
lançou por pregão menos do que vale mando se lhe dem de therenta 
coatro mil reis da confraria da Senhora» (fis. 4v-5) 

1703, Maio, 30 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Retábulo da capela-mor: preparação para o douramento; sacrário e 
tribuna: douramento 
«O fabriqueiro mandara dourar o sacrário, e a tribuna, e emjessar [sic] o 
retabolo da capella maior, e para esse effeito se porá a pregão a dita 
obra, e se arrematara ao official, que melhor a faça por lanço mais 
acommodado [...] o que cumprira athe a primeira vizita» (fl. 6) 

Capelas da Senhora da Oliveira, Senhora do Monte, S. Sebastião, e de 
Santo Antão, em Sobreda 
«Os freguezes mandarão compor as capellas da Senhora da Oliveira e a 
de S. Sebastiam, e a da Senhora do Monte, e da Sobreda de tudo o 
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necessário, caiando as branqueando as por dentro, e por fora, e 
telhallas e fazer lhe, ou concertar lhe as portas com fechaduras e 
chaves» (fl. 6) 

Púlpito 
«Mandarão os freguezes fazer de novo hu púlpito com sua escada de 
cantaria» (fl. 7) 

Altares colaterais: mudança; retábulos 
«Mais mudarão os altares colatarais virados para as bandas ao olivel 
dos arcos dos dous debacho, o que farão, e retabolos bem feitos para os 
mesmos altares feitos por mão de bom official, correspondente ao do 
altar mor» (fl. 7) 

Toque dos sinos 
«Achando nos em vezita em o lugar de Izeda nos constou que no dito 
lugar, e em outros mais deste bispado se observa o notável erro, e 
abominável abuzo de se tangerem os sinos das igrejas ou capellas para 
os gados sahirem para o monte, e para fazerem concelhos, sendo, e 
encontrando nesta parte todos os rituais romanos, hindo contra as 
seremonias da igreja» (fl. 8) 

1704, Novembro, 9 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Retábulo; tribuna; sacrário 
«O fabriqueiro não satisfes com mandar dourar atribuna e sacrário [...] 
e incorreo na pena de dez cruzados, mas attendendo a que se 
principiou a engessar o retabolo, e a doença do dourador o alivio da 
condemnação imposta e mando que em termo de seis mezes de feita a 
obra na forma que se determinou na vizita paçada, e querendo 
principiar a dourar por cima o retabolo o poderão fazer, comtando [sic] 
que sempre se doure por detro a tribuna e o mais na forma do contrato 
que tem feito com o official pena de vinte cruzados que pagara de sua 
caza o dourador ou seu fiador, não dando feita a obra no sobredito 
tempo» (fl. 9) 

Tecto do coro; portas travessas 
«Os freguezes mandarão concertar o tecto do coro e as portas traveças 
da igreja em termo de seis mezes» (fl. 9) 
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Baptistério 
«(Os fregueses) mandarão fazer huma chave para as portas do 
bautisterio, e por mais juntas as grades delia» (fl. 9) 

Alpendre da igreja 
«Em termo de quinze dias acabarão de telhar o alpendre da igreja para 
que se não apodreção as madeiras» (fl. 9) 

Obras nas capelas de S. Sebastião e Nossa Senhora do Monte 
«Não cumprirão os freguezes com as obras da capella de S. Sebastião e 
Nossa Senhora do Monte» (fl. 9) 

Santo Cristo 
«O mordomo de Santo Christo mandara fazer fechadura e chave para 
estar fechada a imagem do Santo Christo dos Passos» (fl. 9v) 

Capela de Santo Antão, em Sobreda 
«Os moradores da Sobreda não satisfizeram com a obra da sua capella» 
(fl. 9v) 

Obras do púlpito e altares colaterais 
«Os freguezes não satisfizeram com as obras do púlpito e altares 
colaterais» (fl. 9v) 

1706, Maio, 17 
Visitador: Manuel Carneiro de Figueiredo, vigário geral do bispado. 

Penalização do dourador 
«Constou me que o dourador não acabou de tudo a obra do dourado da 
tribuna e sacrário, e nella meteo ouro menos subido que o dos mais 
retabolos, e porque nisto ficou lucrando mais de seis mil reis, e em 
tanto defraudou os freguezes, mando se recompensem os ditos 
freguezes de cinco mil reis que lhe estavão a dever, e lhos não paguem 
por ter faltado à condição do contrato, não acabando de todo a tribuna, 
e metendo ouro menos subido» (fl. 13) 

Sinos 
«os freguezes mandarão fazer hum alpendre ou varanda para cobrir os 
signos na forma que lhe insinuar o reverendo pároco [...] e o carpinteiro 
satisfará a dita obra como tem ajustada dentro no dito tempo (seis 
meses)» (fl. 13v) 
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Baptistério; arcos; altares 
«(Os fregueses) mandarão fazer as portas do bautisterio, e rebocar os 
arcos, altares e a parede do púlpito» (fl. 13v) 

Santo António: retábulo 
«O mordomo de Santo Antonio Mandará fazer hum retabolo para o 
mesmo santo» (fl. 13v) 

% 1709, Abril, 27 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Capelas das Senhoras do Monte e Oliveira 
«Os mordomos de Nossa Senhora da Oliveira e o de Nossa Senhora do 
Monte não satisfizerão com mandarem revocar as ditas capellas» (fl. 
14v) 

Retábulo de S. Pantaleão 
«Satisfarão os freguezes com o retabollo de S. Pantalião que seja em 
correspondência do de Santo Antonio e acabaram de compor o chapitel 
dos sinos, púlpito e fechadura para a porta do bautisterio mandando 
branquear a igreja matris» (fl. 15) 

Sacristia: caixões 
«Marcos Roiz que arrematou a obra dos caixois da sacrestia os acabe de 
aperfeiçoar e lhe ponha as fechaduras» (fl. 15) 

Passos 
«Os moradores deste lugar mandarão fazer painéis novos em pano de 
linho feito ao óleo com seos caixilhos ou molduras bem feitas e oleadas 
para todos os Passos» (fl. 15) 

Retábulo da capela-mor: finalização do douramento 
A* «Os freguezes em termo [...] de seis mezes, ainda que lhe não pertence, 

o mandar acabar de dourar o retabolo pois so isso pertence ao 
comendador por ser da capella maior e a fabrica não ter dinheiro, 
mandarão dourar as duas colunas e o que falta de dourar do dito 
retabolo e para este efeito poderão tirar da confraria de Santo Antonio e 
das mais leigais que ao reverendo parocho lhe parecer dinheiro para a 
dita obra» (fl. 15) 

A 
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1710, Junho, 2 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Passos 
«O reverendo pároco pena de obediência não consentira que se facão os 
Passos sem que primeiro o juis, e mordomo do Santo Christo satisfação 
com as obras impostas na vesita passada» (fl. 16) 

Retábulo da capela-mor: finalização do douramento 
«O mesmo juis aplicará que se acabe de dourar a parte que falta do 
retabolo maior visto terem dado dinheiro ao pintor» (fis. 16-16v) 

Capela-mor: tocheiros; sacristia: tecto 
«O fabriqueiro mandara fazer huns tocheiros torneados para a capella 
maior e forrar o tecto da sachristia» (fl. 16v) 

S. Pantaleão: retábulo 
«O mordomo de S. Pantalião não satisfes com a obra do retabolo [...] e 
visto me constar esta encomendado o retabolo alivio os freguezes da 
condemnação imposta» (fl. 16v) 

1714, Novembro, 7 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Capela-mor: tocheiros; sacristia: tecto 
«O fabriqueiro não acabou de satisfazer com as obras da sachristia ou 
seu tetto e tocheiros» (fl. 17v) 

Passos 
«O mordomo do Santo Christo [...] dentro do dito tempo de seis mezes 
mandara fazer seis nichos de cantaria a imitação do que esta feoito [...] 
fazendo os painéis para os ditos nichos na forma que esta detreminada 
nas visitas passadas» (fl. 18) 

Senhora do Monte 
«O mordomo da Senhora do Monte não satisfes com a obra mandada 
[...] não tem a porta fechadura, nem as grades da capela maior; mando 
que em termo de seis mezes visto me constar ter rendimento a mande 
caiar, e branquiar por dentro e por fora» (fl. 18) 
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Corpo da matriz: tecto 
«Emquanto [sic] ao corpo da igreja consertando lhe também o teto de 
tudo o que lhe for necessário» (fl. 18v) 

Capela-mor: paredes; suspensão 
«Fazer as paredes da capela maior antes que de tudo se arruine pella 
evidente ruina que esta amiaçando e emquanto se não satisfizer [...] hei 
por suspensa adita capella» (fl. 18v) 

1716, Janeiro, 19 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Sacristia 
«O fabriqueiro faltou em mandar compor o tecto da sanchristia» (fl. 20) 

Capela-mor 
«Suspendo por hora a obra do Santo Christo visto ser precizo redeficar 
se a cappella mor» (fl. 20) 

Sacristia: reedificação 
«Os mesmos freguezes [...] darão comprimento a redeficação da 
sanchristia quando se fizer a da cappella mor» (fl. 20v) 

Capela de S. Sebastião: fachada em ruína 
«De novo o mordomo de S. Sebastiam em termo de seis mezes mandará 
branquear as paredes da mesma cappella e compor o frontespicio delia 
antes que se cabe de arruinar» (fl. 20v) 

Confrariasde S. Caetano e de Santo António 
«O mordomo de S. Caetano e de Santo Antonio em termo de seis mezes 
comprará cada hu délies hu par de galhetas de estanho fino» (fl. 21v) 

Capela-mor: estado de ruína 
«Achei as paredes da cappella mor, como o tecto delia com tal ruina 
que basta dizer estão com espeques para atalhar a não sucedesse algua 
desgraça pello que mando que o reverendo reitor de parte à Meza da 
Conciencia do mizeravel estado em que hua e outra couza está, e o fará 
com toda a brevidade para que com a mesma mandem reparar a dita 
cappella por conta do comendador e emquanto [sic] o mesmo parocho 
ponha o Santíssimo Sacramento em o altar que achar ais capas dos do 
corpo da igreja» (fl. 21v) 
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Capela de Santo Antão, em Sobreda 
«Nenhu sacerdote diga missa nos domingos e dias santos em a cappella 
de Santo Antão da Sobreda sem licença do parocho» (fl. 22) 

1717, Novembro, 20 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Matriz: pavimento 
«Os freguezes the a primeira mandarão solhar a igreja de estrados de 
madeira assim para conveiencia dos que assistem nella como para 
evitarem o perigo de quedas e tropeços nas procissoens» (fl. 27v) 

Capela-mor 
«Os mesmos freguezes [...] depois de reedificada a capella mor a 
mandarão branquear por dentro, e por fora e também o corpo da igreja» 
(fl. 28] 

Nova sacristia 
«Fazer nova sachristia com bastante comprimento e largura e janella 
suficiente para lhe dar claridade por ser totalmente incapaz a que de 
prezente existe» (fl. 28) 

Capela da Senhora da Oliveira: frontal; altares colaterais: pavimento 
«O mordomo de Nossa Senhora da Oliveira mandara [...] pintar e 
estofar o frontal de madeira [...] e também hum vistido de damasco 
roxo para a Senhora [...] e também dous frontaes brancos para os altares 
colatraes da dita irmida, e depois brequiada ingualar e aplainar o 
pavimento do corpo da irmida e dous estrados para os dous altares 
colatraes» (fl. 29) 

Capela de Santo Antão, na quinta de Sobreda 
«A irmida de Santo Antão da Sobreda mandarão os moradores da 
mesma quinta branquear por dentro [...] plana no pavimento» (fl. 29v) 

1720, Junho, 5 
Visitador: Doutor Manuel Monteiro da Mota, desembargador da Mesa 
episcopal. 

Obras necessárias na capela-mor 
«Veijo que com os avizos que tem feito, o reverendo reitor desta igreja 
assim a Meza da Conciencia, como ao senhor da comenda desta lugar, 

* * 
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se não tem mandado dar execuçam as obras da capella mor deixadas ja 
nas vizitas passadas, e visto estarem as paredes e tecto delia ameasando 
com muita forsa hua grande, e considervel ruina com o perigozo estado 
em que se acham, e que por esta cauza, e se evitar o poder cair a dita 
capella mor sobre o sacrário que no altar mor delia estava, se tirou este, 
e se acha, hoje posto diante do arco delia em hum altar que para isso se 
fez [...] he precizo recomendar muito ao dito reitor repita com seu 
costumado zelo segundo avizo [..] a Meza da Conciencia, e ao dito 
senhor comendador» (fis. 35v-36) 

Matriz: pavimento 
«Os freguezes não mandaram solhar de estrados todo o terreno da igreja 
[...] e como este (bispo) lhe comutou a tal obra [...] em lagiamento 
mandando que o fizessem de boas pedras cortadas e bem unidas» 
(fl. 36v) 

Campanário; coro 
«Dentro no dito tempo (de dois meses) [...] depois de também feita a 
capella mor, mandaram rebocar a parede do campanário pela parte de 
dentro, branqueando a, e concertar o coro de tudo o que lhe for 
necessário, e os acentos de pedra e argamassa que estão junto as 
paredes da parte de dentro, ou se lhe parecer mandallos tirar» (fl. 37) 

Imagem de Santo André 
«Os freguezes [...] mandaram fazer dentro em sseis mezes [...] hua 
imagem de Santo Andre, ou do santo a que mais devoçam tiverem feita 
por oficial e muito bem estofada para o altar colatral e da parte da 
epistola da capella da dita Senhora (da Oliveira), a qual imagem terá a 
altura proporcionada ao nicho que esta no dito altar» (fl. 39v) 

Altar de S. Sebastião: pinturas 
«O mordomo de S. Sebastiam tem satisfeito em parte as obras [...] e 
como faltou em mandar com ajuda dos freguezes avivar as pinturas do 
altar do santo, incorreo em parte da pena» (fl. 39v) 

Capela da Senhora do Monte: ameaça de demolição 
«He para lamentar ver que os mordomos de Nossa Senhora do Monte, e 
os freguezes deste lugar não poem cuidado algum em reparar, e 
paramentar a capella da dita Senhora [...]. E se em dentro de seis 
mezes não derem cumprimento em mandar fazer o que lhe esta 
determinado, reparando a, e paramentando a [...1 mando ao parocho 
ponha todo o cuidado em que sejão demolidas as paredes da dita 

828 



capella, e para sinal de que naquele citio a houve se lhe ponha huma 
cruz» (fis. 40-40v) 

1722, Junho, 8 
Visitador: Pedro Frontoura Carneiro, abade de Bouçoães. 

Necessidade de obras na capela-mor: retábulo 
«O reverendo parodio remetera a conta que lhe deixo, ao comendador 
do mizeravel estado em que esta a capella mor desta igreja, e achando 
omissão em se mandar fazer, como he precizamente necessária dará 
conta ao Doutor Provizor para mandar fazer sequestro nos fructos em 
ordem a se fazer a dita obra [...] e dentro de quinze dias mandara tirar o 
retabeli que servia no atar mor pondo o em parte aonde esteja livre de 
todo o perigo [...] pella roina que ameaça a capella» (fis. 42-42v) 

Capela de S. Sebastião: emadeiramento 
«A capella de Sam Sebastiam indecentemente esta emmadeirada; pelo 
que mando que as esmolas que se forem juntando se vam pondo, em 
arrecadação para se forrar por baixo; e dentro de trez mezes se 
comporão as portas» (fl. 43) 

1724, Junho, 10 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

Obra da sacristia nova ainda não executada 
«os freguezes não satisfizeram [...] pello que encorrerão nas penas 
impostas mas por atender a sua pobreza e a que tem de fazer a 
sanchristia nova os alivio em parte» 8fl. 46) 

Capela-mor: ruína: arrematação. Sacristia 
«Consta me que o Kxcellentissimo Senhor Duque do Cadaval com tão 
catholico zello da sua grandeza tem mandado por via do Procurador da 
Comarqua que se ponha a obra da capella mor apergão e lances, no que 
se tem havido o reverendo parocho com algua omissão vendo que cahio 
e a capella ja metade do tecto estão cahindo as paredes pello que 
mando [...] que logo logo [sic] faça editaes na forma que lhe deixo 
detreminado fazendo saber aos melhores mestres de Arquitectura 
ajustando a dita obra da capella e juntamente a sanchristia por conta do 
povo, e ajustada ella com toda a brevidade [...] dará conta ao dito 
Senhor para que mande ordem a seus rendeiros assista com o dinheiro 
necessário para a obra» (fl. 46v) 
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Capela da Senhora do Monte 
«Vi a capella de Nossa Senhora do Monte, e me parece decente, só lhe 
falta a compozição do altar, e fechadura nas portas, feito isto se poderá 
nella celebrar sem ser necessário nova benção» (fl. 47) 

Capela-mor: retábulo 
«Fui informado depois desta (visitação) feita que ja se deu parte ao 
Excellentissimo Senhor Duque da arrematação da obra do retabolo 
mandado fazer pelo dito Senhor, e porque me consta não chegou a sua 
noticia [...] por culpa dos seus procuradores e rendeiros [...] mando, que 
os reverendos parochos facão segunda arrematação e a remetão como 
lhe fica ordenado, e não vindo rezolução por culpa dos procuradores, e 
rendeiros lhe ponha sequestro nos fructos da renda» (fl. 49) 

Capela-mor: retábulo velho 
«Porque cahindo acapella como suspensa da sua roina fará hua grande 
perda ao retabolo o que se pode evitar, mando ao fabriqueiro que 
busque carpinteiro capas e inteligente para desfazer o retabolo sem 
perigo, e o recolhão na capela de São Sebastião em forma cuberto, e 
com tal reparo que não tenha danificação» (fis. 49-49v) 

1726, Junho, 7 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

Altar da Senhora do Rosário: retábulo 
«Por ser informado que a confraria da Senhora do Rozario se acha com 
dinheiro bastante em ser, e em géneros de que se faça mais, e achão 
que o retablo esta indecente e totalmente alheio de toda a devoção e 
fervor [...] o mordomo da confraria da Senhora do Rozario mandar fazer 
hum retablo para para o seu altar feito por bom escultor» (fl. 55v) 

1727, Novembro, 17 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Altar da Senhora do Rosário: frontal: Senhora do Monte: retábulo 
«O frontal de madeira que se fez para a Senhora do Rozario se mandara 
pintar a óleo de hua parte branco com çanefas vermelhas e da outra 
roxo com as mesmas verdes e se fará esta obra a eleiçam de João Gomes 
de Figueiredo e servira para o altar de Nossa Senhora do Monte e visto 
que esta tem pouco rendimento se tirara das outras confrarias [...] e do 
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rendimento que a Senhora tem athe a primeira vezita mandarafazer 
hum retabollozinho para o altar da mesma Senhora» (fl. 57v) 

Confraria de Santo António 
«O mordomo de Santo Antonio feita a sacristia que se fará logo acabada 
a obra da capella [...] e de Sam Pantaliam a custa dos rendimentos das 
confrarias fazer hum caixam de madeira bem feito com suas gavetas 
para reserva dos ornatos e livros das confrarias» (fl. 58) 

1728, Dezembro, 4 
Visitador: André Ramalho Barradas, abade de S. João Baptista de Bragança. 

Obras na igreja; campanário 
«Os freguezes tem mostrado seu zello e cuidado na satisfaçam das 
obras, e lhe recomendo continuem com o mesmo em aperfeiçoar a 
igreja e seu tecto rebocando a e branqueando a de tudo o que for 
necessário e com especialidade o campanário» (fl. 59) 

Capela da Senhora da Oliveira: retábulo 
«Em o retabolo de Nossa Senhora da Oliveira se daqui the a primeira 
vizita tiver receita bastante para a despeza delle se dará principio na 
mesma forma que ja esta mandado» (fl. 59v) 

Capela da Senhora do Monte: retábulo 
«Mando renovar algum rendimento da mesma Senhora para a factura 
do seu retabolo» (fl. 59v); 

«Como vi que a Senhora vai tendo rendimento bastante para a factura 
do seu retablo [...] ordeno a elle dito mordomo o mande fazer the a 
primeira vezita» (fl. 60v) 

Conclusão da nova sacristia 
«O mordomo de Santo Antonio nam deu comprimento a obra do 
caixam de cuja pena o alivio por se ter acabado a obra da sancristia» 
(fl. 60) 

Capela da quinta da Sobreda: alpendre 
«Os moradores da quinta da Sobreda [...] de novo mandarão fazer para 
resguardo das portas e abrigo da gente no tempo de Inverno hum 
cabido a proporçam da mesma parede da capella» (fl. 60) 
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Matriz: adro 
«Attendendo ao asseio e resguardo com que devem estar os adros das 
igrejas para comodidade das procissoens ordeno aos freguezes mandem 
[...] tapar esta sua igreja toda em roda de parede da mesma altura e 
correspondência da antiga não fazendo em toda a parede em roda mais 
de coatro paredes como de antes tinha» (fl. 60v) 

1730, Junho, 9 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago de Miranda. 

Capela-mor: pintura do tecto 
«(Ao fabriqueiro) não lhe imponho mais alguas (obras) pelo que co 
dinheiro com que se acha a fabrica para aver de pintar o tecto da 
capella» (fis. 61-61v) 

Fresta com moscovite 
«(O fabriqueiro) mandara comprar hua coadra de moscobia» (fl. 61v) 

Senhora do Monte: retábulo 
«(O juiz do povo e moradores) satisfação a obra do retabolo que me 
dizem esta encomendado» (fl. 61v) 

Matriz: telhado 
«Mandaram mais fazer os freguezes reparar a igreja junto da capela 
pondo lhe huns fios de lousas por hua e outra banda de sorte que não 
chova nos coletarais» (fl. 61) 

Sacristia: pavimento 
«Mandarão lagear a sanchristia de ladrilho ou madeira» (fl. 62) 

Senhora da Oliveira: retábulo 
«O mordomo de Nossa Senhora da Oliveira não tem dado satisfação ao 
retabolo» (fl. 62) 

1732, Outubro, 10 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Capela-mor: pintura do tecto; tarjões 
«O fabriqueiro em termo de hum anno mandar fazer dois targois para 
os lados do retabolo com portas dos mesmos lados e pintar o tecto da 
mesma capella» (fl. 63) 
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Corpo da igreia: telhado: tecto; alpendre 
«Os freguezes [...] em termo de trez mezes mandarão retelhar o corpo 
da igreja e compor o mesmo tecto junto dos altares coletrais de sorte 
que não chova nelles, e da mesma forma o cabido» (fl. 63v) 

Capela-mor e sacristia: telhado 
«O fabriqueiro mandara retelhar a samchristia e capella» (fl. 63v) 

Imagem da Senhora da Oliveira: vestes 
«O mordomo da Senhora da Oliveira em termo de hum anno mandar 
fazer hum vestido e manto para a mesma Senhora de melania lavrada 
de cor branco» 
(fl. 64) 

Capela-mor: obra do entalhador Toão Francisco 
«O reverendo parocho fará sequestro no ordinário que para na mão de 
Francisco Mendes pertencente a João Francisco de Veigas ao coal se 
fará avizo para que de inteiro comprimento a obra que ajustou tocante 
a capella mor, com cominação de que não satisfazendo em termo de 
dous mezes, se mandara fazer por outro oficial por conta do sobredito 
dinheiro» (fl. 64) 

Confraria do Santíssimo 
«Consta me que sendo costume muito inveterado e uzo quazi geral em 
todo este bispado de pagar cada morador deste povo hua quarta de trigo 
para a confraria do santíssimo Sacramento muitos são remissos» (fl. 
66) 

Capela da Senhora da Oliveira: adro 
«(O mordomo) mandará tapar o adro deixando somente duas entradas» 
(fl. 66) 

1735, Janeiro, 28 
Visitador: André Ramalho Barradas, abade de S. João Baptista de Bragança. 

Tarjões 
«O fabriqueiro não satisfez a mandar fazer os tarjoes [...] e por me 
certefecarem estar arrematada a dita obra o alivio» (fl. 68) 
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Senhora do Monte: douramento do retábulo 
«Todo o rendimento que se for liquidando de Nossa Senhora do Monte 
se ponha em boa arrecadação e com elle se mandará dourar o seu 
retabolo, quanto aos altos que os baixos seram de xarão vermelho ou 
azul» (fis. 68-68v) 

Senhora da Oliveira: retábulo 
«O mordomo de Nossa Senhora da Oliveira deu comprimento ao 
vestido da mesma Senhora, e por me constar ter bastante liquido se fará 
té a primeira vezita hum retabolo de talha por bom mestre, e para que 
este se faça com mais cómodo, e segurança, em razão da muita largura 
que tem a parede da capella em que ha de assentar o retabolo, se fará 
primeiro hum arco de pedra, e cal, revocado de argamaça em que 
assente o mesmo retabolo e disfarce e encubra a largura da mesma 
parede [...] e por me constar que ha algum rendimento dos Ramos que 
as mossas offerecem a mesma Senhora andam nas mãos de alguas 
pessoas [...] satisfaçam tudo [...] e (o pároco) o applique para ajuda do 
retabolo» (68v) 

Capela-mor: pintura do tecto: apainelamento 
«O fabriqueiro feita a despeza das obras que acima lhe estam mandadas 
todo o mais liquido se applique para a pintura do tecto, e appainelado 
da capella mor que sera feito por bom mestre, a eleição de pessoa 
intelligente» (fl. 70v) 

1736, Dezembro, 9 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, abade de Chacim. 

Capela-mor: pavimento 
«O fabriqueiro [...] em termo de hum armo mandara lagiar o pavimento 
da capella de cantaria e o sopedanio do mesmo altar» (fl. 73v) 

Matriz: coro 
«os freguezes [...1 em termo de hum anno mandarão reedificar o coro» 
(fl. 74) 

1738, Abril. 11 
Visitador: António Rodrigues de Sá, cónego na Sé. 
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Capela da Senhora da Oliveira: fresta 
«O mordomo da Senhora da Oliveira satisfez com as obras deixadas 
navezita antecedente e de novo mandara fazer hua fresta se sinco 
palmos de alto e de largo palmo e meio de cantaria» (fl. 78) 

1739, Abril, 27 
Visitador: António Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado na Sé. 

Tarjões 
«O fabriqueiro deu comprimento as obras deixadas nas vizitas 
passadas, menos aos tarjoens para o retabolo» (fl. 79) 

Senhora do Monte: douramento do retábulo; pavimento 
«O mordomo da Senhora do Monte mandara em termo de dous annos, 
dourar o retabolo da mesma capella e ladrilhar a ditta capella por conta 
do rendimento da mesma Senhora» (fl. 80) 

1744, Fevereiro, 11 
Visitador: José Maria da Rosa, reitor de S. Julião de Paço de Vinhais. 

Tecto da capela-mor: pinturas 
«O fabriqueiro no termo de des mezes mandara pintar o tecto da 
capella mor ficando os quadros ou como os Passos da Paixão de Christo 
ou como os mesterios da Senhora o que deixo a arbitrio do reverendo 
reitor e elle o consultara com pessoa inteligente disso, e os rompantes e 
tudo o mais que he de talha se arrematará ao mestre de milhor notta, e 
que o faça mais barato» (fl. 89v) 

Corpo da igreja: preparação para a reforma do pavimento, paredes e 
tecto 
«O corpo da igreja tanto de pavimento como de paredes, e tecto 
necessita de grande reforma: e assim recomendo aos freguezes se 
preparem para ella não so com empreitadas mas também com 
semeaduras nos acmpos da confraria e por hora [...] a branquearão por 
dentro, e por fora [...] e lhe farão hua coxia de cantaria bem unida pello 
meio abaixo, que ao menos tenha quatro palmos de largura, e 
principiara na capella mor, e acabara nas portas principaes, e nos 
supedaeos dos quatro altares da mesma igreja, e concertarão o tecto, 
pondo lhe de novo o forro que necessitar, principalmente sobre o coro» 
(fl. 90) 
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Capela de S. Sebastião: tecto 
«Via a capella de S. Sebastião e mais me pareceo hua pobre albergaria, 
do que a casa de Deos; e assim querendo o povo conserva la no termo 
de des mezes lhe forrará o tecto do corpo da capella, e passados, e não 
este forrado, ficara suspensa» (fis. 90-90v) 

Capela da Senhora da Oliveira: pavimento 
«Os freguezes lagearão ao menos o pavimento da capella» (fl. 90v) 

1746, Janeiro, 27 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Altar-mor: banqueta 
«O altar mor necessita de se lhe azer hua banqueta que corra por toda a 
largura do retablo [...] em forma que fique com a capacidade de se lhe 
porem oscastiçaes em sima e no meio hua cruz, e recolherão mais 
adentro o sacrário em forma que a mesma banqueta corra por diante do 
sacrário» (fis. 94-94v) 

Altares colaterais: banquetas 
«Nos altares collateraes em todos se mandara fazer banquetas na forma 
que fica explicado na do altar mor» (fl. 94v) 

Capela-mor: execução das pinturas segundo a orientação do abade de 
Vinhas 
«Acho não se ter dado comprimento as obras mandadas na vezita 
passada de mandar pintar o apainellamento da capella mor, ordeno que 
dentro de hum anno, a mandem fazer para o que buscarão mestre 
capas, e assim para o ajuste, como para o risco e idea da 
mesmaseguirão a direção que lhe der o reverendo abade de Vinhas, e 
com a sua aprovação e poderão arrematar» (fl. 95v) 

Sino novo 
«Os moradores mandarão fazer hum sino novo, fundindo o que se acha 
cubrado na igreja» (fl. 96) 

Capela da Senhora da Oliveira: adro 
«Também mandarão fazer a parede do adro da Senhora da Oliveira que 
fique em altura suficiente» (fl. 96v) 
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Imagens de Santa Luzia, de Morais e da quinta da Sobreda; imagem de 
Santa Catarina 
«O reverendo parocho mandara enterrar a imagem de Santa Luzia 
assim deste lugar e da Sobreda e no cazo que os moradores da quinta a 
queirão mandar reformar o farão no termo de hum mes alias se 
sepultara também em hum lugar decente e o mesmo fará a imagem de 
Santa Catherina que esta no altar das Almas por estar indecentíssima» 
(fl. 96v) 

1748, Janeiro, 18 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Obras executadas na capela-mor 
«As obras deixadas na capella mor por conta da fabrica estão muito 
bem feitas» (fl. 100) 

Corpo da igreja: tecto: sino 
«Os freguezes mandarão refformar o tecto da igreja e por o sino em seu 
lugar» (fl. lOOv) 

Capela de S. Sebastião: pavimento 
«A cappella de S. Sebastião necessita de se entulhar o pavimento da 
cappella mor de sorte que faça degrao de altura proporcionada no arco 
e outro no altar [...] como também as lages, que estão aos lados do altar 
mor, e o corpo da cappella se indireitara por estar com suas 
deformidades» (fl. lOOv) 

1755, Novembro, 18 
Visitador: Doutor Francisco Barroso, abade de Penas Juntas. 

Matriz: pavimento 
«O juis da igreja e mais povo mandarão em termo de seis mezes lagiar a 
igreja des has portas travessas para sima com caexilhos de pedra e 
campas de madeira tudo ao livel» (fl. 124v) 

Capela-mor: frestas 
«O fabriqueiro mandara comprar duas vidraças para as frestas da igreja» 
(fl. 124v) 
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Senhora da Oliveira: retábulo 
«O mordomo da Senhora da Oliveira mandara [...] acrecentar todo o 
retablo que thome, toda a capella» (fis. 124v-125) 

Senhora do Monte: manto: campanário 
«O mordomo da Senhora do Monte mandara [...] comprar hum manto 
para a mesma Senhora de melania branca com seu galamzinho de ouro 
mandara revocar o campanário» (fl. 125} 

Capela da quinta da Sobreda: retábulo 
«Os moradores da quinta da Sobreda mandarão reformar, de novo a 
capella mor correspondente ao corpo da igreja em termo de des mezes, 
pena de lhe ficar suspenssão no fim délies, e no termo de outro anno 
mais lhe mandarão fazer hum retablo que tome toda a altura e largura 
da capella com sua banqueta cruz a romana, pena de oitocentos reis» 
(fl. 125) 

S. Sebastião: retábulo 
«O mordomo de S. Sebastião e juis do povo em termo de hum anno 
mandarão fazer hum retablo novo para a capella com sua banqueta e 
crus a romana em termo de hum anno, pena de dois mil reis» (fl. 125) 

1762, Fevereiro, 13 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Guide. 

Trono 
«O mesmo (fabriqueiro) mandara alargar para fora o trono da tribuna 
em que se exporá o Santíssimo» (fl. 137v) 

«Casa de despejo»; púlpito 
«Os moradores mandaram fazer hua caza de despejo para nella se 
metter as couzas da igreja, com porta para a sanchristia com 

■ir sufficiencia para da mesma caza se fazer escada para o púlpito» 
(fl. 137v) 

Altares colaterais; coro; fresta 
«Mandaram alargar os altares colletrais em forma que se possa nelles 
dizer missa, e mandarão reformar o coro fazendose de novo, pois esta 
amiaçando ruina [...] e abrirão hua fresta no corpo da igreja» (fl. 137v) 

i 
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Imagem do Santo Cristo nas oficinas do Porto ou Lisboa 
«O juis e mais officiaes do Sancto Christo mandaram fazer outra 
devotta imagem do Senhor Crucificado de coatro palmos, e meio de 
altura; pois a que tem esta ja muito antiga, e indecente, a qual 
mandaram fazer a cidade do Porto, ou Lisboa por ser aonde se fazem 
com toda a perfeição» (fl. 138) 

NUZEDO SUB CASTELO 
Igreja de Nossa Senhora da Expectação 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 12, Lv. 116 (1770-1830) 

1770, Julho, 26 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado. 

Altares colaterais: frontais de madeira pintada. Pintura e douramento 
do altar das Almas. Senhora do Rosário 
«Os moradores [...] mandarão fazer dous frontais de madeira pintados 
para os coletraes, e hum crucefixo para o altar das Almas e do 
rendimento destas que são huns cincoenta mil reis se mandará dourar e 
pintar o seu retabollo [...] e pintar a banqueta da Senhora do Rosário» 
(fl. 4) 

Capela-mor: alteamento; retábulo. Senhora do Rosário: retábulo 
«Achace o teto da capella mor algua couza arruinado e a mesma mais 
baixa do que o corpo da igreja, porquanto mando que o reverendo 
abbade dentro de três annos o mande levantar e hum retabollo para a 
mesma capella e o que tem o poderá vender para o altar da Senhora do 
Rosário» (fl. 4v) 

Senhora do O: imagem 
«Mandara estofar a Senhora da Expectação padroeira deste lugar» 
(fl. 4v) 

1773, Junho, 17 
Visitador: Manuel Bernardo Lopes, cónego meio prebendado. 
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Senhora do Ó: imagem 
«(O abade) mandara estufar a Senhora da Expectação» (fl. 5v) 

Sacristia: caixão para os livros 
«Não deixo mais obras (ao povo) que a de revocar a sacristia e fazer 
nella hum caixão para os livros» (fl. 6) 

1779, Agosto, 5 
Visitador: Manuel Leonardo Lopo, vigário geral do bispado. 

Sacristia: paredes; lavatório. Corpo da igreja: fresta 
«os moradores mandarão [...] compor as paredes da sacrestia e lavatório 
[...] e huma vidraça para a fresta do corpo da igreja» (fl. 16v) 

1781, Junho, 17 
Visitador: Manuel António de Aragão Cabral, abade de Chacim. 

Falta de vidraceiros 
«Os moradores tem satisfeito com as obras [...] exceto [sic] com a 
vidraça, que esta no corpo da igreja; porem esta me informa o 
reverendo parocho esta feita e se não tem posta por falta de vidraceiro» 
(fl. 26) 

Obra da sacristia: paredes de novo e seu alteamento; mudança do sítio 
da fresta; nicho para uma imagem 
«Tãobem vejo satisfizerão com a obra da sacrestia de fazer as paredes 
de novo como lhe foi mandado, porem não puzerão a fresta em lugar 
alto, e muito piquena. Mando, que mudem a dita fresta para outro 
lugar, aonde seja com mais largeza, para dar bastante luz a sacrestia, 
deixando aquelle lugar aonde esta a dita fresta para se por hua imagem, 
para os sacerdotes fazerem reverencia na forma, que mandão as 

T seremonias, e tãobem levantarão mais as paredes da sacrestia em forma 
que fiquem em correspondência com as agoas vertentes da capella 
mor» (fl. 26v) 

1783, Junho, 15 
Visitador: António Bernardo Alvaredo, comissário do Santo Ofício, reitor de 
Soeira. 
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Soalho da igreja 
«Por me ser prezente o ajuste da obra de solhar a igreja, e estarem as 
madeiras promptas para se ultimar [...] ordeno sim que em termo de 
quatro mezes se finalize» (fl. 31) 

1785, Setembro, 8 
Visitador: Doutor Gregório Rodrigues Fontes, abade de Sendas. 

Baptistério; telhado; sacristia 
«O juis da igreja [...] mandara fazer humas grades para o baptistério [...] 
telhar a igreja, e dealballa, rebocar a sacrestia» (fl. 34) 

1787, Setembro, 28 
Visitador: Doutor Gregório Rodrigues Fontes, abade de Sendas. 

Confessionário 
«O juiz da igreja mandará fazer hum confessionário fichado com sua 
rotola de lata» (fl. 35) 

1789, Agosto, 6 
Visitador: Manuel António de Sousa e Madureira, abade de Carrazedo. 

Obra da sacristia 
«Por me constar que se tem dado principio a argamaçar a sacrestia para 
o que se tem a cal prompta mando ao juis da igreja que dentro de hum 
mes faça concluir esta obra» (fl. 36v) 

1795, Janeiro, 13 
Visitador: João Inácio Pereira, reitor de Soeira. 

Altares colaterais: pintura e douramento dos retábulos 
«Os moradores dentro de dois annos penna de oito mil reis mandarão 
dourar, e pintar com a maior decência que permitirem suas forças os 
retábulos dos altares colaterais, e não o fazendo neste tempo o 
reverendo parocho que então for penna de mil e duzentos reis passará 
certidão de se não ter feito e remete la ha com a copia deste capitullo 
ao Promotor da Junta (da Universidade de Coimbra) para judicialmente 
se fazer recadação da mencionada penna (fl. 59) 
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PARADA 
Igreja de S. Gens 
A.D.B., PRQ., Cx. 2, Lv. 14 (1706-1794) 

1706, Maio, 30 
Visitador: Doutor Manuel Carneiro de Figueiredo, vigário geral do bispado. 

Capela-mor: retábulo 
«Mandara o dito fabriqueiro fazer hum retablo com sua tribuna para a 
capella mor concorrendo com o que for necessário mais para esta 
despeza, o commendador» (fl. 2) 

Altar das Almas 
«Os moradores mandarão compor e concertar o altar das Almas» (fl. 2v) 

1709, Outubro, 7 
Visitador: Doutor Bernardino Cabral da Silva, deão da Sé, provisor do bispado. 

Retábulo 
«O fabriqueiro satisfes com todas as obras mandadas [...] excepto com a 
do retabolo, por não haver dinheiro bastante na fabrica; e porque na 
dita achei líquidos outenta e tantos mil reis, mando ao fabriqueiro que 
em termo de hum anno mande fazer o dito retabolo na forma 
detreminada, para o que sera posto a pregão e se arrematara a quem por 

. menos o fizer, por mão de bom officiai, e que não seja o Bautista; e 
porque a sobredita quantia não chega para a despeza que se ha de fazer 
com o dito retabolo, em cujos termos he obrigado o comendador a 
concorrer para a tal obra; ordeno ao reverendo reitor que com o theor 
deste capitolo dentro em hum mez [...] de conta a Sua Magestade que 
Deos goarde pello Tribunal da Meza da Conciencia e Ordens, e sendo o 
reverendo reitor obrigado também à despeza desta obra concorrera com 
a parte que lhe tocar» (fl. 3) 

* 
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Capela dos Reis: novo retábulo em execução 
«O administrador da capella dos Reis satisfes com algumas das obras 
impostas [...] excepto com o estrado e dourado do retabolo pello que 
incorreo na pena que lhe foi comminada de que o alivio havendo 
respeito a que de novo manda fazer o dito retabolo, e nelle se anda 
trabalhando» (fis. 3-3v) 

Retábulos de Nossa Senhora do Rosário e das Almas 
«Os freguezes em termo de hum anno mandarão engessar os retabolos 
de Nossa Senhora do Rozario e Almas» (fl. 3v) 

1714, Junho, 10 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Retábulos do Santo Cristo e Almas: douramento. Alterações no 
retábulo das Almas 
«Os freguezes satisfizerão não só com mandar engessar os retabolos do 
Santo Christo, e Almas mas também com os mandarem dourar, o que 
lhes louvo muito e menos o mandarem nos fazer por official que so tem 
maons para deliniar monos, e obras rediculas que servem mais para 
motivo de rir que para adorno do culto divino; e visto seu cuidado lhe 
recomendo mandarem fazer para o altar das Almas hu frontal de 
madeira bem feito, e pintado a óleo por hua e outra parte adamascado, 
e em lugar do rediculo painel, ou quadro que tem o retablo do dito altar 
mandarão fazer outro quadro de lenço com a pintura das Almas 
proporcionado por mão de bom pintor, que não seja tam rediculo como 
o que pintou e dourou, o que actualmente tem visto que tanto imitou 
com as redicularias da pintura as que tinha feito o entalhador» 
(fis. 4v-5) 

Altar do Santo Cristo 
«Mandarão tirar a Varonica que esta no remate do altar do santo 
Christo, e em seu lugar poram hu florão ou targe feita por mão de bom 
official que não seja o rediculo Bautista para que não faça esta obra tam 
redicula como fes as mais» (fl. 5) 

Capela das Almas 
«Em termo de hu mes mandarão rebocar de cal a capella das Almas por 
dentro e por fora na parte que lhe for necessário» (fl.s. 5-5v) 

843 



Igreja matriz: tecto: corn 
«Mandarão reformar dos madeiramentos necessários todo o teto da 
igreja, e coro, visto que tudo esta ameaçando evidente ruina» (fl. 5v) 

Capela dos Reis: douramento do retábulo 
«O administrador da capella dos Reis satisfes com a obra do retabolo 
que esta perfeita mas não com a do estrado [...] e satisfará com a dita 
obra, e com a de mandar dourar o retabolo, e fazer hu frontal de 
madeira bem feito, e pintado» (fis. 5v-6) 

Capela da Senhora da Conceição: retábulo 
«O administrador da capella de Nossa Senhora da Conceiçam mandara 
branquear a dita capella por dentro e por fora, e mandar fazer retabolo 
que fique em correspondência do da capella dos Reis» (fl. 6) 

Obras na igreja: adro 
«Os freguezes em termo de seis mezes mandarão branquear o corpo da 
igreja por dentro, e por fora [...] e dentro do mesmo tempo mandarão 
desterrar a terra que fica em fronte da portada travessa da igreja, e 
limpar o adro [...] (e) lhe levantaram as paredes de roda, e nas entradas 
lhe farão grades, ou de pao, ou de lages» (fl. 6) 

Confraria de Santa Crus: imagem do Santo Cristo dos Passos 
«O juis e mais officiais da confraria de Santa Crus em termo de hu anno 
mandarão rreformar o Santo Christo dos Passos, e seu andor cabeleira 
para a dita imagem, com sus tunica de tefate [sicj roxo caremesi [...] e 
ordeno ao reverendo parocho pena de excomunhão maior não consinta 
faça a procissão dos Passos sem estar feita a dita obra» (fl. 6v) 

Capela-mor: 
enterros 
«Por me constar que se enterram alguas pessoas na capella mor sendo 
contra o que manda a Constituiçam mando com pena de suspensam ao 
parocho que não consinta que na dita capella se enterre pessoa algua 
sem expressa licença de Sua Illustrissima» (fl. 7); 

sacrário; retábulo 
«Concedo licença para que se venda o sacrário que estava no altar mor, 
antes de se fazer o retablo para outra qualquer igreja» (fl. 7). 

Altar das Almas: obras 
«Pellas resoens, que me aprezentarão os moradores deste povo, depois 
de feitos estes capitólios, a respeito da obra do altar das Almas, 
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suspendo por ora a dita obra a seu requerimento e fiquem advertidos, 
em as não mandarem fazer redicolas» (fl. 7v) 

1715. Dezembro, 15 
Visitador: Sebastião de Morais Cidade, tesoureiro-mor da Sé de Miranda. 

Igreja: taburnos 
«Os freguezes [...] mandarão fazer huns taburnos de madeira para 
cobrir o pavimento delia [...] e para ainda do custo da dita obra consedo 
licença tirem dinheiro da confraria de S. Genezio para pagarem os 
ofesiais» (fl. 9) 

Altar das Almas 
«O mordomo da confraria das Almas es termo de oito mezes mandara 
fazer hum frontal de madeira o qual sera oleado a eleição do reverendo 
pároco» (fl. 9) 

Procissão dos Passos: nichos como os de Mogadouro 
«Consta me que neste povo se fas prossição dos Passos e porque 
exzeminei as ensinias que tinhão para elles e achei não somente não 
tinhão as nesseçarias mas as que achei estavão endessentes [...] e 
porcoanto achei que tinhão bulia apostólica para a confraria e para 
fazer a prossição délies lha proíbo somente em coanto não tiverem feito 
nichos a emitassão dos da villa de Mogadouro, e coadros capazes para 
elles e as mais encinias nesseçarias» (fl. 9) 

Capela do Espírito Santo 
«Porcoanto fui visitar a capella do Esperito Santo e achei 
indessentissima encapas de nellas se selebrar mando aos freguezes lhe 
fassão hum estrado de madeira como também hum frontal de boa 
madeira o qual sera pintado a olio, e assim mais farão hum taburno de 
madeira sobre o altar deixando no meio onde se ponha a pedra ara e 
assim mais mandarão rebocar e branquiar a dita capella por dentro e 
por fora« (fis. 9-9v) 

Senhora do Rosário: imagem 
«O mordomo da confraria da Senhora do Rozario, em termo de hu anno 
mandara fazer hua imagem da Senhora do Rozario por mão de bom 
ofecial» (fl. 9v) 
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Capela-mor: enterramentos 
«Fui informado que coalquer pessoa se enterrava na capella mor, o que 
mando que daqui em diante se não enterrem nella senão as pessoas 
nobres, e os lavradores prencipais, e querendo se enterrar outras 
pessoas pagarão seis mil reis» (fl. 10) 

1717, Junho, 13 
Visitador: bispo D. João de Sousa Carvalho. 

*" Retábulo: douramento 
«Por attender a despeza [...] e ao que se nessessita de se dourar o 
retabolo nao imponho mães abra algua, e mando se doure logo o 
retabolo com dinheiro da fabrica e o que faltar para a dita obra se 
acabar se tire dos dismos da comenda pello que mando ao reverendo 
reitor [...] de parte a Sua Magestade que Deos goarde pela Mesa da 
Conssienssia» (fl. 15); 

«Como nos consta que o reverendo reitor tem parte dos dismos deste 
lugar, declaramos que [...] deve concorrer para a despeza que se fizer 
em dourar o retabolo» (fl. 15v) 

^ 1720, Dezembro, 18 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Retábulo: douramento 
«em o que pertence a dourar o retabolo se ponha em execuçam 
inteiramente o determinado por Sua Illustrissima na vizita passada e o 
fabriqueiro por conta do dinheiro da fabrica em termo de seis mezes 
mandara dourar o sacrário, e ingessar o retábulo, e os freguezes, a 
pianha, e o camarim», (fis. 20-20v) 

Capelas da Senhora da Conceição e Reis: retábulos 
ir «Recomendo ao zello dos padroeiros das capellas de Nossa Senhora da 

Conceiçam e dos Reis mandem dourar os retabolos com toda a 
brevidade» (fl. 20v) 

Confraria de Santa Cruz 
«O juis e mais officiais da confraria de santa Cruz mandara acabar de 
lagear a capella em termo de dous mezes» (fl. 20v) 

0 
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S. Roque 
«O mordomo de S. Roque [...] mandara fazer dous bancos para a 
capella» (fl. 20v) 

Capela-mor 
«O fabriqueiro mandara [...] fazer hum escabello bem feito de boa 
madeira para se sentarem os selebrantes quando houver missas 
cantadas, para a capella maior» (fis. 21v-22) 

1722, Junho, 27 
Visitador: Pedro da Frontoura Carneiro, abade de Bouçoais, comissário do 
Santo Ofício e da Bula da Cruzada. 

Retábulo da capela-mor: douramento 
«mandarão dourar o retabolo, e faltando da fabrica algum dinheiro, se 
fará soquestro delle na mão do rendeiro da importância dos dismos, 
que assi o soponho haverá por bem a Meza da Conciencia [..] e quando 
se dourar o retabolo, se dourara também por dentro o sacrário, e porta 
delle» (fl. 24) P 

Capelas da Senhora da Conceição e Reis: retábulos 
«Os padroeiros das capelas de Nossa Senhora da Conceição e Reis 
mandarão também dourar os seus retabolos [...] e não lhe detremino 
tempo por fiar do seu zello a maior promptidão» (fl. 24) 

Capela de Santo Amaro 
«o padroeiro da capella de Santo Amaro porá hum missal novo na dita 
capella» (fl. 24) 

Igreja matriz: tecto 
«Os freguezes [...] mandarão compor o tecto da matris tanto sobre o 
coro como nas mais partes [...] e branquear o corpo delia [...] e não lhe 
imponho mais obras [...] attendendo a despeza que farão no 
douramento da tribuna» (fis. 24-24v) 

1724, Junho, 6 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Retábulo: condições da arrematação do douramento 
«Nem o fabriqueiro nem os freguezes satisfizerão com a obra do 
dourado do retabollo, camarim, pianha, e sacrário [...] e mando, se 
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ponha inteiramente o cappitollo na sua execução em forma, que dentro 
de hum mes, se arremate a ditta obra a quem por menos lançar nella 
sendo official peritto na artte; e dentro do ditto tempo se lhe de 
principio, para o que se mandarão por escriptos, em Bragança, Miranda 
e na propria com dia detreminado para a arremataçam, e o que a 
arrematar dará fiador, cham, e abonado dentro deste povo e dada a 
fiança lhe poderá dar o fabriqueiro o dinheiro que tiver prompto para 
dar principio a obra dando lhe recibo delle para sua descarga, e que por 
este se lhe levara em conta e a arremataçam da ditta obra assestirão os 
reverendos parochos, juis do povo e da igreja, e os senhores principaes 
desta freguezia para se fazer esta deligencia com mais acerto, e 
utilidade e aumento da igreja» (fl. 26) 

Empreitadas 
«Concedemos licença para que os moradores deste povo, possa, fazer 
empreitadas aos dias santos, ou labouras para as obras da sua igreja, e 
os que faltarem poderá multar o reverendo parocho» (fl. 28) 

Sinos 
«Os freguezes em termo de hum mez mandaram fazer huma porta para 
a escada dos sinos» (fl. 28) 

1726, Junho, 7 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Pagamento do douramento do retábulo com o produto da venda de 
quadros do retábulo antigo 
«Acho que se nam tem posto em execução a obra de dourar o retablo da 
capela maior por conta da fabrica, e apianha e camarim da mesma obra 
por conta dos freguezes, e porque estes se não disculpem huns com os 
outros como tem feito the o prezente ordeno ao fabriqueiro, visto com 
que a fabrica se acha com perto de cento e sincoenta mil reis em ser em 
cuja quantia emtra [sic] sete mil e duzentos reis de huns quadros que 
se venderão do retablo velho mande logo por em pregão a dita obra [...] 
que satisfará o dito fabriqueiro em termo de hum mez [...] e a execução 
da dita obra dará feita em termo de hum anno» (fis. 35v-36) 

Douramento do camarim e peanha 
«E emquanto [sic] ao que pertence a pianha, e camarim satisfarão os 
freguezes [...] visto terem em ser para esta obra noventa e tantos mil 
reis que he o que basta com pouca diferença para o dourado da obra 
que lhe pertence» (fl. 36) 
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Igreja: tecto: adro: porta travessa 
«os freguezes em termo de dous mezes mandarão retilhar o tecto da 
igreja antes que se arruine e tapar as entradas do adro com grades de 
pedra em forma que não possa entrar o gado dentro [...] e mandarão 
concertar a porta travessa que fica para a parte do Norte» (fis. 36-36v) 

1727, Setembro, 30 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Douramento do camarim 
«Os freguezes suposto arrematarão a obra do camarim com os pintores 
para o dourado délie, e estes lhe derão principio ha mais de oito mezes 
e suspenderão a factura, por aquelles lhe faltarem com os pagamentos 
conforme os contratos que fizerão antes se tem ja alcançado ordens 
para que o juis do povo, e igreja lhe dem comprimento ao sobredito 
contrato, elles o não tem feito athe agora, pello que encorrerão na pena 
de cinte cruzados, e attendendo a pobreza dos ditos freguezes os alivio 
em parte» (fl. 38) 

Douramento do retábulo: arrematação 
«Emquanto [sic] ao dourado do retablo, como acho por provizão da 
Meza da Conciencia se cometeu ao Doutor Ouvidor desse comarqua, o 
mandallo por a pregão, e este o tem ja arrematado quoando veija que os 
pintores se descuidão dará parte ao sobredito Doutor Ouvidor» (fl. 38v) 

Capela de S. Roque 
«O mordomo de Sam Roque [...] mandará retelhar a capella do mesmo 
santo, e ensopar em argamassa de três em três hum canal, e 
branquearem as paredes por dentro e por fora, e cabido» (fis. 38v-39) 

Adro 
«Os freguezes mandarão compor milhor do que esta as entradas do 
adro» (fl. 39) 

1728, Novembro, 15 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de 
Miranda. 

+ T 
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Capelas da Santa Cruz, S. Domingos e Espírito Santn 
«O mordomo de Santa Crus athe a primeira vezita mandara braquear a 
dita capella por dentro, e por fora, pena deseiscentos reis e de baixo da 
mesma pena dentro do dito tempo os mordomos de S. Domingos e 
Espirito Santo mandarão branquear a dita capella de S. Domingos 
íazendo lhe também hum estante de madeira para o missal» (fl. 41) 

Capelas da Senhora da Conceição e dos Keis: douramento dos retábulos 
«Recomendo ao catholico zelo dos padroeiros dascaoellas de Nossa 
Senhora da Conceição e dos Reis com toda a brevidade [...] mandem 
pintar e dourar os retabolos, por não ser justo se consumão as obras 
antes de estarem perfeitas» (fl. 41) 

1730, Maio, 19 
Visitador: Manuel de Morais e Silva, arcediago na Sé de Miranda. 

Escada para os sinos 
«O fabriqueiro mandara fazer [...] hua porta para a escada dos sinos 
com fechadura» (fl. 42) 

Capela de S. Domingos 
«O maiordomo de S. Domingos mandaram revocar alguas roturas que 
tem a igreia por dentro e por fora assentar as bocas dos canais e a dos 
cumios com argamassa» (fl. 42v) 

Capela da Santa Cruz 
«O maiordomo de Santa Crus mandara revocar as bocas canais do 
cumio e branquear a capella por dentro e por fora» (fl. 43) 

1732, Setembro, 16 
Visitador. Doutor João de Sá Pereira, prior da Colegiada de Santa Maria de 

-<r* Bragança, comissário do Santo Ofício. 

Obras feitas 
«Todas as obras deixadas na vizita antecedente achei satisfeitas» (fl. 44) 

Matriz: coro 
«Os freguezes mandarão reformar o coro da matris em termo de seis 
mezes» (fl. 44) 
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Residência paroquial 
«Fez se me queixa que o reitor defunto Sebastiam Rodrigues da Costa 
nao reformou as cazas da rezidencia e as deixou damnificadas os 
herdeiros em termo de quatro mezes as mandarão reformar» 
(fis. 44-44v) 

1734, Novembro, 23 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, prior da Colegiada de Santa Maria de 
Bragança, comissário do Santo Ofício. 

Matriz: coro; sacristia 
«Os freguezes andarão apainelar o sobrado do coro pela parte de baixo, 
e levantar a porta da sacristia meio palmo em termo de seis mezes» 
(fl. 46v) 

Capela da Senhora da Conceição: douramento do retábulo 
«O administrador da capella de Nossasenhora da Conceição não tem 
satisfeito com o douramento do retábulo da mesma [...] ao que satisfará 
dentro de hu anno» (fl. 46v) 

Capela de Nossa Senhora da Encarnação: douramento do retábulo 4 
«O administrador da capella de Nossa Senhora da Encarnação não tem 
satisfeito com a obra do douramento do retábulo da mesma [...] ao que 
satisfará dentro de hu anno» (fl. 47) 

Passos 
«Por informação que me foi dada que os Passos se fazem com 
indecencia, os prohibo daqui em diante [...] e o reverendo parocho os 
não consinta» (fl. 48v) 

1736, Novembro, 28 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, prior da Colegiada de Santa Maria de 
Bragança, comissário do Santo Ofício. 

Escada dos sinos 
«Os freguezes [...] mandarão tirar três, ou quatro degraos da escada de 
cantaria que vai para os sinos e lhos porão de pau, de sorte que o gado 
não possa subin> (fl. 49v) 
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Matriz: tecto do coro 
«Mando mais reformar o tecto da matriz por sima do coro da mesma de 
sorte que fique bem seguro pondo lhe alguns caibros novos» (fl. 49v) 

1738, Março, 13 
Visitador: António Rodrigues de Sá, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Pia baptismal: Pavimento da capela-mor 
«Os freguezes mandarão fazer hum degrao para a pia baptismal e 
mandar por ao livel o pavimento da capella mor, em termo de três 
mezes» (fl. 53v) 

Passos 
«Por me constar ha todos os necessários para a função dos Passos se 
poderem fazer com a decência que se deve hei por alevantada a 
suspenção que se deixou na vezita passada» (fl. 54v) 

1739, Abril, 17 
Visitador: António Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado na Sé. 

Pobreza dos moradores 
«Os freguezes satisfizerão as obras mandadas na vezita passada, e de 
novo lhe não deixo obras per attender a sua pobreza» (fl. 55v) 

Confrarias do Santíssimo, Santo António, S. Gens 
«Os mordomos da confraria do Santíssimo e de Santo Antonio e S. 
Genezio mandarão compor a cruz de prata de necessário, em termo de 
três mezes» (fl. 56) 

Confraria das Almas 
«O mordomo das Almas mandara concertar a cruz das procissoens das 
mesmas em termo de três mezes» (fl. 56) 

1743, Novembro, 18 
Visitador: José Maria da Rosa, reitor de Paço de Vinhais. 

Capela-mor: apainelamento do tecto, paredes: arco: retábulo 
«A capella mor desta igreja necessita de se lhe reformar o tecto por se 
achar o que actualmente tem muito incapas e assim a conta dos frutos 
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desta comenda se deve forrar de novo de boa madeira, e com painéis 
bem forrados e proporcionados, e as paredes da mesma se devem 
levantar cinco ou seis palmos como também o arco que devede a 
mesma capella da igreja, se deve levantar na mesma proporção por 
estar tudo tão antiguo, e baixo não permite o versse o Santíssimo 
Sacramento quando esta exposto tanto do fundo da igreja como do coro 
da mesma, e o reverendo reitor dará logo parte ao Tribunal da Meza da 
Consciência para que se digne mandar levantar as paredes da capela 
forrar a mesma de painéis, e levantar o retabolo fazendo de novo seu 
rematte e a metade do arco, e a outra metade será por conta do povo, e 
a conta dos mesmos frutos se farão os degraos do altar mor visto estar a 
fabrica empinhada» (fl. 63) 

Capela dos Reis: administrador 
«Recomendo a quem trata da capella dos Reis de que he administrador 
Antonio do Amaral Sarmento de Lisboa que cuide com grande cuidado 
no seu asseio» (fl. 64) 

Capelas de Nossa Senhora da Conceição: retábulo; suspensão 
«Porque a capella de Nossa Senhora da Conceição sita nesta mesma 
igreja tendo hum lindo retablo, achei o altar, toalha, frontal, e estrado 
tudo tão imundo e indecente que o julgo emcapas [sic] de se celebrar 
nella emquanto não estiver tudo limpo, e asseado, e mando aos 
reverendos sacerdotes [...] que nelle não celebrem emquanto não 
estiver com asseio necessário, e as paredes branqueadas» (fis. 64-64v); 

Capela dos Reis: ocultação das pinturas das paredes 
«O que também se fará na capella dos Reis cobrindo com cal aquellas 
penturas, e o mesmo mesmo mandara fazer o juis da igreja no corpo 
delia dentro de quatro mezes» (fl. 64v) 

Capela de S. Roque: tecto 
«O juis e mais offeciaes da confraria de S. Roque mandarão concertar o 
tecto da capella, e branquear a mesma por dentro e por fora» (fl. 64v) 

Capela do Espírito Santo: púlpito 
«O juis do povo mandará branquiar por fora, e por dentro a capella do 
Espirito Santo e mande concertar e segurar a pedra do púlpito» (fl. 64v) 

Capela da Santa Cruz 
«O mordomo da Santa Cruz mandará branquiar a capella por dentro e 
por fora, e testelha la» (fl. 65) 
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1746, Janeiro, 4 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Procissões 
« 

* * 

As procissões que se fizerem a roda da igreja principiarão pella parte 
do Evangelho, e se recolherão pella parte da Epistolla» (fl. 66v) 

Tocheiros para o coro 
«Os moradores mandarão fazer dous tocheiros bem feitos altos e 
pintados, e hua estante para o coro» (fl. 67) 

Capela de S. Roque: pia da água benta 
«Para a capella de S. Roque mandarão fazer hua pia de pedra para ter a 
agoa benta» (fl. 67) 

1748, Janeiro, 5 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Resplendor para a imagem de S. Cens 
«O mordomo de S. Gens no termo de seis mezes comprara hum 
resplendor de prata para o mesmo santo» (fl. 70) 

Altar de S. Roque: banqueta 
«O altar de Sam Roque necessita de hua banquetta» (fl. 70v) 

Adro da matriz 
«Por se achar imperfeito, e lhe faltar pouco para a sua perfeição, o que 
consiste em por a entrada do Barrio do Assougue da mesma sorte que 
estão as outras, e juntamente continuar a parede do mesmo adro como 
vai de novo, e desterrar o mesmo adro de sorte que fique ao olivel das 
escadas que vem da Barroza» (fl. 71) 

1755, Outubro, 10 
Visitador: Doutor Francisco Barroso, abade de Penas Juntas. 

Arcaz 
«O fabriqueiro mandara fazer hum caixão, a ileição do reverendo reitor 
para meter as vestimentas, por estarem mal acomodadas» (fl. 87) 
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Imagem de Santa Ana 
«Mando que do produto, dos ramos que as moças tirarão, para a Santa 
Anna, se faça huma imagem de vulto da mesma Senhora» (fl. 87) 

Baptistério 
«O juis do povo mandara pintar, o baptistério, metendo lhe os paos que 
lhe faltarem para ficarem todos conrrespondentes» (fl. 87v) 

Matriz: tecto 
«Como o teto da igreja necessita de reforma o juis da igreja dentro de 
hu mes, o mandara por a lanços, para se dar feita dentro de hu anno» 
(fl. 87v) 

Capela da Senhora da Conceição: frontais: banqueta, douramento rin 
retábulo ~ 
«O adeministrador da capella da Senhora da Conceição refletindo na 
pobreza em que ella se acha, o mandara ornar pello que pertence a 
frontais, banqueta, cruz, douramento do retabolo, vestido para 
senhora» (fl. 87v) 

1761, Dezembro, 17 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Guide. 

a 

« 
Capela-mor: tecto apainelado 
«O fabriqueiro mandara acudir a ruina que esta ameaçando o tecto da 
capella mor de boa madeira apainellada por baixo» (fl. I02v) 

Árvore junto da iereia 
«Prezenciei hua nogueira que está sobre o adro e igreja a qual cauza 
hum gravíssimo prejuízo o telhado delia não só com a folha que 
emtupe [sic] o correr das agoas mas muito mais com as pedras que a 
pueril mocidade arroja para lhe lançar as nozes [...] mando que o 
revendo parrocho avise [...] ao proprietário delia para que logo mande 
lançar abaixo o que da mesma nogueira pode offender a iereia» 
(fl. 103v) 

1764, Outubro, 8 
Visitador: Doutor Manuel António de Aragão Cabral, abade de Chacim e 
arcipreste de Lampaças. 
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Capela-mor: tecto: paredes 
«O fabriqueiro [...] me enformão tem arrematado o teto da capella mor 
I...J mando que em termo de oito dias de principio a dita obra»; 

«Porão prompto o acrecimo da parede» (fl. 115) 

Baptistério 
«Os moradores não poserão prompto o baptistério [...] porem me 
mformao que se acha arrematado, e que o offecial já tem parte do 
dinheiro [...] mando que em termo de oito dias se de principio e 
contenue a obra ate seu complemento» (fl. H5V) 

Altar de Santo António 
«O mordomo de Santo Antonio em termo de vinte dias mandara vir 
para o seu altar hua pedra Ara de Bragança» (fl. H5v) 

Capela de S. Gens 
«O mordomo da capella de S. Gens [...] mandara branquear revocar e 
compor o teto da dita capella [...] (e) mandara telhar» (fl. 116) 

Suspensão da capela do Espírito Santo 
«A capella do Espirito Santo esta incapas de nella se celebrar assim a 
hei por suspensa emquanto [...] se não reparar o teto telhar branquear e 
revocar» (fl. 116) 

Tapete do supedâneo 
«Dizem me os e muitos moradores se queixão que o tapete feito para o 
supedâneo do altar mor e as lanternas de vidro andão continuamente 
pelas festas de outros lugares» (fl. 117) 

1766, Maio, 30 
Visitador: Doutor José Alves Teixeira, provisor e vigário geral. 

Apainelamento das paredes da capela-mnr 
«O fabriqueiro [...] pode em termo de dois annos apainelarce as paredes 
da mesma cappella mor [...] de boa madeira de castanho com frizos 
intalhados a comrrespondencia [sic] do teto e na altura perpossionada 
de modo que emtre o pavimento e prencipio do apailenamento não 
medee mais que sinco palmos [...] como milhor parecer ao reverendo 
reitor e offeciais da arte, a qual obra sera rematada a lanços e se labrará 
papel com testego e se labrará termo do ajuste no livro da fabrica com 
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testemunhas e obrigação em papel separado que guardará o mesmo 
reverendo reitor» (fl. 126) 

Baptistério: armário dos Santos Óleos 
«He indisculpavel a omissão que tiverão os juizes do povo dos annos de 
1762, 1763 e 1764 em fazer a obra do batisterio que se acha 
indecentíssimo [...] e por me constar que o juis do anno de 1765 fes 
diloigencia fazendo rematar a obra e serrar madeira e que o atoai juis 
continua na mesma deligencia [...] e dentro em quatro mezes se fará 
completamente a dita obra com almario piqueno forrado de madeira e 
lenço por sima com sua porta e fichadura honde se goarde a caixa dos 
Santos Ohos a qual caixa mandarão fazer de extanho para as ambollas e 
mais huma embolia de extanho em que se rezerve o olio infrimorum» 
[ti. 126J; 

«por me constar de novo que a obra do batisterio se justou no anno de 
1764 e que o juis deste anno fes delegencia requerendo contra o ofecial 
que arrematou o alevio da multa [...] e também ao juis do anno de 1762 
atendendo a perturbação que no mesmo anno se exprimentou com a 
guerra passada e que o impedio com a invazão do inimigo para cuidar 
da mesma obra» (fis. 126v-127) 

Coro 
«Mandara o mesmo povo tapar de tabique o coro pella parte do 
baptistério para que se não comunique com o teto deste deixando para 
o mesmo teto huma porta se parecer conveniente ao mesmo reverendo 
reitor para a acomodação de algumas couzas da igreja e pela parte da 
escada ficando somente huma porta porprocionada que feche o coro e 
hum corrimão de madeira labrada pello lado da escada do mesmo coro 
the o pavimento da igreja» (fl. 126) 

Iluminação do baptistário 
«para dar lus ao batisterio se abrira huma fresta em huma das paredes 
[...] que será estreita por fora de modo que não exceda à largura de 
meio palmo pouco mais ou menos e coberta de huma rede de arame a 
qual rede mandara por tãobem em a fresta que fica junto ao altar de 
Santo Antonio» (fl. 126) 

Procissão de S. Sebastian 
«Hé justo que se façam todas as premeiras sextas feiras de cada mes a 
procissão de S. Sebastião como se costumava antigamente» (fl. 127) 
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Lavatório 
«O mesmo povo concertara o lavatório betumendo o de modo que 
segure a agoa ou renovando alguma pedra de que necessite e mandara 
branquiar a igreja por dentro e por fora» (fl. 127] 

Altar das Almas: retábulo como o de Santo António: apontamento. 
«Por conta do rendimento da confraria das Almas se fará hum retavollo 
I...J para o altar da mesma invocação a semilhança do de Santo Antonio 
ficando hum quadro lizo e soficiente no meio para se pintar huma 
estampa das Almas como milhor parecer ao reverendo reitor e mestre 
da arte que darão os apontamentos antes de se rematar a obra para que 
se faça com a milhor perfeição e primor da arte possível dentro de dois 
annos» (fl. 127v) 

Capela de S. Roque: portas: campanário 
«O mordomo de S. Roque dentro em seis mezes mandará fazer humas 
portas novas de castanho com suas almofadas que serão depois oliadas 
e pintadas de verde e mandarão concertar o campanário e por hum 
aldravao por dentro em a porta travessa» (fl. 128) 

PARADINHA NOVA 
Igreja de S. Miguel Arcanjo 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 2, Lv. 17 (1779-1854) 

1783, Setembro, 1 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de Montouto. 

** Confrarias de S. Miguel e Santo Cristn 
«Os mordomos do Santo Christo e também o de S. Miguel me 
apresentara cada hum seu livro [...] que hão de servir para as contas das 
mesmas confrarias» (fl. 3v) 

Capela do Espírito Santo 
«Os moradores mandarão redieficar o teto da capella do Sperito Santo 
e rebuçar a mesma capella de cal preta, e branca» (fl. 4) 
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1785, Setembro, 13 
Visitador: Reverendo Doutor João António Gomes de Sepúlveda. 

Púlpito 
«Os moradores serão obrigados a mandar fazer de novo o púlpito com 
suas grades feitas ao torno firmado em pedra de cantaria metida na 
parede com sua escada de madeira bem feita» (fis. 5-5v) 

Capela de Paradinha Velha: imagem de Santa Mana Madalena 
«Os moradores de Paradinha Velha mandarão estofar a imagem de 
Santa Mana Magdalena da sua capella dentro de hum anno» (fl 5v) 

1787, Setembro, 8 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 

Igreja de Paradinha Nova: frontespfcin 
«Os mesmos moradores mandarão fazer de novo o frontespicio da sua 
igreja e renovar as portas da mesma» (fl. 6v) 

Igreja de Paradinha Velha: frontespicio 
«Os moradores de Paradinha Velha mandarão fazer a fundamentis o 
frontespicio da sua capella e fazer as portas princepais, e trabeças 
pondo lhe hua fechadura com sua chave» (fis. 6v-7) 

Estrados particulares nas igrejas 
«Na igreja de Paradinha Nova se acha hum estrado que julgo ser para 
algua pessoa particular, e como não deve haver specialidade de pessoas 
ou lugares de pessoas sem special licença de Sua Excellencia 
Revrendissima o juis da igreja não lhe mostrando a dita licença no 
termo de três dias o mande por fora» (fl. 7) 

1789, Agosto, 20 
X j 8 ^ ^ Manuel ^ n t Ó n Í ° D a n t a s M a g o e s , comissário do Santo Ofício 
abade de Espinhosela. 

Obra da sacristia: fresta: lavatório 
«O juis da igreja e povo no prefixo termo de dois annos mandarão fazer 
a sacrestia com seu lavatório e fresta com vidraça e rede» (fl. 7v) 
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1795, Maio, 1 
Visitador: Francisco Xavier Gomes de Sepúlveda, abade de Rebordãos. 

Imagem de S. Miguel 
«O comendador mandara fazer o padroeiro S. Miguel por se achar 
indecente o que existe» (fl. I5v) 

Matriz: frontispício 
«Os moradores dentro [...] de hum anno mandarão fazer de novo o 
frontespicio da igreja com portas principaes de novo e reformar as 
travessas» (fl. I5v) 

Igreja de Paradinha Velha: frontespício 
«Os moradores da quinta de Paradinha Velha dentro de hum anno 
mandarão fazer a fundamentis o frontespício da sua capella com as 
portas princepais e as travessas» (fl. 16) 

Empreitadas 
«O juis da mesma (igreja) poderá obrigar o povo a fazer empreitadas, e 
multas os que faltarem» (fl. 16) 

PENHAS JUNTAS 
Igreja de S. Pedro 
Fonte: A.P.E., Livro26 de registo de visitas e pastorais da paroquial de S. 
Pedro de Penhas Juntas, (1752-1777) 

1756, Março, 9 
Visitador: Reverendo António Esteves Pinheiro de Figueiredo. 

Capela-mor 
«No que respeita as obras da capella mor, fio da perfeição, e zello do 
reverendo abade mando fazer as que o diante forem necessárias, pois 
de prezente tem as que lhe são precizas» (fl. 12) 

Fresta no corpo da igreja 

28 Está incompleto 
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«O povo mandara fazer hua vidraça com sua rede de arame por fora 
para a fresta do corpo da igreja» (fl. 12) 

Coro 
«(O povo) mandara sobradar o coro» (fl. 12) 

Banquetas: douramento 
«(O povo mandará) pintar as banquetas com suas quartellas, e as cruzes 
dos altares colateraes, o que tudo fará por bons mestres mais mandara 
fazer hua cortina para o nicho dos santos óleos» (fl. 12) 

Sacristia: nova obra; lavatório 
«Na sanchristia que se ha de fazer maior, e de novo, mando se mude o 
lavatório se lhe faça hua fresta, que de bastante lus, e se solhe por 
baixo de boa madeira» (fl. 12v) 

Capela de S. Sebastião: 
Banqueta 
«Na capella de S. Sebastião mando que [...] se pinte a banqueta e a 
cruz, e esta se ponha mais curta do pe» (fl. 12v); 

Retábulo; pavimento 
«Também mando se retoque o retabolo, se ponha a pianha do santo 
mais levantada, se faça a fresta maior, se solhe a capella de boa 
madeira [...] se faça hua tranqueta de ferro para a porta travessa como a 
da igreja matris, se branquee a capella» (fl. 12v) 

Capela da quinta de Eiras Maiores: 
Retábulo; banqueta 
«Na capella da quinta das Eiras Maiores mando [...] também se faça 
hum retablo novo bem feito com sua cruz, e banqueta tudo bem feito a 
moderna, e para que a agoa lhe não entre na dita capella pellas portas, 
mando que ao redor do frontespicio se desterre a altura de três ou 
quatro palmos, o que tudo se faça com boa direcção» (fl. 13). 

Capela de Santa Luzia na quinta de Falgueiras 
Retábulo 
«Na capella de Santa Luzia da quinta de Falgueiras mando se faça hum 
retabolo novo com sua pianha para se por a santa bem feito» (fl. 13); 

Portas 
«(Mando) se faça huas portas novas para a capella de boa madeira de 
castanho» (fl. 13). 
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1762, Fevereiro, 28 
Visitador: Manuel Dias de Carvalho, vigário da vara de Bragança. 

Confraria de Santo Amaro 
«A igreja esta bastante ornada mas para milhor o ser se preciza de duas 
mezas de corporaes que se comprarão huma a custa do povo e outra da 
comfraria [sic] de santo Amaro» (fl. 27) 

Capela de Santa Luzia 
«Na capella de Santa Luzia da quinta das Felgueiras nada se tem feito 
do que foi deixada na vizita paçada pello que ordeno se lhe deia 
satisfação» (fl. 27) 

Capela de S. Sebastião 
«Na capella de S. Sebastião [...] (mantinha -se) a obrigação de renovar a 
pintura e douramento do retablo» (fis. 27-27vj 

Capela de Eiras Maiores 
Paredes; pavimento 
«na capella de São Sérios da quinta de Eiras Maiores se renovarão as 
suas paredes a fundamentis de forma que o pavimento desta fique na 
comrrespondencia [sic] do caminho que paca por fora» (fl. 27v); 

Retábulo 
«como também renovar a pintura e douramento do retablo e nas 
paredes da parte da Epistola ficara huma fresta de cantaria para dar lus 
bastante para o que lhe consedo o tempo de dois annos pena de dois 
mil reis não ficando no corpo da capella os santos que nella se achão» 
(fl. 27v). 

1764, Setembro, 12 
Visitador: Manuel António de Aragão Cabral, abade de Chacim e arcipreste de 
Lampaças. 

Capela de Eiras Maiores 
«Os moradores de Eiras Maiores em termo de oito meses darão 
cumprimento ás obras da capella a forma que lhe forão determinadas 
na visita passada, e pelas terem ja principiadas attendendo tãobem á 
pobreza, e numero dos moradores da dita quinta os relevo das penas 
impostas, mas não satisfazendo á reedificação da capella no dito tempo 
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lha deixo suspensa para celebrar excepto em necessidade de administar 
o sagrado viatico». [fl. 33) 

Caixa dos Santos Óleos 
«O juis da igreja mandará em termo de três mezes pintar de pedra 
fingida, azul, verde, ou roxa, o caixão em que se goardão os Sanctos 
Óleos, e a porta do mesmo por dentro e por fora» (fis. 33-33v) 

Empreitadas 
«Por me constar que muitas pessoas no tempo que se ensina a doutrina 
e o catasismo e rezão o rozario estão conversando no adro mando ao 
reverendo parocho que daqui em diante se não recolherem para a igreja 
assistir aos sobreditos pios exercícios condemne cada hum por cada 
vez em meio tostão para as obras da igreja, e para se ganhar dinheiro 
para as mesmas permitto possão fazer impreitadas nos dias santos, e o 
juis da igreja condemnara aos que faltarem em meio tostão» (fl. 33v) 

1766, Junho, 24 
Visitador: José Alves Teixeira, provisor e vigário geral do bispado. 

Confraria do Rosário 
«Os moradores dentro de seis mezes mandarão fazer os frontaes 
deixados em as vezitas passadas para os altares coletraes para o que 
concorrerá a confraria do Rozario para os do seu altan> (fl. 36) 

Altar do Santo Cristo e imafiens indecentes 
«O mesmo povo dentro do mesmo tempo asima mandara consertar as 
cortinas do altar do santo Christo, e dar tinta vermelha ou azul sobre o 
emcarne [sic] das coxas das duas figuras infriores do camarim pela 
indecencia que respeita ó emcarne daquellas digo emcarne em 
semilhante situação de modo que finja alguma roupa como milhor 
parecer ao reverendo abade e mestre pintor com a cominação de se 
abolirem emteiramente [sic] as taes figuras» (fl. 36v) 

Armário dos Santos Óleos 
«comcertar a chave do lavatório, e pintar o armário dos santos olios, e 
pella omissão que houve nesta obra comdemno digo e atendendo a que 
a omissão que houve em satisfazer com esta obra foi por culpa e 
emgano do pintor o não comdemno» (fl. 36v) 
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Obra da capela de Eiras Maiores 
«Os moradores de Eiras Maiores suposto me emformão que são pobres 
tem procedido com algum descuido em a factura da cappella [ 1 
mando que dentro em hum anno comcluão a mesma cappella de modo 
que se possa celebrar nela, e não a comcluindo ficara suspensa a 
cappella vella para nella se selebrar» (fl. 36v) 

Confrarias de Santo Amaro e de S. Sebastian 
«Os ofeciais da confraria de Santo Amaro e de S. Sebastião, e povo 
detrermnarao fazer de novo a cappella do mesmo santo» 

1768, Novembro, 8 
Visitador: cónego António José da Rocha. 

Pia baptismal 
«O mordomo da Senhora [...] mandara por huas portas com suas 
missagras em os confessionários e compor a pia baptismal de sorte que 
nao vaze» (fl. 38) 4 

Santo Amaro 

* (fl ^ 8 ° r d 0 m 0 d G S a n t ° A m a r ° m a n d a r a P° r h u m a ^draça na sua fresta» 

1797, Agosto, 13 
Visitador: D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas, bispo da diocese. 

Arco da iereia; residência paroquial 
«O reverendo encomendado mandar logo fazer por conta dos fructos da 
abbadia [...] (algumas alfais litúrgicas e paramentos) e pintar a metade 
do arco que lhe pertence, e mudar mais para o meio da parede a fresta 
[...] e mandara compor as cazas da residência, do que for precizo para 

** s e n a o l rem arruinando mais do que ja estão» (fl. 47) 

Tecto da igreja apainelado; arco; lavatório 
«O juis do povo e da igreja mandarão [...] concertar o teto da igreja, e 
pintar a parte do arco que lhe pertence, e o apainelamento do teto 
concertar as portas da igreja e sacristia pondo lhe hua chave decente 
compor o lavatório pondo lhe também chave» (fl. 47) 
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PINELA 
Igreja de S. Nicolau 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 3, Lv. 19 (1690-1765) 

1690 
Visitador: Bispo D. Manuel de Moura Manuel. 

Pia baptismal 
«Os freguezes mandarão forrar a caza da pia baptismal por lhe hum 
sobreceo de boa madeira» (il. lv) 

Igreja 
«(Os fregueses deverão) branquear a igreja por dentro» (fl. lv) 

Sacrário 
«O reverendo abade mandara dourar por dentro o sacrário» (fl. lv) 

Altar de S. Sebastian 
«(Os fregueses) comprarão hum sobreceo de tafetá ermão do outro altar 
coletral para o de S. Sebastião» (fl. lv) 

1691, Outubro, 29 
Visitador: Doutor João Barbosa de Almeida, protonotário apostólico. 

Obra da pia baptismal 
«Os freguezes não satisfizerão com as obras da caza da pia baptismal e 
sobreceo» (fl. 3) 

1693, Janeiro, 21 
Visitador: Doutor Manuel da Cunha de Almeida. 

Capela de Santo António 
«Os herdeiros da capella de Santo Antonio mandarão fazer hum frontal 
de felipichim ou chamalote» (fl. 5) 
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1695, Setembro, 18 
Visitador: Frei Pedro de Melo, reitor do seminário de S. José. 

Corpo da igreja; tecto 
«Porquanto o tecto todo da igreja digo do corpo da igreja esta mui 
danificado, e com risco pellas madeiras serem velhas, mando que os 
freguezes em termo de dois annos facão o tecto todo de novo 
aproveitandosse de alguma madeira da mesma igreja, e da que estiver 
mais capas» (fl. 6v) 

Confraria do Senhor 
«Sou informado que o rendimento das vinhas da confraria do Senhor 
nao se entregão com a satisfação que se deve por haver omissão, e 
descuido no mordomo» (fl. 6v) 

1698, Janeiro, 24 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Caldeirinha 
«(Os fregueses) mandarão fazer hua caldeirinha de metal do feitio das 
mais caldeirinhas que temos mandado fazer pello bispado que não leve 
mais de três ou quatro quartilhos de agua» (fl. 12) 

1699, Dezembro, 11 
Visitador: António de Morais Antas, comissário do Santo Ofício, cónego 
doutoral na Sé de Miranda. 

Capela-mor: retábulo 
«A capella mor esta sem retablo o reverendo abade mandara fazer por 
bom escultor com quatro columnas entalhadas e salomonicas bancos e 
remate da proporção da altura da capella athe o S. João pena de seis mil 
reis» (fis. 13-13v) 

Capela do Santo Cristo: douramento do retábulo 
«O padroeiro da capella do Santo Christo mandara revocar e branquear 
e dourar o retablo quando puder, ja que teve devoção de o mandar 
fazer» (fl. 13v) 

> 
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1701, Fevereiro, 27 
Visitador: António de Morais Antas, comissário do Santo Ofício, cónego 
doutoral na Sé de Miranda. 

Capela-mor: douramento do retábulo 
«O reverendo abade mandara dourar o retabolo do altar mor» (fl. 14v) 

Corpo da igreja 
«Os freguezes mandarão revocar e branquear a igreja por fora e por 
dentro» (fl. 14v) 

1703, Junho, 18 
Visitador: Doutor Manuel de Matos Botelho, abade de Duas Igrejas. 

Capela-mor: douramento do retábulo 
«A obra imposta ao reverendo abade não teve effeito com a sua morte 
por esta suceder antes do S. João proximo futuro não venceo fructos 
alguns depois daquella vizita, termos em que parece não serem seus 
herdeiros obrigados à dita obra, por esta dezer respeito aos fructos que 
se havião de vencer e não vencidos; e sem embargo disso não mando ao 
reverendo abade actual fazer a dita obra por attender aos poucos 
rendimentos que inda tem percebido da abbadia; mas entendo que a 
seu tempo a deve fazer» (fl. 15) 

Obra da frontaria da igreja 
«Os freguezes não tem branqueado a igreja como lhe foi mandado, mas 
como lhe cahio a frontaria da igreja, e andão com essa obra os alivio da 
pena imposta» (fl. 15); 

Confraria do Santíssimo; obras da igreja: empreitadas 
«dou licença para que da confraria do Santíssimo Sacramento se tire 
algum dinheiro para as obras da igreja, o qual se lhe reporá das 
primeiras empreitadas que se fizerem, e para as quais concorrerá todo o 
povo» (fl. 15v) 

Imagem de S. Nicolau 
«O reverendo abade mandara fazer [...] de novo hum S. Niculau ou 
estofar e dourar o que esta feito» (fl. 15v) 

1704, Junho, 20 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 
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Capela-mor: douramento do retábulo 
«O reverendo parocho [...] em termo de hum anno mandara dourar o 
retabolo» (fl. 17) 

Baptistério: grades 
«Os freguezes [...] em termo de [...] três mezes, comprarão hua 
fechadura para as grades do bautisterio» (fl. 17) 

Retábulo do Santo Cristo: pintura e douramento 
«O administrador da capella do Santo Christo mandará pintar, e dourar 
o retabolo da dita capella» (fl. 17v) 

1706, Junho, 4 
Visitador: Manuel Carneiro de Figueiredo, vigário geral do bispado. 

Retábulo da capela-mor: douramento; falta de oficiais 
«Ao reverendo abade lhe esta mandado ja em vezitas paçadas que 
mandasse dourar o retabolo da capella mor [...] e mandasse fazer hua 
imagem de S. Nicolao ou estofar e dourar o que ha [...] e nada disto se 
acha feito mais que o retabolo engessado mas por me mostrar para tudo 
os matérias correntes e não ser falta do seu zello, senão penúria de 
officiais por cauza das prezentes guerras o alivio das condemnaçoins 
em que tinha incorrido» (fl. 19v) 

Capela-mor: pavimento; frestas 
«(O abade) mandara lagear o pavimento e presbitério da capella mor 
que fiquem as pedras bem ajustadas, e por nas frestas da dita capella 
empenadas de lata ou folha de flandres» (fl. 19v) 

1710, Junho, 22 
Visitador: Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé. 

Paredes; portal travesso 
«Notei que da parte da porta travessa está o outam da parede torcido e 
que alem de nam coresponder com a parede que se fes do campanário 
tem o perigo de poder cahir e faser maior damno pello que mando que 
em termo de seis mezes façam a dita obra fazendo a porta travessa mais 
larga com portal de cantaria e com a sua porta nova bem segura» 
(fl. 22) 
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1714, Junho, 5 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé 

Conclusão de obras 
«os freguezes satisfizerão com as obras impostas na vizita passada» 
(fl. 25) F 

Santos Óleos 
«(os fregueses) mandarão reformar o almario dos Santos Óleos com 
porta que fique bem ajustada» (fl. 25) 

1715, Novembro, 5 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé 

Igreja 
«Os freguezes em termo de seis mezes mandarão revocar e branquear a 
igreja» (fl. 25) 

Empreitadas 
«O juis do povo, e igreja condenará aos (*) que não forem as 
empreitadas que se fazem para a igreja» (fl. 25v) 

1717, Junho, 29 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Imagens de S. Nicolau e Menino Deus 
«Devendo as imagens dos santos pello que reprezentão comover à 
devoção vemos que nesta igreja há alguas que provocão a compaixão 
pella indecencia em que entre catholicos haja tão grande descuido. 
Ordenamos ao reverendo abade [...] mande reformar a imagem de S. 
Nicolao, ou fazer outra de novo [...] e mandamos aos freguezes [...] 
facão ou mandem fazer hua imagem do Minino Deos, e o que se acha 
no altar mor sobre o sacrário se recolha logo para a sachristia e mande 
enterrar quanto antes o que oredenamos ao reverendo parocho» 
(fis. 26v-27) 

Enterramento da imagem de Santo António 
«Por nos constar que os erdeiros do altar de Santo Antonio ententão 
logo reformallo movedos da necessidade e indecencia com que esta não 
lhe pomos pennas [...] mandamos ao reverendo parocho sob penna de 
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suspensão enterre logo as images do dito altar aonde enquanto porá 
hua crus» (fl. 27) 

Imagem da Senhora do Rosário 
«Consta que a Senhora do Rozario se acha com dinheiro para poder 
assear se o seo altar e fazer se outra image, pois a que está em vestidos 
fas maior despesa do que fazendosse outra de novo de vulto; no que 
não somente se meta aquella, mas ainda, se segue o que he mais 
acertado e se costuma nas igrejas aonde ha mais perfeição, pelo que 
mando [...] se faça dentro de seis mezes» (fl. 27) 

1721, Julho, 10 
Visitador: Manuel Monteiro da Mota, desembargador da Mesa episcopal. 

Imagem de S. Nicolau 
«Na vezita passada foi deixada huma imagem de S. Nicolao orago desta 
igreja ao reverendo abade defunto, o que mandou fazer antes de seu 
falecimento, e se acha posta na sanchristia sem estar ainda estofada, 
nem encarnada por se dizer não foi feita por bom offecial, e que assim 
esta imperfeita; e requerendo me o povo a visse, e que se merecesse ser 
aceite a mandasse encarnar e estofar, me pareceo mandar que os 
heredeiros do reverendo abade pozessem todo o cuidado em que se 
fizesse outra por milhor offecial, e o mais perfeita e decente, e que 
mandassem aperfeiçoar a que se acha feita de sorte que mereça 
aceitaçam; e para se dar satisfaçam ao referido o reverendo parocho 
dentro de hum mes avizara aos ditos heredeiros para que em termo de 
três mezes façam logo executar esta obra» (fis. 39v-40) 

Tecto da capela-mor: 
ruína 
«Vi que o tecto da capella mor esta ameaçando tam grande e próxima 
mina, que foi necessário mudar o sacrário para hum dos altares do 
corpo desta igreja em que se acha, e especar se o dito tecto para que 
não socedesse algum perigo»; 

arrematação 
«e atendendo a necessidade desta obra me he precizo mandar que o 
reverendo parocho dentro em quatro mezes mande por a pregão a obra 
do dito tecto, e que a mande arrematar a officiaes peritos, e que por 
menos preço a façam ao moderno, e de boas madeiras, e que depois a 
dem feita e acabada em termo de seis mezes»; 
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pagamento da obra 
«e o dinheiro que para esta obra for necessário, no que respeita ao dito 
tecto e telhado, e alguma telha quando for necessária, alem da velha 
que tem pedira aos rendeiros desta abbadia com o que estes 
concorreram, e com recibos se lhe levara em conta nas que derem; e 
repugnando faze lo assim, se dará conta a Sua Illustrissima ou a seus 
ministros para os obrigarem, como lhe parecer, e for justiça» 
fis. 40-40v). 

Corpo da igreja; arco cruzeiro 
«Fese me requerimento de que mandando se fazer a sobredita obra, ja 
que se bolia no tecto da capella mor hera justo se emendasse hum erro, 
e deformidade com que se acha o corpo desta igreja, e arco da capella 
mor para o que vi he necessário lançarsse abaixo todo o dito arco, e 
acrecentarem se as paredes da parte da epistola, a dita capella mor; e 
como se não deve concorrer para este efeito com dinheiro algum dos 
rendimentos desta abbadia, seos freguezes, ou algum devoto quizer a 
sua custa mandar emendar este erro, o fará de sorte que dos 
rendimentos desta abbadia se não gaste mais hum real do que ha de 
custar o tecto e telhado da dita capella mor, como hoje se acha, assim 
na largura, como comprimento, nem ainda em se mudar o altar do lugar 
em que esta» (fl. 40v) 

Imagem da Senhora do Rosário 
«Os freguezes não tem ainda nesta igreja a imagem de Nossa Senhora 
que lhe foi deixada na vizita passada, e como me consta a tem ja 
mandado fazer ha tempos, e que por culpa do official não esta ja posta 
no seu altar, e que para proceder contra este se tem ja tirado ordem, os 
alevio da condenaçam imposta. E se dentro em três mezes a sobredita 
imagem não estiver no seu altar ja encarnada e estofada, os ditos 
freguezes [...] pagaram em dobro as pennas impostas» (fl. 41) 

Imagem de S. Sebastião 
«Os mesmos freguezes em termo de seis mezes [...] mandaram fazer 
hua imagem de S. Sebastiam para o altar coletral da parte do 
evangelho, e a mandaram encarnar tudo por offeciais peritos, o que 
feito, o reverendo parocho recolherá logo para a sanchristia a que esta 
no dito altar, por estar ja indecente» (fl. 41v) 

Trabalho nas terras da igreja e confrarias 
«Fese me queixa que muitos moradores deste lugar são remissos, e não 
querem hir trabalhar as terras da igreja, e confrarias pello que concedo 
licença ao juis da igreja possa condenar a cada hum que for revelde [...] 
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em duzentos reis, cuja condenaçam aplico para obras da desta igreja» 
(fl. 42) 

1722, Junho, 24 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Imagem de S. Nicolau 
«O reverendo parocho avizara ao erdeiro do reverendo abade defunto, 
para que mande a imagem de S. Nicolao, visto a levar para a mandar 
emcarnar [sic}» (fl. 42v) 

Obra do tecto da caoela-mor 
«O mesmo reverendo parocho visto ter arrematadas as obras 
pertencentes a capella [...] fará com toda a brevidade [...] e 
principalmente no que toca a reformação do tecto por ser tao 
precizamente necessária» (fl. 42v) 

Capelas do Santo Cristo e Santo António 
«Os administradores da capella do Santo Christo mandarão branquear a 
capella digo as paredes da mesma por dentro, e por fora e os de Santo 
Antonio mandarão argamaçar, e branquear as paredes da mesma pella 
parte de fora» (fl. 43) 

1724, Junho, 17 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade da igreja paroquial de S. Mateus de 
Sobreiro. 

Ruína da capela-mor 
«Vejo a capella mor ameaçando tão grande roina que toda a omissão 
desta obra será occazião de se virem abaixo as paredes; e assim mando 
ao parocho [...] ponha em execução a dita obra visto estar arrematada 

** aobrigando ao mestre qua a rematou visto ser agora o tempo 
conveniente antes que entrem os mezes de Inverno» (fl. 46v) 

1727, Outubro, 27 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Portal da sacristia 
«Os freguezes mandaram fazer hum portal de cantaria para a entrada da 
sacristia que não tenha menos de altura de nove palmos, e cinco de 
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largo com sua porta muito bem feita, pella que tem ser muito baixa» 
(fl. 59) 

Baptistério 
«Também mandaram por hum degrao na emtrada [sic] do baptistério 
por estar incapaz de se emtrar para elle nas funçoens dos baptizados» 
(fl. 59) 

Retábulo da Senhora do Rosário 
«Recomendo ao zello catholico das moças solteiras deste povo 
continuem com a devoção de offerecerem os ramos visto que o 
procedido délies o tem aplicado [...] para a obra e goardapó de Nossa 
Senhora do Rosário [...] e com todo o cuidado e brevidade [...] 
continuem em acabar de aprefeiçoar a obra ao menos por ora para que 
se não destruam as madeiras do retabollo e goardapó avendo 
rendimento o mandarão por ora emgessar [sic], e preparar para quando 
tiverem dinheiro o dourar» (fis. 59v-60) 

1728, Novembro, 6 
Visitador: André Ramalho Barradas, abade de S. João Baptista de Bragança. 

Portal da sacristia 
«Os freguezes daram execuçam ao portal da samcristia na maneira que 
lhes foi mandado» (fl. 61) 

Rebocos; caiações 
«Os freguezes mandarão branquear a igreja por dentro e a sacristia 
como também revocar alguns pedaços das paredes que se acham sem 
argamassa algua» (fl. 62v) 

Telhados 
«Os freguezes mandarão correr os telhados da igreja e reparallos no que 
for necessário por ver que em varias partes da igreja esta chovendo em 
grande quantidade» (fl. 63) 

Capela-mor 
«De novo se mandara branquear a capella mor por dentro porque 
necessita de tal obra por terem as agoas feito algua ruina nella» (fl. 63) 

873 



f 

Altar-mor 

* * 

«(O pároco) exporá também a necessidade que o altar mor tem de hum 
guardapó ou sobreceo de madeira pintado [...] para precizo resguardo 
do retablo e sacrário da mesma capella» (íl. 63) 

1730, Maio, 19 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
colegiada de Santa Maria de Bragança. 

Sacristia 
«(Os moradores) mandarão compor o sobrado da sachristia» (íl. 64) 

Senhora do Rosário: douramento do retábulo 
«Os mesmos moradores em termo de hu ano mandarão dourar o retablo 
de Nossa Senhora do Rozario do altar colateral» (íl. 64) 

1732, Outubro, 22 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Conclusão das obras 
«Aos freguezes louvo muito o zello com que deram comprimento as 
obras que lhes foram impostas nas vezitas passadas» (íl. 65) 

1735, Fevereiro, 8 
Visitador: André Ramalho Barradas, comissário do Santo Ofício, abade 
reservatário de S. João Baptista de Bragança. 

Obras 
«(Os fregueses) mandarão branquear a igreja e caza do baptistério [...] 
ou renovar as pinturas delia» (íl. 69) 

Sacristia: tecto 
«Por conta dos fructos da abbadia se mandara reforar o tecto da 
sancristia em ordem a que se evite a agoa que continuamente cahe 
nella» (íl. 69v) 

1736, Dezembro, 1 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 
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Sacristia: paredes 
«Acho não estar dada execução a obra da sachrestia por ser necessário 
primeiro reformar as paredes da mesma que os juizes tem ja justo com 
o mestre» (fl. 71) 

Altar de S. Sebastião: retábulo 
«Os freguezes faltarão em branquear as paredes da igreja e caza do 
baptistério [...] e em termo de hum anno mandarão fazer o retabolo 
para o altar de S. Sebastiam» (fl. 71) 

Fira junto da igreja . 
«Consta me que junto da igreja esta hua eira que no tempo da colheita 
perjudica muito a mesma, por cuja cauza mando [...] não uze mais o 
dono delia (Francisco Afonso Serra) para o tal menisterio nem outra 
pessoa» (fl. 72v) 

1738, Março, 19 
Visitador: António Rodrigues de Sá, cónego prebendado na Sé. 

Altar de S. Sebastião: retábulo 
«Os freguezes satisfizerão com as obras deixadas na vezita passada 
excepto o mandar fazer o retabollo para o altar de S. Sebastiam, e por 
me assegurarem estar justo, mando que em termo de hum anno esteja 
justo» (fl. 72v) 

1739, Abril, 18 
Visitador: António Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado na be. 

Altar de S. Sebastião: retábulo 
«Os freguezes não derão comprimento a obra do retabolo de S. 
Sebastião, mas por me reprezentarem estava findo e somente estava a 
demora em her por elle os alivio da condenação [...] o ponhão dentro de V 
dous mezes» (fl. 73v) 

1743, Novembro, 23 
Visitador: José Maria da Rosa, reitor de S. Julião de Paço de Vinhais. 
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Asseio da igreja 
«Achei esta igreja [...] muito indecente e assim mando [...] esteja 
sempre varrida de toda a immundicia os altares limpos do pó, e das 
teas de aranha, e cubertos emquanto [sic] nelles se não celebra» 
(fl. 78v) 

Reedificação da capela-mor a fundamentis 
«A capella mor esta tão indecente, que toda necessita deser reedificada 
a fundamentis; porque pela grande falta de telha chove na mesma e no 
altar mor, como na rua, por cuja cauza se corrompeo o forro sendo feito 
de novo depois de estar esta abbadia vaga; e examinando bem as 
paredes por pessoas inteligentes nesta materia achei que so necessitava 
de total reedificação a parede que vai para a sachristia, e que as outras 
duas sendo picadas, e argamassadas de novo podem servir: e assim 
ordeno, que da conta dos fructos deste Beneficio se faça a fundamentis 
toda a parede da capella mor que parte com a sachristia, e se piquem, e 
argamassem de novo as outras duas paredes da mesma capela e toda 
seja branqueada por dentro e por fora, e aljarozada de meia laranja com 
seus painéis e rozas, e frizos proporcionados, que divida hus dos outros 
e o forro, que hoje tem poderá servir de tosco, e o pavimento da mesma 
capella mor se faça de novo de cantaria bem lavrada com três degraos 
da mesma para subir para o altar» (fis. 83v-84) 

Capela-mor: retábulo 
«O retablo que tem por velho, e podre, esta cahindo pedaço a pedaço, 
mando se faça outro de novo de talha bem feita com suas colunas á 
salomonica, em forma que encha toda a parede, e os freguezes lhe 
meterão no meio a sua conta hua tribuna da mesma talha com sacrano» 
(fl. 84) 

Retábulo de S. Sebastião: douramento 
«Os freguezes dentro de des mezes mandarão dourar o retablo de S. 
Sebastiam valendosse para isso de algum dinheiro que tenha» (fl. 84v) 

Confessionários 
«O mesmo juiz da igreja mandara fazer dois confissionarios cada hu de 
sua taboa para se confessarem as mulheres nos dias de concurso» 
(fl. 85) 

Obras na capela do Santo Cristo 
«A capella do Santo Christo que fes o padre Sebastião Roiz esta indigna 
de nella se celebrar: e assim mando que os administradores delia lhe 
concertem o tecto, e argamassem e branqueem as paredes» (fl. 85) 
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1746, Janeiro, 12 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Obras da capela-mor 
«Acho a capella mor no material da obra das paredes acabada, e leitos 
os degraos do prebiterio, e pavimento da mesma capella tudo com boa 
satisfação» (fl. 87v) 

Capela-mor: retábulo 
«Porque preciza muito he do retablo o reverendo parocho dará logo 
conta com o theor deste cappitolo e com o da vezita passada ao 
reverendo Doutor Provizor para que se digne mandallo fazer logo [...] 
por pertencerem estas obras ao Benefficio e não ao povo» (fl. 87v) 

Suspensão da capela do Santo Cristo 
«Os administradores da cappella do Santo Christo nao deram 
comprimento as obras que lhe foram mandadas [...] e mandarão 
concertar, e emdireitar [sic] o pavimento do altar [...] e suposto esta 
suspensa para a celebração» (fl. 88) 

Orientações para as obras da igreja 
«Como a igreja esta desproporcionada pella obra que se fes na cappella 
mor e necessita de se lhe fazer obra para que fique conrrespondente a 
qual deve ser faita a custa do povo mando que este a faça pella 
formalidade seguinte: a parede da parte do Norte toda feita de novo a 
fundamentis metendosse lhe nella hum arco de cantaria que sirva para 
o baptistério, hua porta de cantaria em conrrespondencia da outra que 
se acha da parte do Evangelho esta se far cabendo no comprimento com 
boa propoção [sic], e sem empedir o mais que he nessessario para o 
serviço, e dezembaraço da cappela púlpito, e mais altares que da 
mesma parte ficarem; hum campanário do melhor feitio e fortalneza 
que se achar na vezinhança, hum portal alto o que for necessário para o N 
ornato do mesmo frontespicio; a parede da parte do Evangelho se fará a 
fundamentis tudo aquilo que for precizo e necessário para segurança da 
mesma obra, e se desta parte se puder acomodar o púlpito, se far por ( ) 
dever estar, também se farão dous cunhaes junto da capella mor, porem 
estes não são precizamente necessários se não para ornato da obra se 
não farão se fizerem puxar muito o preço delia. Também os altares 
collateraes se acomodarão de forma que fiquem embebidos na grossura 
das mesmas paredes (se entende os retabolos) não permitindo a 
distancia que ha entre o arco, e a parede acomodaremsse como 

r 

877 



antigamente estavão para o que he necessário que tenha distancia para 
se fundarem os altares de outo palmos, porque he a menos que 
admitem o comprimento destes. Também se mandarão goarecer as 
paredes de cornija de cantaria do mesmo feitio e formallidadedo da 
cappella mor, para que tudo fique em boa conrrespondencia, e a esta 
obra darão comprimento como também o de mandar por duas frestas 
no corpo da igreja de cantaria, como as da cappella mor para assim 
ficar com luz, e claridade sufeziente estas obras athe a primeira vezita 
as quais mando se facão vallendosse da esmolla que na minha prezença 
offreceo zellozo, e pio o reverendo padre Amador Rodrigues [...] que 
benignamente quer com tanta laberallidade ajudar ao povo, a fazer tudo 
com perfeição [...] e como mais haja na quantia prometida de que foi a 
de cem mil reis com a condição de passar da sua mão para pagamento 
dos offeciais sera o povo somente obrigado a fazer o alevantamento das 
paredes que for necessário, para corresponder com a altura da cappella 
mor [...] e para esta obra saendo necessário se poderão valler do 
dinheiro da confraria do Santíssimo por empréstimo» (fis. 88-90) 

1748, Janeiro, 11 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Dbras da igreja , 
«Aos freguezes lhe louvo muito o seu zello com que tem obrado na sua 
igreja« (fl. 92) 

TCetábulo da capela-mor 
«(Aos moradores) recomendo facão trebuna, pella facilidade e menos 
custo que lhe pode fazer na facão do retablo; e attendendo a sua 
pobreza e muito gasto que tem feito lhe concedo licença para se 
vallerem para a trebuna athe trinta mil reis por empréstimo da 
confraria do Santissimo Sacramento» (fl. 92) 

Armário dos Santos Óleos 
«Putrossim em termo de hum mes mandarão fazer o almano para os 
Santos Óleos com sua chave por mão de bons ofeciaes» (fl. 92v) 

Capela do Santo Cristo m 
«Os administradores da cappella do Santo Chnsto nao tem dado 
comprimento as obras que lhe forão mandadas» (fl. 92v) 

> 
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1754, (?) 
Visitador: Francisco Barroso, abade de Penhas Juntas 

Capela-mor: douramento do retábulo 
«O Revrendo abade mandara dourar o retabollo» (fl. 103) 

ofendo ao juis da igreja e povo que em termo de hum anno mandem 
fazer o coro e hua trave limpa ou forrada e toda a mais madeira limpa 
ou forrada» (fl. 103v) 

Canela do santn Cristo: retábulo 
«O administrador da cappela do Santo Christo mande fazer hum 
retabolo novo em termo de hum anno, pena de três mil e duzentos» 
(fl. 103v) 

1762, Janeiro, 14 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Guide. 

Canela-mor: paredes: douramento do retábulo 
«O Reverendo abade [...] mandara revocar as paredes da capella nas 
partes que o necessitam e branquealla toda por dentro e por tora [...je 
fio do seu zello mandara dourar o retabolo como esta a tribuna do 
povo» (fl. 120) 

^Osmoradores mandaram forar de madeira o almario dos Santos Óleos 
e depois pintallo como também mandaram fechar o arco do baptistério 
com balaustres de castanho feitos ao torno com sua porta dos mesmos 
[...] tudo muito bem pintado» (fl. 120v) 

1764, Junho, 2 , 
Visitador: Doutor Francisco Vaz de Quina, vigário geral do Bispado. 

«Os moradores não mandaram pintar o caixão dos Santos Óleos, nem 
fazer fechadura para a caza do baptistério» 

w 
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Sacrário novo 
«Os Reverendo abade [...] mandara forrar de damasco branco, ou dourar 
ao menos pella parte interior o sacrário novo por se achar indecente o 
que esta no altap> (fl. 130) 

PINELO 
Igreja de Santa Olaia (também conhecida por Santa. Leocádia) 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 11, Lv. 102 (1689-1752) 

1689, Maio, 13 
Visitador: Doutor Domingos Pires Pavão, mestre-escola na Sé de Miranda 

Retábulo 
«O fabriqueiro mandara branquiar a capella e o Reverendo Cabbido 
mandara faser o retablo dentro de oito meses» (fl. 2) 

Obras diversas 
«Os freigueses não satisfiserão com as obras passadas de faser porta da 
pia baptismal branquiar a igreja e a de S. Sebastião» (fl. 2v) 

Alargamento da sacristia: paredes; tecto 
«Mandarão argamassar as paredes da igreja por dentro e por fora [...] e 
mandarão faser as paredes da samchristia de novo alargando a e o 
Reverendo Cabbido lhe mandara faser o teto delia de boa madeira» 
(fl. 2v) 

1691, Fevereiro, 19 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel bispo da diocese 

Ermidas de S. Sebastião e de S. Terónimo 
«Os mordomos de S. Sebastião e S. Jerónimo mandarão fazer cada hu 
délies hua fechadura para se fecharem as ermidas por nos constar entra 
nellas o gado, e ficarem com menos decência» (fl. 7) 
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1692 (?) 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, reitor do seminário de S. José, em 
Miranda do Douro 

Altares colaterais: retábulos. Imagens da Senhora do Rosário, Santo 
Cristo. Santo António, Senhora da Expectação. Santo Estevão e Santo 
Amaro . ^ 
«Os freguezes [...] farão dous retabolos para os altares colatrais 
porporcionados a largura dos mesmos altares e altura conveniente, que 
sirvão mais de ornato para a igreja do que rizo á gente nos quais hão de 
estar as imagens seguintes a saber a de Santo Antonio que he o do lado 
do Evangelho terá a altura porporcionada em que caiba no meio délie a 
imagem do Santo Christo com a sua crux que está no mesmo altar e hu 
tronozinho da parte do Evangelho para Nossa Senhora do Rozario e 
outro da parte da Epistola para Santo Antonio patrão do mesmo altar, e 
no altar colatral do lado da Epistola que sera na mesma forma que o 
outro se farão três pianhas com que se porão três imagens a saber Nossa 
Senhora sa Expectação no do meio no da Epistola Santo Estevão e no 
do Evangelho Santo Amaro patrão do mesmo altar e as três imagens 
serão reformadas com pintura incarnação e estofo decente, o que ^ 
cumprirão em termo de des mezes primeiros seguintes [...] e para estas 
ultimas obras do altar colatral da parte da Epistola se podem ajudar da 
metade dos acrecimos que tiverem as confrarias exceto a de Santo 
Antonio porque para essa so tirarão a metade para a sua mesma obra e 
o demais que restar da mesma confraria ficara para as festas dos 
mesmos santos» (fis. 8v-9) 

Ermidas de S. Sebastião e S. Terónimo: recolhimento de gados 
«Fui visitar as ermidas de São Sebastião e São Geronimo que o parecem 
so no nome pella indecencia com que as achei mando que se fechem as 
portas das ditas ermidas e se não tornem a abrir the se não fazerem as 
obras convenientes para o ornato delias para parecerem mais caza de , 
veneração do que recolhimento de gados, e porque os freguezes ficão 
carregados de obras no corpo da igreja lhas não emponho por ora 
deixando isto rezervado para o reverendo vizitador que vier e nos dias 
dos oragos das ditas ermidas se dirá hua missa sem ser cantada na 
igreja matris, e os acrecimos das esmolas que se dão para os mesmos 
santos se irão rezervando para ajuda das obras que se lhe hão de impor 
e não querendo os freguezes aceitar nesta forma este capitulo que he o 
mais conveniente ao serviço de Deus [...] se arrazarão as capellas» 
(fl.9) 
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Ermida de S. Sebastião: depósito de cereal 
«Se me fes queixa que na dita capella de São Sebastião havia mais 
curiozidade de recolher trigo que dar esmolas para o ornato delia 
mando com penna de excomunhão maior ipso facto e de vinte cruzados 
para a See e meirinho que nenhua pessoa ecleziastica ou secular abra 
nem mande abrir as portas da dita capella, recolha nem mande recolher 
algu género de frutos ou couza que o valha na dita capella» (fl. 9v) 

Obras impostas ao abade: sacrário: tecto da sacristia; douramento do 
retábulo da capela-mor 
«Quanto as obras do reverendo abade mando que em termo de seis 
mezes acabem de aprefeisoar o sacrário novo para se por em o altar 
maior [...] e nelle estar o Santíssimo Sacramento e acudirão ao teto da 
sancrestia [...] por serem obras precizas e necessárias e no demias que 
são obrigados a fazer, como he dourar o retablo do que mais lhe 
pertence da capella para dentro lhe acudira com muita brevidade» 
(fl. 9v) 

1695, Novembro, 19 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese 

Imagem de Santa Olaia 
«Mandamos que do dinheiro que o Reverendo Cabbido da para as 
igrejas mandem fazer hua image de Santa Olaia por bom escultor, 
porque a que hoje esta no altar mais parece mono do que image e que 
se fizer se não porá no altar sem ser vista por nos ou nossos menistros 
para julgarmos se he ou não he capax» (fl. 11) 

Capela-mor: tecto. Sacristia: telhado 
«O reverendo abade mandará compor o tecto da capella porque esta 
chovendo nella como na rua e fazer o telhado da sancristia, que ha 
muitos annos estão feitas as paredes, e todo o descuido que nisto tem 
havido he da parte do procurador» (fl. l lv) 

Baptistério: grades 
«Os freguezes mandarão fazer as grades da pia baptismal e sobreceu» 
(fl. l lv) 

1699, Agosto, 6 
Visitador: Frei Álvaro de Castro 
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Pavimento da igreja 
«Necessita a igreja que se lagee de forma que fique igual e direita 
porque esta de modo que se tropeça andando por ella» (fl. 15) 

Tecto: telhado 
«Também mandarão forrar os ditos freguezes [...] hua parte do tecto 
junto a pia baptismal que ficou por forrar, e que outrossi retelhem o 
telhado» (fl. 15v) & 

1700, Novembro, 30 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral 

Corpo da igreja: tecto 
«Os freguezes mandarão forar o teto da igreja da porta travessa atne a 
capella mor que lho não mando forar todo o teto por ser de muito custo, 
estarem os annos cansados; mas atendendo a pouca desenctia [sic] com 
que estta a dita igreja por estar o foro delia muito negro e podre forarao 
a parte assima declarada de boa madeira e bem labrada de sorte que 
não fique tosca» (fl. 16) 

y 
Púlpito: escada 
«Mandarão fazer hua escada para o púlpito bem feita com sua grade 
pella parte de fora» (fl. 16) 

1702, Julho, 9 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese 

Obra do tecto: pobreza dos moradores 
«Attendendo à sua pobreza e ao gasto que fizerão na compoziçao do 
tecto da igreja os aliviamos (por não terem executado todas as obras)» 
(fl. 17v) N 

Capela de S. Sebastião: diminuição da sua área: aproveitamento de 
matérias para a capela de S. Terónimo. Adro 
«mandarão branquear e rebocar a capella de S. Sebastião [...] e 
querendo a fazer mais pequena lhe concedemos licença para o poderem 
fazer [ .] e os madeiramentos que delia crescerem os applicamos para 
que componhão a capella de S. Jerónimo [...] como também a pedra que 
lhe crescer sendo necessária, e quando não a applicarão para as paredes 
do adro» (fis. 17v-18) 
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Obras impostas ao fabriqueiro: 
capela-mor 
«O reverendo fabriqueiro das igrejas do nosso Reverendo Cabido 
mandara branquear a capella maior por dentro e por fora em termo de 
seis mezes»; 

sacristia 
«Dentro no mesmo tempo concertar o tecto da sancristia»; 

douramento do sacrário pelo pintor Mateus Pereira 
«Não lhe mandamos dourar o sacrário por dentro por nos constar que o 
nosso Reverendo cónego Jerónimo Pretto e Lemos servindo esta 
occupação tinha ja dado dinheiro ao pintor Matheos Pereira de Parada 
para o douran> (fl. 18). 

1703, Outubro, 27 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Senhoras do Ó e do Rosário 
«Os mordomos de Nossa Senhora do O e de Nossa Senhora do Rosário 
mandarão por conta das confrarias fazer cada hu sua toalha de bom 
pano de linho com suas rendas que bem cubrão os altares de hua e 
outra parte» (fl. 19) 

Imagem do Santo Cristo 
«Os freguezes [...] mandarão fazer hua imagem de hu Sancto Christo 
bem feita por mão de bom official, a qual se não colocará no altar sem 
licença nossa» (fl. 19v) 

Imagem de S. Terónimo 
«O mordomo de S. Hieronimo por conta da dita confraria mandará fazer 
hu sancto por mão de bom official para a sua capella» (fl. 19v) 

1706, Maio, 30 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral 

Obras das capelas de S. Sebastião e de S. Terónimo. Vigilância militar 
pelos moradores 
«Os freguezes não satisfizerão com a obra das capellas de S. Sebastião e 
S. Hironimo [...] e attendendo a que satisfizerão em parte, e a opressão 
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que tem com a vigiçancia das sentinelas por virem em a raia os alivio 
em parte» (fl. 20) 

1714, Maio, 14 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre 

Pavimento da igreja 
«Lagiarão a igreja de sorte que fique toda com igualdade» (fl. 33) 

Capela de S. Sebastião: telhado 
«Retelhará a capela de São Sebastião» (fl. 33) 

1715, Novembro, 10 
Visitador: Sebastião de Morais Cidade, Tesoureiro-mor da Sé 

Obras não executadas 
«Os freguezes satisfizerão com as obras mandadas na vizita passada, 
menos com revocar o tecto, e capella de S. Sebastião, mas por me 
constar que não he por omissão sua, porquanto tem ajustado a obra 
com os mestres officiaes os alevio da condenação [...] e assim mais 
mandarão forrar a capella de S. Sebastião» (fl. 34) 

Capela da Senhora do Pranto na quinta de Vale de Pena 
«Vizitando a capella da quinta de Vai de Pena a achei incapacíssima 
para se poder celebrar nella, e porque os moradores sendo tam poucos 
se animão a fazer nella o que for necessário, por cuja cauza não mando 
executar o que he ordenado nas pastorais [...] somente que athe a 
primeira vizita renovem as paredes delia alevantando a duas varas em 
roda e a forrem» (fl. 34) 

Capela de S. Terónimo 
«Consta me que a porta da ermida de S. Hieronimo anda aberta, e sem 
fechadura» (fl. 34v) 

1720, Novembro, 25 
Visitador: Reverendo Doutor Manuel José Torres 

Ruína do tecto da igreja 
«Os freguezes mandarão compor o tecto da igreja que fica sobre a porta 
principal por estar arruinado e quazi a cair» (fl. 43v) 
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Adro 
«Os mesmos freguezes mandarão levantar e fazer as paredes do adro 
em redondo por estarem todas arruinadas e lhe porão nas duas portas 
suas grades para que não entre o gado» (fl. 43v) 

Pia da água benta 
«os mesmos (moradores) mandarão fazer hua pia para a agoa benta para 
a porta principal» (fl. 43v) 

1722, Junho, 25 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral 

Altar da Senhora do Rosário 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rosário [...] mandara em termo de 
hum anno pintar o goardapo do altar da Senhora em correspondência 
do do altar da Senhora da Expectação» (fis. 45v-46) 

Capela da Senhora do Pranto na quinta de Vale de Pena: retábulo 
«Achei que os moradores da quinta de Vale de Pena tem a capella de 
Nossa Senhora do Pranto sem retabelo mando aos ditos moradores em 
termo de hum anno mandem fazer hum retabelozinho com suas 
molduras a roda com sua pianha no meo para estar colocada a Senhora 
o qual sera pintado e dourado» (fl. 46v) 

1727, Novembro, 2 
Visitador: Manuel Torres, cónego Doutoral 

Igreja matriz 
«(Os moradores) mandaram fazer huas portas para a porta principal da 
igreja de boa madeira de castanho [...1 e mandaram retilhar o corpo da 
igreja e por as bocas canais em cal» (fl. 60) 

Capela de S. Terónimo 
«Mandaram compor a capella de S. Hironimo» (fl. 60) 

1730, Novembro, 6 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral 
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Obras executadas 
«Os freguezes satisfizerão com as obras impostas na passada (1728, 
Dezembro, 25) o que muito lhe louvo» (fl. 62) 

Capela de S. Sebastião 
«Falta reformar a capella de São Sebastiam» (fl. 62) 

Confrarias da Senhora do Rosário e da Senhora da Expectação 
«Os mordomos das Senhoras do Rozario e da Expectação athe a vezita 
por conta do rendimento dos Ramos [...] lhe mandarão reformar as 
coroas com arcos e cruz em forma que fiquem imperiais e o da Senhora 
da Expectação mandará pintar e dourar o andor que per conta da 
Senhora do Rozario esta feito» (fis. 62v-63) 

Capela de Vale de Pena: pintura e douramento do retábulo 
«Achei ser precizo que os moradores da quinta de Valle de Pena 
mandem dourar e pintar o retabollo e satisfarão com esta obra em 
termo de hum anno» (fl. 64) 

1732, Novembro, 3 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral 

Capela-mor: tecto 
«He precizo se acuda logo [...] ao tecto da capella maior junto aos sinos 
que estando fazendo este capitolo a minha vista se arruinou [...] e a não 
se lhe acodir logo sem demora se arruinará o forro sem duvida, e toda a 
capella» (fl. 64) 

Sacristia: telhado 
«He precizo mandar tilhar o tecto da sacrestia por estar chovendo nella 
como se não estivesse telhada» (fl. 65) 

Obras na capela de S. Sebastião: telhado: madeiramento: frontal de 
madeira 
«Os freguezes não tem satisfeito com a obra da capella de S. Sebastiam, 
athe a primeira vizita mandarão revocar, e branquear por dentro, e fora 
donde lhe for necessário fazendo lhe [..] para o altar [...] hum frontal de 
madeira pintado a óleo de hua banda de vermelho, estrado para o pe do 
altar, e concertando lhe o tecto do madeiramento necessário, e telhado 
logo [...] e revocarão de cal os canais do mesmo telhado a roda da 
capella» (fl. 65) 
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Sacristia: paredes 
«Os freguezes em termo de hum anno [...] mandarão revocar e 
branquear a igreja e paredes da sacristia por dentro e por fora, 
reformando primeiro as paredes da dita sacrestia antes de tudo se 
arruine» (fl. 65) 

1735, (?) 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral 

Santíssimo Sacramento 
«O mordomo do sacramento todos os domingos terceiros [...] mandara 
barrer o sitio por honde vae o Sacramento ao redor da igreja» (fl. 71v) 

1739, Fevereiro, 14 
Visitador: (?) 

Tribuna. Púlpito 
«Os freigezes [...] mandarão compor a trebuna e suas grades [...] e 
mandarão reformar o púlpito fazendo lhe sua escada nova» 
(fis. 75v-76) 

Imaeem de S. Fabião 
«Mandarão compor do necessário a imagem de Sam Fabião que se acha 
na capella mandando pintar e encarnar» (fl. 76) 

1743, Outubro, 23 
Visitador: Doutor Manuel Teixeira de Magalhães, Fidalgo Capelão da Casa de 
Sua Magestade 

Organização das sepulturas 
^ «Os freiguezes [...] em termo de seis mezes mandarão lagiar de novo 

esta igreja do arco para baixo bem lagiada de sorte que fiquem todas as 
sepulturas unidas; e quando algum defunto se houver de enterrar, e se 
quebrar algua sepultura o reverendo parocho [...] fará que os erdeiros 
do defunto a ponhão por sua conta para o que lhe dou faculdade de 
proceder athe de participantes athe se compor, e ficar como as outras» 
(fis. 82v-83) 
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Igreja matriz: reboco; telhado 
«Os mesmos freiguezes mandarão revocar toda a igreja por dentro e por 
fora e telhado delia» (fl. 83) 

Sacristia: janela 
«Mandarão fazer hua genella na samcristia [sic] com sua grade de ferro 
de sorte que de bastante lus» (fl. 83) 

Capela de S. Sebastião: depósito de lenha e palha 
«Fui informado que os freiguez(es) costumão meter na capella de S. 
Sebastião lenha, e palha o que parece couza de gentios; mando que 
mais não metão estas, nem outras couzas sob pena de excomunhão 
maior ipso facto e em termo de hum anno mandarão revocar a mesma 
capella parte entreor e extrior, e reformar o tilhado» (fl. 83) 

Capela-mor: fresta para aumento da iluminação do retábulo 
«O fabriqueiro mandara rasgar a fresta da cappela mor de sorte que de 
bastante lus quando se puzer o retablo novo» (fl. 83) 

1745, Novembro, 21 
Visitador: Doutor Manuel Teixeira de Magalhães e Lacerda, fidalgo capelão da y 
Casa de Sua Magestade 

Sacrário 
«O fabriqueiro mandara dourar o sacrário por dentro e por fora» (fl. 
91v) 

Imagem do Santo Cristo como a da igreja de Angueira: retábulo 
«(O fabriqueiro) mandara fazer hum Santo Christo a immitação do que 
há em Angueira e como para se colocar necessita de se chegar mais 
atras o sacrário para comodamente se por a banqueta no mesmo altar 
mando que isto se faça ficando a pianha mais dentro do camarim», 
(fl. 91v) 

Capela da quinta de Vale de Pena: banqueta 
«Os moradores da Quinta mandarão fazer hua banqueta para os 
castiçais pondo lhe o crucifixo» (fl. 91v) 

Uma seara como forma de obtenção de fundos para o douramento do 
retábulo maior 
«Louvo o bom zello com que os moradores deste povo cuidão no 
augmente devino da Caza de Deos e da parte do mesmo Senhor lhes 
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peço faça hua siara para com o producto da mesma possão mandar 
dourar o retablo para cuja obra poderão gastar do dinheiro da fabrica» 
(fl. 91v) 

Imagem de Santa Eulália 
«O mordomo de Santa Eulália mandara fazer hua Santa de vulto por 
offecial perito» 

Santo Cristo como o de Angueira 
«O mordomo da irmandade da Senhora do Rozario [...] mandara fazer 
hum Santo Christo da mesma forma do que mandado para o altar mor» 
(fl. 91v) 

Senhora do Ó 
«O mordomo da Senhora da Expectação [...] de novo mandara fazer 
banqueta [...] e o retablo que esta contíguo ao altar da Senhora da 
Expectação se tirara dentro de vinte dias» (fl. 91) 

Reedificacão parcial das paredes da igreja 
«Recomendo ao povo facão de novo as paredes da igreja que esta junto 
ao altar da Senhora do Rozario» (fl. 92) 

Imagem de S. Terónimo 
«O mordomo de S. Jerónimo mandara rebocar a cappella por dentro e 
fora, e compor o mesmo santo avivando lhe os braços de sorte que 
fique bem» (fl. 92v) 

1747, Dezembro, 27 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, prior de Santa Maria de Bragança. 

Banqueta e cruz à romana 
«O fabriqueiro em havendo dinheiro da fabrica mandara logo [...] 
compor a banqueta de sorte que que nella possa estar a crus a romana» 
(fl. 93) 

Douramento do retábulo da capela-mor 
«Os freguezes mandarão anthe a primeira visita dourar o retablo da 
capella maior visto serem obrigados a ella pello comtracto [sic]» 
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Sacristia: lavatório 
«(Os fregueses) em termo de seis mezes mandarão fazer hu lavatório de 
cantaria na parede da samchristia». (fl. 93) 

PINHEIRO NOVO 
Igreja de Santa Marinha29 

Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 11, Lv. 110 (1697-1783); 
PRQ., Cx. 11, Lv. 112 (1785-1865) 

1699, Dezembro, 4 
Visitador: Doutor António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

Capela-mor 
«O reverendo abbade mandara caiar a capella por dentro, e por fora e 
retelha la» (s/fl.) 

Corpo da igreja 
«Os freiguezes mandarão revocar e branquear o corpo da igreja por 
dentro, e por fora» (s/fl.) 

Capela da quinta de Sesnande: ruína; possibilidade de mudança de 
sítio 
«os moradores da quinta de Sesnande mandarão fazer de novo as 
paredes da capella, e tecto por estar tudo vindo abaixo, e querendo a 
mudar de sitio, que lhe fique mais decente lhe concedo licença para o 
poderem fazer, e se valerem dos materiaes da velha, e cumprão com 
esta obra athe dia de Nossa Senhora de Septembre pena de quatro mil 
reis» (s/fl.) 

1701, Janeiro, 3 
Visitador: Doutor António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

29 Era filial da igreja de S. Pedro de Quiráz. 
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Novo sino 
«Os freiguezes mandaram faser o sino que esta quebrado acrecentando 
lhe duas arrobas de metal» (s/fl.) 

Igreja de Pinheiro Velho: 
corpo da igreja: paredes; portas 
«Os freiguezes de Pinheiro Velho mandaram levantar as paredes do 
corpo da igreja, e revocallas, e branqueallas [...] (e) faser huas portas 
para a mesma igreja»; 

retábulo 
«athe a primeira vezita mandaram faser hum retabolo por mam de bom 
official (com) columnas salamonicas» (s/fl.). 

Capela de Santa Rufina 
«O juis e mordomos da igreja de Santa Rufina mandaram revocar e 
branquear a igreja por dentro, e por fora, e telhar, e retelhar a mesma 
igreja, e cabbido athe dia de Nossa Senhora de Setembro» (s/fl.) 

1703, Novembro, 8 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral. 

Capela-mor 
«O reverendo abbade mandara cumprir com a obra de branquear e 
rebocar a cappella mor por dentro, e por fora e retelha la attendendo a 
grande necessidade que disso ha, tanto para o ornato digo para o reparo 
das madeiras, e ornatos, como para a decência e a vida com o 
necessário para o ornato da capella no que toca a retabolo» (fl. l lv) 

Tecto: alpendre 
«Os freguezes mandarão fazer com brevidade o tecto da cappella pello 
perigo que reconhecem em que estão, e não lhe ponho penas por saber 

¥* tem ja a madeira junta, e da que ficar velha comporão o cabbido, e a 
não venderão para couzas profanas porque so deve servir para couzas 
da igreja» (fl. llv) 

1706, Maio, 27 
Visitador: Manuel Rodrigues do Amaral, abade de Sicouro. 

M 
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Indecência das capelas e ornamentos 
«Visitei a igreja de Pinheiro Novo e achei pella parte que toca ao 
reverendo abbade assim de ornamentos como da composiçam das 
cappellas que posso afirmar que não tenho visto dizer missa em minha 
vida com mais indecentes ornamentos» (s/fl.) 

Tecto . . 
«os freguezes satisfizeram com a obra do reparo do tecto da igreja» 
(s/fl.) 

1709, Outubro, 2 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego Magistral. 

Capela-mor: 
telhado: algeroz 
«(O abade) mandara caiar a capella mor por dentro e por fora e testelha 
la fazendo lhe aljarozes a roda»; 

retábulo 
«athe a primeira vizita mandarão fazer retabolo decente e 
proporcionado a dita capella» (fl. 15v). 

Alpendre: armário para os Santos Óleos 
«Os freguezes [...] concertarão o alpendre da porta da igreja e hum 
almario para os santos Óleos bem feito e bem ajuste na cantaria com 
sua fechadura na porta bem feita» (fis. 16-16v) 

Igreja de Pinheiro Velho: 
retábulo 
«os moradores de Pinheiro velho não satisfizerão com a obra do 
retabolo que lhe foi mandado fazer» (fl. 16v). 

Capela de Santo António na quinta de Sesnande 
«Os moradores de Sesnande [...] mandarão caiar e revocar a capella de 
Santo Antonio por dentro e por fora, e compor o alpendre da mesma 
como também mandarão fazer hum frontal de madeita bem feito e 
pintado a óleo» (fl. 16v) 

Eira junto ao adro 
«Vi occularmente alem do requerimento que me fizerão os moradores 
deste povo [...] que alguns délies em huma propriedade que emtesta 
[sic] com a parede do adro defronte das portas travessas da igreja fazem 
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eira onde malhão o pão de que resulta emcher se a igreja de moinha 
[...]. Mando que de hoje em diante se não use mais da dita propriedade 
para palheiros nem eira nem nella se malhe mais pão» (fl. 17) 

1715, Dezembro, 15 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago da Sé. 

Capela-mor: retábulo 
«Por não poder ter feito o retabolo dentro nos seis mezes (o abade) o 
dará feito em termo de hum anno» (s/fl.) 

Capela de Santo António na quinta de Sesnande 
«Os moradores de Sesnande mandarão fazer hum campanário de 
cantaria bem feito adonde porão o sino» (s/fl.) 

Capela de Santa Rufina: alpendre: telhado; cornija 
«Os mordomos de Santa Rufina mandarão fazer por bons officiaes as 
paredes do alpendre e revocallas por dentro e por fora, e assentarem 
todo o telhado assim da cappella, como do alpendre em aljaros de três 
ordens de telha revocadas e branqueadas, assentando os bocais das 
telhas em argamassa» (s/fl.) 

1718, Junho, 12 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Retábulo 
«Sopposto achamos esta igreja indecente a não achamos inhabil de que 
nella se possa por o mães de que necessita sem reformar o material 
delia pello que mandamos que se lhe ponha hu retabolo» (fl. 25v) 

Frontespício 
«Os freguezes faltarão as obras impostas na vezita passada pello que 
incorrerão nas pennas cominadas, e attendendo ao reparo e 
reedificação que fizerão no frontespicio os aliviamos em parte da 
condenação» (fl. 25v) 

Altar de Santa Rufina: retábulo 
«Mais mandarão emquanto [sic] fazer hu retablo para o altar de Santa 
Rufina muito bem feito e se poderão valer de alguas sobras de dinheiro 
que tiver a confraria, o que cumprirão dentro de hu anno [...] e logo 
mandarão fazer em forma que fique correspondente com o outro de que 
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se necessita, que não obrigamos a que se faça logo por reconhecermos, 
a impossibilidade que tem» (fl. 25v) 

1724, Junho, 1 
Visitador: Gaspar da Rocha Fereira, chantre. 

Capela-mor: pavimento 
«O reverendo abbade actual por sua conta em termo de seis mezes 
mandará lagiar a cappella mor» (fis. 35v-36) 

Altares colaterais 
«Os freguezes mandarão por de madeira os altares colacteraes para 
resguardo dos frontaes» (fl. 36) 

1726, Junho, 10 
Visitador: Gaspar da Rocha Fereira, chantre. 

Retábulo: pintura e douramento. Adufa 
«Mando athe a primeira mande pintar a óleo os baixos do mesmo 
(retábulo), e dourar os altos, e por hua adufa de lenço na fresta da 
capella, em termo de três mezes» (fl. 43) 

Altares colateraes 
«Os freguezes nam mandarão forrar de madeira os altares coletraes»; 

«(O juiz da igreja) mandara compor o tecto da igreja junto a capela mor 
de sorte que vede a ágoa que cai sobre os altares coletraes» (fl. 43). 

Retábulo de Santa Rufina: pintura e douramento 
«Recomendo aos mesmos freguezes, athe a primeira se animem a 
mandar pintar a óleo, os baixos do retabollo de Santa Rufina e os altos 
dourados» (fl. 43v) 

Igreja de Pinheiro Velho: 
madeiramento: fresta: paredes 
«os freguezes de Pinheiro Velho visto estarem desaneixados da igreja de 
Pinheiro Novo, necessitão muito de reformar a igreja que tem no 
mesmo povo, principalmente reformar o madeiramento do tecto do 
necessário, abrir maior fresta da capella, revocar, e branquear as 
paredes de toda a igreja» (fl. 43v). 
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1727, Junho, 20 
Visitador: João Macedo de Madureira, arcediago de Mirandela. 

Alteamento das paredes do corpo da igreja 
«Os freguezes não mandarão branquear a igreja por dentro, e fora pello 
que incorrerão nas penas impostas na vezita passada de que os alivio, 
por terem a cal preparada para isso e o não fizerão por querem levantar 
o corpo da igreja e para isso terem ja alguma pedra, como prezenciei, 
querendo com isso evitar as agoas que cai sobre os altares colatraes, 
cujo remédio podem dar metendo na parede da capella mor huas louzas 
largas, com bastante corrente em forma que estas cubrão a parte por 
onde a agoa cahe aos altares, e com menos despeza e não ter esta igreja 
necessidade de mais altura de paredes, e querendo estes levanta las o 
facão dentro decoatro mezes, o que lhe não aconcelho por ser inutil, ou 
meter as louzas na forma asima» (fl. 45v) 

172(?), Outubro, 31 
Visitador: João Macedo de Madureira, arcediago de Mirandela. 

Alteamento das paredes do corpo da igreja 
«(Os moradores) mandarão outrossi levantar o corpo da igreja de sorte 
que fique na igoaldade da capella visto não terem achado remédio para 
vedar as agoas» (fl. 46v) 

1730, Junho, 11 
Visitador: João Macedo de Madureira, arcediago de Mirandela. 

Capela-mor: fresta: douramento do retábulo 
«(O abade) mandara alargar a fresta do altar mor e branquear a capella 
como também dourar o retablo athe a primeira vezita» (fl. 48) 

Sacristia: reboco do acrescento da igreja: baptistério 
«Mandarão os moradores fazer hua caza de sacrestia, e revocar o 
acrecimo da igreja, desfazer a caza da pia baptismal e por esta no fundo 
da igreja, deixando a sobre o pavimento de lageado de cantaria 
levantada hum degrao mais alto do que o corpo da igreja, e desfarão a 
caza donde esta a dita pia» (fl. 48) 
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Retábulo de Santa Rufina: douramento 
«Os offeciaes da confraria de Santa Rufina athe a primeira vezita 
mandem dourar o retablo coletral em que se acha a dita santa» (fl. 48) 

«Capela do monte»: telhado; alpendre 
«Mandarão retelhar a capella do monte, e desfazer o cabbido deste por 
ser inutil» (fl. 48v) 

17(?) 
Visitador: Doutor Francisco Xavier Aranha, cónego doutoral. 

Retábulos: douramento 
«O reverendo abbade e freguezes nam branquearam a capella, e igreja 
[...1 mas hus e outros relevo da pena visto terem feito outras obras e ser 
preciso continuar com as mesmas pois vejo satisfizeram com o dourar 
dos retablos de todos os altares» (fl. 49v) 

Baptistério 
«Mandaram fazer huas grades de boa nadeiraque cerquem a pia de 
baptizar cuberta com seu goarda po por cima das ditas grades de 
madeira de castanho bem lavrado com sua fechadura, e chaves nas y 
grades» (fl. 49v) 

Sacristia: 
paredes; lavatório 
«continuaram com a obra da sancrestia guarnecendo a pella parte de 
dentro de argamassa e branqueada, e lhe mandaram fazer seu lavatório 
de cantaria fina com seu registo, ou chave, e ao lado seu cavide em que 
sempre esteja hua toalha dependurada»; 

tecto 
«o reverendo abbade comporá o tecto da sancrestia de tudo a elle 
pertencente» (fl. 49v). 

1735, Novembro, 12 
Visitador: Doutor Francisco Xavier Aranha, cónego doutoral. 

Sacristia: armário para os livros 
«Os freguezes em termo de hum anno [...] mandarão fazer hum almario 
accomodado com boa chave e segurança para nelles se goardarem todos 
os livros da igreja [...] o qual almario estará na sacristia e não sendo 
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esta segura terá o ditto parocho a ditta chave e almario ou livros em sua 
caza» (fl. 53) 

Obra da nova sacristia 
«O reverendo parocho como os freguezes farão de novo hua sacristia 
cuja direcção mando encomendo e encarrego ao reverendo parocho que 
com official perito disponhão o melhor que possa ficar mais bem 
disposta e logo lhe meterão o lavatório atras mandado [...] hum anno 
que lhes consigno para fazer a ditta obra. Declaro que o parocho de 

* que falo se entende o reverendo abbade a quem mando [...] satisfaça 
com os freguezes com a ditta obra fazendo estes as paredes e elle o 
tecto» (fis. 53-53v) 

Pavimento da igreja 
«Os freguezes ao tempo da caiar a igreja mando igoalem o lajiado delia 
e o facão pano igual e direito» (fl. 53V) 

1736, Novembro, 2 
Visitador: Doutor Francisco Xavier Aranha, cónego doutoral. 

/ Sacristia 
«(Os moradores) por não fazerem a sacristia [...] encorrerão na pena de 
três mil reis» (fl. 54) 

Capela-mor: fresta 
«O reverendo abbade mandara compor a fenestra da capella mor, com 
sua empenada ou zellozia, em forma que entre a lus ao altar, e repare o 
vento para não inquietar as luses do altar» (fl. 54v) 

Capela de Santo António na quinta de Sesnade: mudança para o meio 
da quinta 
«Visto que o reverendo abbade me disse queria fazer o gasto da capella 

V de Santo Antonio de Sesnande, mando que seja mudada para o meio da 
quinta, e que os freguezes junctem a pedra, e madeira, e a ponhão 
promta, detro de hum anno» (fl. 55) 

1739, Abril, 22 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado. 

Porta travessa 
«Os freguezes mandarão compor a porta travessa da igreja» (fl. 59) 
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Capela de Santa Rufina: telhado: alpendre 
«Por me constar que a capella de Santa Rufina esta quasi aruinada e ver 
nescessita de se reformar mando que a custa da mesma confraria se 
componha de telha [...] como também [...] o alpendre tanto de madeira 
como de telha» (fl. 59) 

Capela de Santo António da quinta de Sesnande: telhado 
«Os freguezes da quinta de Sesnande mandarão retihar e consertar 
algua couza que faltar a capella de Santo Antonio» (fl. 59v) 

1743, Dezembro, 4 
Visitador: Simão Preto, abade de Santa Valha. 

Capela-mor e sacristia: telhado 
«O reverendo abbade mandara branquear, e retelhar a capella mor, 
como também retelhar a sanchristia» (fl. 63v) 

Sacrário 
«Por entender que convém muito a gloria de Deos ebem das almas, que 
nesta igreja haja sacrário, e a christandade piedoza do reverendo 
abbade se inclinará a obra tão sancta [...] o nosso reverendo abbade 
quanto mais brevemente possa mandara adornar o que ja esta feito de 
pintura interior, cortinas por dentro, e por fora, vaso de prata bem 
capaz, cofre forrado por dentro, e por fora a sua eleição de sorte que 
fique hum decente habitáculo da Augustissima Real presença de Nossa 
Senhor Jesu Christo» (fl. 63v) 

Capela de Sesnande 
«Os moradores de Sesnande mandarão [...] caiar, branquear, rebocar, e 
retelhar a capella, e reformar o forro do tecto, em termo de oito meses» 
(fl. 64) 

1746, Fevereiro, 14 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita. 

Anexação de Pinheiro Velho à freguesia de Pinheiro Novo 
«Os moradores do lugar de Pinheiro Velho me aprezentaram hum 
despacho do Excellentissimo e Reverendissimo Senhor Bispo para se 
anexarem a esta freguezia, por cuja cauza, os anexei e absolvendo os da 
obediência que devião ter ao parocho que tinhão, os hei por anexados, 
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e sojeitos ao parocho desta freguezia a quern mando os reconheça por 
seos freguezes» (il. 71v) 

Altares colaterais: demolição e reedificação. Banqueta 
«Nos altares colatraes se não pode selebrar comodamente, pella sua 
pequenhez e ainda assim no estado em que estão, estão emcubrindo 
[sic] parte do arco, pello que mando que os dittos altares sejão 
demolidos em termo de quinze dias [...] e em termo de dous mezes 
serão edeficados de novo, sobre hum degrao de cantaria labrada ficando 
encostados a parede do corpo da igreja e serão de pedra e cal, muito 
direitos, e porpocionados sobre elles cada hum terá banqueta, e crux 
alta dourada, ou pratiada, feita a romana, com cruxifixo entre coatro 
castiçaes altos» (fis. 72-72v) 

Imagem de Santa Rufina: nova imagem e enterramento da antiga. 
Suspensão da capela 
«Os mordomos de Santa Rufina mandarão dentro de seis mezes fazer 
hua imagem da mesma santta por artifice que a faça com toda a 
perfeição, e a antiga sera então enterrada por se achar indecente [..] e 
porque estando a sua imagem colocada nesta igreja a sua capela 
supérflua, e desnessessaria, e por essa cauza se acha na maior 
indecencia, atendendo a hua e outra cauza, a hei por suspensa» 

Pinheiro Velho: 
Capela de S. Sebastião, na igreja: demolição; retábulo 
«Os moradores de Pinheiro Velho mandarão demolir a capella da igreja 
de S. Sebastião e tapar o aro da mesma igreja aonde se fará de novo o 
altar, sobre dous degraos de cantaria labrada, que o acompanha tanto 
por diante como pellos lados, e sobre elle se acomodara o retablo 
ficando nelle banqueta conrespondente em que se porá crux, sacras, e 
veo verde tudo a imitação do que fica disposto para os altares 
colactraes» (fl. 72v); 

imagens de S. Sebastião e Santo Estevão: enterramentos 
«O reverendo parocho enterrara com toda a veneração as imagens de S. 
Sebastião, e Santo Estevão que estão na mesmacapella, por se acharem 
indecentes» (fl. 72v); 

altares 
«lhe advirto que antes de fazer os altares os profane com seremonias 
devidas para o que lhe concedo faculdades» (fl. 73). 
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Capela de Sesnande: altar 
«Os moradores de Sesnande mandarão tãobem compor o altar da capela 
de Santo Antonio sobre hum degrao de cantaria que o acompanhe tanto 
por diante, e pellos lados, e sobre elle, banqueta, crus, castiçaes, sacras, 
e veo» (fl. 73) 

1748, Outubro, 14 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita. 

Igreja matriz: pavimento 
«O juiz da igreja mandara concertar o lageamento da igreja o livel que 
fique bem direito e daqui em diante se ponha grande cuidado em que 
assim se conserve» (fl. 73v) 

Altares colaterais: retábulos 
«Os mordomos dos altares collateraes [...] mandarão firmar os ratablos 
de sorte, que fiquem sem perigo de cahirem» (fl. 73v) 

1756, Fevereiro, 5 
Visitador: Doutor José de Andrade e Morais, protonotário apostólico, abade de ^ 
Santa Maria de Quintela. 

Capela de Sesnande: casula e corporais provenientes de Córdova 
«Consta me por queixa que me fizerão, que mandando hum reverendo 
sacerdote da cidade de Cordova hua cazula e corporaes, de esmola a 
Santo Antonio da capella da quinta de Cesnande cujos trastes ja tem 
servido na dita capella, de prezente seus herdeiros a recolherão a sua 
caza, e a não querem repor a ditta capella» (fl. 79) 

Igreja de Pinheiro Velho: nova capela 
«Os moradores de Pinheiro Velho não comprirão com as obras deixadas 
na visita passada porem attendendo a que não podiam fazer o altar sem 
exhumar os corpos, que debaixo delle ficavão, e por conhecer que de 
sua vontade querem fazer nova capella, portanto os absolvo da pena 
imposta, e lhe ordeno que dentro de hum anno facão a ditta capella 
com altura proporcionada ao corpo, e capax de recebep> (fl. 79v) 

1762, Maio, 7 
Visitador: Doutor Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita. 
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Igreja matriz: emadeiramento; alteamento das paredes do corpo da 
igreja 
«Por se achar o emmadeiramento da igreja velho, e arruinado, e ser por 
isso precizo que se lhe acuda com remédio mando aos freguezes, 
ponhao todo o cuidado, e deligencia em cortar, e serrar as madeiras 
necessárias para fazerem esta obra, em estando as madeiras secas, e 
capazes de se poderem obrar, para que a obra fique capz; mas antes de 
se lhe por as madeiras, mandarão levantar as paredes do corpo da 
mesma igreja, ao menos seis palmos para que fique a igreja 
proporcionada, e airoza» (fis. 80v-81) 

1764, Agosto, 22 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, cavaleiro romano do sacro palácio, 
protonotário apostólico, abade de S. Mamede de Guide. 

Ruína da matriz: tecto; alteamento das paredes 
«O juis da igreja e mais povo totalmente se descuidarão da obrigação 
em que os pos não so as advertências da visita passada, e o que 
ocularmente estão vendo todos os dias na sua igreja especada para não 
cair em total ruina [...] mando que em termo de hum anno reedifiquem 
o teto da igreja com boas madeiras, e se levantara as paredes três 
palmos, ou o que comodamente pode ser em forma que fique com 
desafogo, e porporção» (fl. 84) 

1766, Agosto, 19 
Visitador: José Alves Teixeira, vigário-geral 

Igreja e sacristia: paredes 
«Os moradores mandarão [...] dealbar e revoquar a igreja e sacrestia em 
termo de seis mezes» (fl. 85v) 

1773, Julho, 12 
Visitador: José da Rocha, cónego meio prebendado. 

Corpo da igreja: paredes 
«os moradores dentro de hum anno mandarão picar a cal do corpo da 
igreja e depois a revocarão toda de novo» (fl. 88) 

0 
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Imagem de Santa Marinha 
«O reverendo abbade mandara vir hua imagem de vulto de Santa 
Marinha padroeira desta igreja» (fl. 88) 

1781, Junho, 9 
Visitador: Doutor Manuel António de Aragão Cabral, abade de Chacim 

Capela de Santo António em Sesnande: mudança do sítio da capela 
«Aos moradores da quinta de Sesnande, lhe louvo muito a sua 
determinação, que tem de quererem mudar a capella de Santo Antonio 
para o meio da sua quinta, não so por se achar a capela, que 
actualmente tem, em hua tutal ruina, mas também por se achar 
distante da dita quinta, em perigo de ser roubada, e ficar no novo sitio 
mais apta para ser frequentada pellos ditos moradores na oração; o que 
tudo eu ocullarmente vi [...] concedo lhe a licença para fazerem a nova 
capella no sitio arbitrado em termo de hum anno, penna de dois mil, e 
quatrocentos, que pagarão de sua bolsa, se forem homissos [...] e por 
me constar que o dinheiro que actualmente tem não he bastante para 
completar a dita obra por me informarem ser so quarenta mil reis, e os 
moradores da dita quinta, e outros vizinhos se ofrecem velontariamente 
aquelles a trabalharem em empreitadas, e estes fazerem carretos nos 
dias de perceito eu lhes concedo licença» (fis. 92-92v) 

PINHEIRO NOVO 
Igreja de Santa Marinha 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 11, Lv. 112 (1785-1865) 

1787, Outubro, 31 
Visitador: António Manuel do Vale e Sousa, beneficiado da colegiada de Santa 
Maria de Bragança, abade de Martim. 

Capela-mor: telhado 
«Os herdeiros do reverendo abbade defunto mandarão telhar de novo a 
capella mor; pois os moradores confessão não se lhe ter posto telha 
nova ha muito tempo» (fl. 4v) 

«V 
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Libertação da passagem para a sacristia 
«Os mesmos herdeiros, attendendo a que não está livre a entrada para a 
sachristia como deve, pelo ultimo degrao do altar mor, portanto mando 
que dentro de hum anno mandem fazer dois degraos de novo tão 
somente imitando o subpedaneo e só desta forma, visto não ter a 
mesma capella mor capacidade para os três» (fl. 4v) 

Corpo da ifireia: pavimentação à semelhança da de Quiráz 
«Os moradores deste povo mandarão lagiar o corpo da igreja ainda 
aproveitando aquellas lages que não estiverem partidas: seja lagiada 
com marcos na forma que está a de S. Pedro de Quiraz; dentro de dois 
annos, e debaixo da pena de des mil reis» (fl. 5) 

Fresta junto do altar colateral de Santo Estevão 
«Outrossim mandarão abrir hua fresta entre o altar de Santo Estevão, e 
a porta travessa, que terá de altura seis palmos, e dois de largura com 
grade de ferro, vidraça, e rede de arame da mesma altura dentro de seis 
mezes» (fis. 5-5v) 

Porta de almofadas 
«Mandarão mais fazer hua porta de almofadas de boa madeira de 
castanho para a porta travessa [...]. Esta porta sera sigura na parede 
com suas missagras chumbadas e fortes dentro de hum anno, pena de 
três mil reis» (fl. 5v) 

Altar de S. Sebastião 
«O juiz da igreja dará comprimento as obras capituladas, e mandaá vir 
hua pedra Ara para o altar de S. Sebastião» (fl. 6v) 

1803, Setembro, 4 
Visitador: Manuel António de Sousa Madureira Cirne, abade de Carrazedo. 

Mudança da igreja 
«Ha muitos annos que os freguezes da dita igreja tem sido omissos 
inteiramente [...] a respeito das obras que lhe foram capituladas [...] 
alegando sempre em disculpas a mudança da sua igreja que athe o 
prezente se não tem efectuado sem embargo de estar prompto p 
reverendo abbade a reedificação da capela mor em cujos termos se 
mostra a ma fe do seu procedimento, peo qual [...] irrimissivelmente 
pagarão em dobro se não mandarem reformar em termo de hum anno o 
pavimento da igreja [...] (e) concertar a sacrestia. Como porem, a 
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mudança da igreja, ou ao menos a obra de a alargar para a parte do Sul 
he indispensável lhe dou para isso o termo de dous annos» (fis. 23-23v) 

1807, Julho, 30 
Visitador: Manuel António de Sousa Madureira Cirne, abade de Carrazedo. 

Obra da nova igreja 
«Visto que se acha reedificada a capella mor, e segundo me consta vai 
ser tãobem a igreja, o juis da igreja, a mandara fazer, não so com as 
proporçoens necessárias a dita capella, e frontespicio, e do arco, e 
cornije correspondente tudo por direcção do reverendo parocho» 
(fl. 24v) 

PINHEIRO VELHO 
Igreja de S. Sebastião 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 12, Lv. 111 (1727-1782); 

PRQ., Cx. 12, Lv. I l l A (1779-1793) 

1727, Junho, 20 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

Desanexação de Pinheiro Novo; aumento da área da igreja 
«Por ser esta igreja desanexada de Pinheiro Novo e os freguezes delia se 
obrigarem por escritura que fizerão a fabricar a igreja de tudo o 
necessário [...] fio délies largem mais as paredes da sua igreja de sorte 
que melhor caibão dentro nella aterrando a athe que fique na igualdade 
da porta» (fl. 1) 

1728, Outubro, 30 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

Modificação da planta da igreja 
«Para a parte da porta principal hão de lançar a portamais fora o 
comprido de duas sepulturas inviolavelmente e para os lados alargarão 
o que lhe for possível com altura sufficiente de paredes» (fl. 2v) 
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Seara ou empreitadas 
«Querendo os moradores fazer algua seara ou tomar empreitadas para 
ajuda da despesa da sobredita igreja lhes permito travalhar os dias 
santos depois da missa» (fl. 2v) 

1730, Junho, 10 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

Execução de obras 
«Derão os moradores tão inteira satisfação as obras deixadas como fiava 
do seu zello com que a sua pobreza os arrojo a obra tão santa» (fl. 3v) 

Obra da capela-mor 
«Facão com brevidade a deligencia de que o comendador mande fazer a 
capella mor e se o não queira fazer o reverendo parocho de conta a 
Meza da Consciência dizendo lhe o estado em que se acha esta igreja a 
pobreza dos moradores, e a capella mor sem serventia por se achar 
aberta» (fl. 3v) 

1732, Outubro, 27 
Visitador: Doutor Francisco Xavier Aranha, cónego doutoral. 

Obra da capela-mor 
«Como esta igreja a pouco tempo se apartou de Pinheiro Novo e os 
moradores sam tam pobres nam admira o dezemparo dela [...] sendo a 
obra tam preciza a capela mor a qual esta pedindo que logo logo [sic] se 
faça de novo, e como me consta que os moradores andam com os 
requerimentos com a Meza da Conciencia lhe recomendo muito que 
com toda a brevidade remetiam os papeis para a dita capela mor se 
faça logo e nesta materia o reverendo parocho faça o que ja na vezita 
passada se lhe recomendou» (fl. 4v) 

1734, Dezembro, 3 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

Obra da capela-mor 
«Recomendo que vão cuidando na factura da sua capella mor visto que 
o comendador repugna o fazer lha [...] athe a primeira vezita farão a 
ditta obra da capella» (fl. 8v) 
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Baptistério 
«Mandarão mudar a pia baptismal para o canto da porta principal» 
(fl.9) 

Senhora da Purificação 
«Consta me que se não da cera a tempo para as missas conventuaes [...] 
e assim mando que a entreguem ao mordomo a tempo que possa servir 
dia de Nossa Senhora da Purificação» (fl. 9) 

1736, Novembro, 26 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

Empreitadas para a fábrica da igreja 
«Consta me que algumas pessoas sam remissas em acompanharem o 
povo em alguas empreitadas, que fazem ao dia sancto para a fabrica da 
igreja [...] ordeno que o juiz da igreja condene em duzentos reis a cada 
hum dos que faltar» (fl. l lv) 

1743, Dezembro, 5 
Visitador: Doutor Simão Preto, abade de Santa Valha. 

Capela-mor: levantamento das paredes 
«Cuidem em levantar as paredes da capella mor três, ou quatro palmos mais, 
forrando a com decência» (fl. 20) 

PINHEIRO VELHO ty 
Igreja de S. Sebastião 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 12, Lv. I l l A (1779-1793) 

1781, Junho, 6 
Visitador: Doutor Manuel António de Aragão Cabral, abade de Chacim. 

Capela-mor: fresta 
«Por conta dos moradores, o juis da igreja mandara levantar a festra 
[sic] da capella mor dois palmos, para que de perfeita lus ao altar, e 
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capella, e ficara naquella largura que lhe parecer ao reverendo parocho 
[...] e lhe porão huma vidraça» (fl. 18) 

Adro 
«Também mandaram tapar o adro em forma, que não entrem lá os 
animaes immundos» (fl. 18) 

1783, Junho, 10 
Visitador: Doutor António Bernardo Alvaredo, reitor de Soeira. 

Capela-mor: fresta. Comenda de Santalha 
«Os moradores deste lugar visto se desanexaram da igreja de Pinheiro 
Novo pertencendo a comenda de Santalha, e não terem fabrica para a 
capella mor deste lugar estão obrigados a fazer a fresta da dita capella 
de largura de dois palmos e seis de altura com sua reixa vidraça e rede 
em termo de hum anno» (fl. 22v) 

1785, Setembro, 15 
Visitador: Doutor Gregório Rodrigues Fontes, abade de Sendas. 

Adro 
«Por me constar que nas vésperas de dia de Fieis a noute se acende 
lume no sagrado mando que daqui em diante não se acenda dentro do 
adro por não ser o lugar próprio de semelhantes funçoens» (fl. 25v) 

1787, Outubro, 4 
Visitador: António Manuel do Vale e Sousa, beneficiado na colegiada de Santa 
Maria de Bragança, abade de Martim. 

Sacristia: tecto de duas águas 
«Os mesmos moradores dentro de hum anno, mandarão reformar o 
tecto da sacristia, e polo de duas aguas, a fim de que por este modo não 
chova nella» (fl. 27v) 

* 
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PINHOVELO 
Igreja de Nossa Senhora da Assumpção 
Fonte: A.D.B:, PRQ., Cx. 5, Lv. 39, (1585-1653); 

PRQ., Cx. 5, Lv. 41, (1679-1749); 
PRQ., Cx. 5, Lv. 40, (1761-1835) 

1585, Junho, 5 
Visitador: António Ferreira, abade de Martim. 

Obras 
«(O recebedor do bispo) mandara branquear por fora e dentro a capella, 
e mandara por hua chave no cofre do sacrário, e mandara pintar o 
banquo que fiqua por baixo do retábulo» (fl. 33v) 

Corpo da igreja: pavimento 
«Os freiguezes mandarão lagear o corpo da igreja iguoalmente de 
canteria [...] e trestelhar o corpo da igreja» (fl. 33v) 

1586, Junho, 12 
Visitador: D. Jerónimo de Meneses, bispo da diocese. 

Banco do retábulo 
«O recebedor nam cumprio com mandar pintar o banco que fica por 
baixo do retabolo» (fl. 35v) 

Corpo da igreja: pavimento 
«os freigueses nam cumprirão com o lagear o corpo (da igreja) (fl. 35v) 

158(?) 
Visitador: (?) 

Sobrecéus 
«Os freigueses ate a primeira vesitaçam poram hus sobreceos sobre os 
altares de fora» (fl. 38v) 
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Capela da povoação de Amendoeira 
«Os moradores da Amendoeira compriram com o fazer da capela como 
tem determinado the a primeira vesitaçam sob penna de dous mil reis, 
porquanto ha dinheiro na fabrica que baste» (fl. 38v) 

1588, Maio, 30 
Visitador: Nuno Vaz Gonçalves, cónego na Sé. 

Capela-mor: apainelamento 
«O recebedor não cumpriu com por o banco por baixo do retabolo nem 
[...] com mandar apainelar a capella» (fl. 40v) 

Altar-mor: grades 
«Os freigueses [...] mandarão fazer huas grades torneadas nos degraos 
do altar mor pêra que (*) fora délies possão estar aigus homeis dos mais 
antiguos visto como ha igreja he pequena he não caberem o povo nella» 
(fl- 41) 

Capela de Amendoeira: pintura mural «a modo de retabolo» com a 
imagem do orago 
«O (*) da Mendoeira ate a permeira visitação mandarão revocar a 
capella que ora novamente tem feita por dentro, he por fora he lhe 
farão altar e no outão da parede pintarão a imagem do oraguo a modo 
de retabolo per mão de bom official sob pena de mil reis e taparão de 
parede bem feita o vão que fica antre a capella he o corpo da igreia» 
(fl. 41) 

1589, Junho, 6 
Visitador: D. Jerónimo de Meneses, bispo da diocese. 

Pintura do pano da Paixão 
«O recebedor ate a primeira visitação, mandara pintar de novo o pano 
da Paixão diferente do que esta» (fl. 43) 

1590, Maio, 26 
Visitador: Nuno Vaz de Albuquerque, mestre-escola na Sé de Miranda. 
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Confraria da Senhora do Rosário 
«Fui informado que no dia da confraria de Nossa Senhora do Rosário 
fazem os mordomos gastos mui excessivos com os padres e mais gente 
que se ajunta por onde a dita confraria esta muito pobre» (fl. 46) 

1591, Junho, 1 
Visitador: (?) 

Confraria do Santíssimo Sacramento 
«Daqui em diante todos os mordomos do Santissimo Sacramento tragão 
toda a cera a esta igreja que tiverem da dita confraria» (fl. 48) 

Ruína da igreja 
«O recebedor do Senhor bispo [...] mandara segurar a capella por estar 
muito perigosa sob pena de 800 reis» (fl. 48v) 

Retábulo: pinturas 
«(O recebedor) ma(n)dara renovar as pinturas do retavollo nas partes 
necessareas» (fl. 48v) 

Capela de Amendoeira: telhado 
«Os freigueses da Mendoeira [...] retelharam o corpo da igreja» (fl. 49) 

S. Nicolau 
«Afonso Roiz rendeiro da fabriqua que foi os anos passados emtregara 
[sic] dozentos reis a Pedro Mazeda mordomo de Sam Nicolau» (fl. 49) 

1592, Maio, 8 
Visitador: D. Jerónimo de Meneses, bispo da diocese. 

Ruína da capela: retábulo 
«O nosso recebedor não cumprio [...] com segurar a capella (e) renovar 
as pinturas do retabolo nas partes necessárias» (fl. 52) 

1593, Julho, 2 
Visitador: Reverendo Domingos de Lemos da Rosa 

Pano da paixão: retábulo 
«O recebedor não cumprio [...] nem co pintar o pano da Paixam [...] 
nem co renovar as pinturas do retabollo» (fl. 54v) 
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1594, Junho, 1 
Visitador: Nuno Vaz de Albuquerque, mestre-escola na Sé de Miranda. 

Ruína da igreja; retábulo 
«O recebedor do Senhor bispo não comprio [...] nem com segurar a 
capella, nem co renovar as pinturas do retabolo» (fl. 56v) 

Altar da Senhora do Rosário 
«Os freigueses [...] forrarão de madeira o altar de Nossa Senhora do 
Rosário e por lhe ão hum escabello» (fl. 56v) 

1596, Junho, 26 
Visitador: Domingos Lemos da Rosa, reitor de Mascarenhas. 

Obras 
«Nam cumprio30 o recebedor com nenhua das obras mandadas nas 
vezitações passadas» (fl. 63) 

1597, Junho, 30 
Visitador: Manuel da Rocha, abade de S. Martinho de Angueira. 

Obras não executadas 
«O recebedor não comprio [...] nem com segurar a capella, nem com 
renovar as pinturas do retabolo [...1 nem com fechar a pia de grades» 
(fl. 65) 

Corpo da igreja: madeiramento 
«Os fregueses ate a segunda visitação mandarão segurar o 
madeiramento do corpo da igreja» (fl. 65v) 

1598, Julho, 7 
Visitador: Domingos de Lemos, reitor de Mascarenhas. 

30 Na visitação do ano anterior, sendo visitador o abade de Duas Igrejas, Manuel Aires, 
registou-se um parecer idêntico a este. 
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Obras não executadas 
«O recebedor não comprio com nenhua das obras que estavam 
mandadas» (fl. 67v) 

1599, Maio, 29 
Visitador: Domingos de Lemos, reitor de Mascarenhas. 

Execução das obras31 

«O reverendo confirmado mordomo e freiguezes comprirão os 
capitullos das visitaçois passadas» (fl. 69) 

1601, Junho, 8 
Visitador: Domingos Fernandes, abade de S. Martinho do Peso. 

Obras do recebedor 
«O recebedor não comprio com nenhua das obras32» (fl. 74) 

Igreja com espeques; telhado do baptistério 
«(Os fregueses) mandarão retelhar a capella da pia de bautizar [...] (e) 
mandaram por huas travessas que tenham os caibros com espeques nas 
travessas da igreja de modo que nam caia» (fl. 74v) 

Adro 
«Cerrarão o adro de maneira que fique(m) portas por onde possa entrar 
a gente [...] com suas grades» (fl. 74v) 

1602, Maio, 28 
Visitador: Dionísio Pousadas, cónego na Sé. 

Corpo da igreja; baptistério 
«Os fregueses mandarão branquear o corpo da igreja e a capella da pia 
de baptisar» (fl. 77v) 

1603, Maio, 28 
Visitador: Domingos de Lemos da Rosa, reitor de Mascarenhas. 

3 1 Exceptuam-se as obras que eram da responsabilidade do recebedor, as quais continuaram 
por fazer. 
32 A mesma observação registou-se na visitação de 1600, sendo também visitador o reitor de 
Mascarenhas. 
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Visitador: Domingos de Lemos da Rosa, reitor de Mascarenhas. 

Obras não executadas 
«O recebedor confrimado [sic] maiordomo e freigueses comprirão co os 
capitólios das visitaçois passadas» (fl. 78) 

1604, Junho, 20 
Visitador: João de Escobar de Beça, abade do Zeive. 

Capela-mor: caiação 
«O recebedor do Senhor bispo ate a primeira vesitação mandara 
branquear a capella por dentro» (fl. 81v) 

Campanário 
«(Os fregueses) concertarão as portas, do campanário sob pena de cem 
reis» (fl. 81v) 

Porta travessa 
«(Os fregueses) concertarão a fechadura da porta travessa» (fl. 81v) 

1605, Junho, 10 
Visitador: Domingos Frei, abade de S. Martinho do Peso. 

Sino 
«Os fregezes [...] mandaram por hu eixo novo no sino [...] (e) mandaram 
retelhar sobre a pia [...] (e) mandaram revocar e pinzelar a igreia» 
(fl. 82v) 

1606, Maio, 14 
Visitador: Dionísio Pousadas de Brito, mestre-escola na Sé de Miranda. 

) * 
Capela-mor: telhado 
«O recebedor mandara tirar as goteiras da capela» (fl. 83v) 

Adro 
«Os freigueses [...] taparão o adro de parede bem feita» (fl. 83v) 

1607, Maio, 9 
Visitador: Diogo Lopes de Albuquerque, abade de Vilar Seco de Lomba. 
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Ambulas 
«O recebedor do senhor bispo ate a primeira visitação porá duas 
oleeiras de estanho para o óleo [...] porque a que tem he de vidro» 
(fl. 86) 

1608, Maio, 13 
Visitador: Francisco Luís, arcediago de Mirandela. 

Arca para os ornamentos; adro 
«Os fregueses [...] mandarão fazer hua arqua grande e de boa madeira 
para os ornamentos [...] e mandarão por chaves na porta da pia de 
baitizar [...] (e) mandarão fazer huas grades na entrada do adro [...] de 
modo que não entrem gados» (fl. 87v) 

1609, Maio, 15 
Visitador: Francisco Luís, arcediago de Mirandela. 

Retábulo do altar-mor: renovação das pinturas 
«O recebedor da Mesa Episcopal ate a primeira visitação mandara 
renovar as pinturas do retavolo do altar mor sob pena de mil reis; 
mandara por hu guarda pes no estrado do altar mor» (fl. 89) 

1610, Setembro, 10 
Visitador: Francisco Luís, arcediago de Mirandela. 

Obras não executadas 
«O recebedor [...] não cumprio [...] nem com mandar vedar as goteiras 
da capella [...] nem com mandar renovar o retabolo do altar mor» 
(fl. 90v) 

1611, Junho, 6 
Visitador: Doutor Pedro Anes da Gama, abade de Vila Chã de Barciosa. 

Obras não executadas. Estado da igreja 
«O recebedor [...] não cumprio com nenhua das obras [...] mandadas e 
por serem muito necessárias, e a igreja estar assaz pobre e necessitada 
de repairos, e desemparada de freguezes mando ao dito recebedor 
cumpra com as ditas obras» (fl. 92v) 
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1613, Maio, 24 
Visitador: Reverendo Bartolomeu do Sil. 

Obras executadas 
«Me constou que os rendeiros poserão as obras que lhe forão mandadas 
[...] como he renovar o retablo tirar as goteiras [...] e que estavão postas 
duas oleeiras» (fl. 94) 

Tecto; telhado 
«O recebedor ou rendeiros te a primeira visitação mandarão concertar o 
tecto da capella nas partes necesarias e enopar no cume as telhas em 
cal» (fl. 94v) 

Sequestro nos frutos do recebedor 
«Aos tre dias do mes de Nobembro do anno de mille e seicento eu o 
padre Geronimo Tello cura nesta igreja de Nossa Senhora da villa de 
Pinhovello pus ocresto nos frutos dete armo a todo rendeiros ou 
recebedor do Senhor Bipo por nam cumprirem com as obra maodadas 
[sic] fazer neta visitação por serem muito necessária» (fl. 95) 

1614, Junho, 1 
Visitador: Luís Tello, reitor do Colégio de S. Pedro, em Bragança. 

Capela-mor: tecto. Telhado 
«(Os rendeiros) pagarão [...] de pena de não cumprirem as obra [..] que 
são conertar o tecto da capella mor e retelha la» (fl. 96) 

1616, Junho, 26 
Visitador: Dionísio Pousadas de Brito, mestre-escola na Sé de Miranda. 

Altar-mor: degraus 
«O procurador da Mesa Episcopal te a primeira visitação mandara 
largar mais os degraosinhos do altar mor de modo que se possão fazer 
as reverencias quando se disser missa, e largarem o estrado mais na 
mesma proporção» (fl. 97v) 

Capela-mor: caiação 
«Mandara branquear a capella por dentro e fora» (fl. 97v) 
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1618, Julho, 15 
Visitador: Manuel Cerqueira, cónego doutoral na Sé. 

Adro 
«Os freigueses [...] porão huas grades de pao no adro» (fl. lOOv) 

1619, Julho, 9 
Visitador: Bartolomeu de Sil, reitor de Castanheira. 

Altares colaterais 
«O freigueses ate a primeira viitação mandarão por dous alambeis para 
os altares de fora e mandaram segurar as goteira da igreja» (fl. 102) 

1622, Julho, 2{?) 
Visitador: Manuel Mendes Pimentel, deão na Sé. 

Campanário 
«O freigueses ate a primeira viitaçam mandaram concertar o 
campanário» (fl. 105v) 

1627, Julho, 9 
Visitador: Gapar da Fonseca Pacheco, abade de Santa Comba da Vila de 
Chacim. 

Capela-mor: telhado 
«O recebedor da Mesa Episcopal mandara retelhar a capella mor» (fl. 
112v) 

1629, Junho, 1 
Visitador: Manuel Mendes, deão na Sé. 

Adro 
«(Os fregueses) mandarão por hua grade nova no adro, e tapar o adro 
muito bem nas parte necessárias» (fl. 114) 

1630, Julho, 3 
Visitador: Belchior de Macedo e Silva, vigário da cidade de Bragança. 
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Capela-mor: 
fresta com encerado 
«(O tesoureiro do bispo) mandara por hum encerado na fresta da 
capellamor» (fl. 115v); 

madeiramento 
«(man)dara retelhar a capella [...] e madeiramento delia» (fl. 115v). 

Portas 
«(Os fregueses) (man)darão fazer huas portas de castanho por mão de 
bom oficial pondo lhe sua tranqua por detrás» (fl. 115v) 

1640, Outubro, 24 
Visitador: (?) 

Fernão Vaz, vestimenteiro 
«O fabriqueiro [...] mandara por hum frontal de damasco branco com 
sanefas de veludo carmezim muito bem acabado, feito tanto pello tanto 
por mão de Fernão Vaz vestimenteiro da See de Miranda penna de 
quinhentos reis outrossi porá hum encerado na fresta da capella mor» 
(fl. 125) 

Pavimento da igreja 
«Os fregueses não cumprirão como lhe foi mandado na visitaçam 
passada com o concerto do pavimento da igreja» (fl. 125) 

1641, Fevereiro, 24 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Corpo da igreja 
«Os fregueses mandarão retelhar o telhado da igreia [...] e mandarão 
branquear o corpo da igreia por dentro» (fl. 126) 

1645, Novembro, 29 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Capela-mor 
«O fabriqueiro em termo de dois meses .mandara concertar a capella de 
madeira, telha, e cal» (fl. 128v) 
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Corpo da igreia. Ruína da porta principal 
«(Os fregueses) athe a primeira visitação mandarão por humas portas 
travessas e mandarão tapar a porta principal de cal e area fazendo lhe 
hua fiesta pêra que dee lux porquanto esta pêra cair a portalada pena 
de oitocentos reis» (fl. 128v) 

1650, Março, 11 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Retábulo: «pintor» Toão Alonso 
«O fabriqueiro mandara renovar o retablo, e dourar o sacrário athe a 
primeira visitaçam por mão de bom official, e approvado como he João 
Alonso de Miranda a quem darão esta obra per ser conhecidamente o 
melhor official que há por estas partes, não havendo outro que melhor 
e mais barata a faça pena de dous cruzados» (fl. I29v) 

Capela-mor: fresta 
«Fará hu ralo de folha de lata na fresta da capella» (fl. 130) 

Tecto da ifireja 
«(Os fregueses) athe a primeira visitaçam mandarão concertar o tecto 
da igreja na parte do campanário, de todo o madeiramento necessário e 
telha forrado tudo muito bem» (fl. 130) 

1653, Setembro, 11 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Baptistério 
«(Os fregueses) mandarão concertar ou fazer de novo o bautisterio de 
madeira e telha» (fl. 13lv) 

Telhado 
«Mandarão telhar a igreja de maneira que não chova» (fl. 13lv) 

Pavimento 
«Mandarão ainda por as luizas no pavimento da igreia e tirar lhe as 
taboas que estão pello chão de maneira que fiquem egoaes as 
sepulturas» (fl. 13lv) 
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PINHOVELO 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: A.D.B:, PRQ., Cx. 5, Lv. 41, (1679-1749) 

1679, Novembro, 16 
Visitador: Baltazar de Seixas Pinto, comissário do Santo Ofício, abade de 
Rebordelo. 

Baptistério 
«Os freigueses satisfizerão com as obras da visitação passada exceto 
com o concerto da casa da pia bautismal, que hera o mais neseçario e 
posto que me aleguarão que o mestre a quem tinhão arrematado a obra 
o levarão preso e ainda o estava não he suficiente rezão porque avia 
mais mestres [...] os hei por condenados» (s/fl.) 

1685, Março, 14 
Visitador: António de Morais Antas, cónego doutoral na Sé. 

Imafiem da Senhora da Conceição 
«(O fabriqueiro) mandara fazer hua Senhora da Conceição para o altar 
maior de altura de três palmos de gloria feita por mão de bom offecial e 
dourada e gravada» (s/fl.) 

Sepulturas junto ao adro 
«Consta me que no termo e principalmente junto ao adro se achão 
alguas sepulturas de cantaria antigas, e inda com os corpos dentro e 
ossos, os quais lanção fora pello que mando que de hoje por diante 
achandosse algua dem logo parte ao parrocho e mandara trazer os ossos 
para o adro onde se interrem» (s/fl.) 

1687, Maio, 15 
Visitador: Frei António de Santa Maria, bispo da diocese. 

¥ 
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Capela-mor „ ._ 
«O fabriqueiro revocará e branqueará a capella neste Verao» (s/il.J 

Paredes 
«Os freigueses farão de novo o pedaço de parede que cae sobre a porta 
da igreja [...] e branquearão o corpo da igreja» (s/fl.) 

1688, Dezembro, 15 
Visitador: Manuel Rodrigues de Andrada, arcediago de Mirandela. 

Baptistério , , 
«Porá as grades ou porta na pia baptismal e comporam o goardapo da 
mesma pia» (s/fl.) 

1691, Novembro, 26 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Capela-mor , u 
«O fabriqueiro [...] mandara fazer hu sobreceo, cortinas para a cappella 
mor» (s/fl.) 

1696, Julho, 10 
Visitador: Frei Pedro de Melo, governador do Bispado. 

Capela-mor: telhado 
«O fabriqueiro [...] mande retelhar a capella em termo de trez mezes» 
(s/fl.) 

Baptistério: tecto 
«Os freguezes concertaram o tecto da casa da pia baptismal» (s/rl.J 

1700, Abril, 24 
Visitador: Reverendo Amaro Pires Pavão. 

Altar-mor e colaterais: retábulos 
«Acha se esta igreja sem retablo assim no altar mor como nos coletrais 
com que muita indecencia se celebram os divinos officios» (s/fl.) 

*t 
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Mudança do retábulo da iereia de Carrapatas para a de Pinhovelo; novo 
retábulo para a igreja de Carrapatas 
«Porque no lugar de Carrapatas esta hum retablo ainda novo na 
madeira e ouro que poderia milhor servir nacapella desta villa por ser 
piquena mando que por conta das rendas da Mitra se faça hum retablo 
maior pêra a igreja de Carrapatas por ser a capella maior e o lugar ficar 
em a estrada aonde os passageiros vem todos os dias e se fará a 
salamonica e o de Carrapatas se mudara para Pinhovello» (s/fl.) 

Altares colaterais 
«Os freguezes mandaram fazer dois retablos pêra os seos altares 
coletrais» (s/fl.) 

1703, Novembro, 26 
Visitador: Manuel de Matos Botelho, abade de Duas Igrejas. 

Altares colaterais 
«Os freguezes não satisfizeram com os retabolos dosaltares collateraes» 
(s/fl.) 

Pavimento da igreja: nivelamento; sepulturas 
«Os mesmos freguezes [...] atterrarão a igreja em forma que fique igual 
o pavimento delia, com o baptistério, porque nesta forma ficara mais 
livre das agoas que agora a inundão, e se poderão profundar mais as 
covas, o que agora não permitte a fraga ou rocha em que esta fundada a 
mesma igreja; e concertarão as cruzes da Via Sacra: e fecharão a porta 
do baptistério, com porta ou grade» (s/fl.) 

Empreitadas 
«Sendo necessário fazerem se empreitadas para as obras da igreja se 
facão» (s/fl.) 

1706, Novembro, 28 
Visitador: Doutor Manuel Carneiro de Figueiredo, vigário geral do bispado. 

Altares colaterais: retábulos 
«Os freguezes satisfizerão somente com hum dos retabolos [...] e terão 
posto o outro retabolo em termo de seis mezes [...] e acrecentar estas 
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(grades do baptistério) ate o arco [...] e mandarão concertar o telhado 
junto aos signos» 

rapflla-mor: telhado 
«O fabriqueiro madara retelhar a capella mop> (s/tl.) 

1709, Dezembro, 17 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Retábulos colaterais: pintura e douramento 
«Os freguezes se puderem athe a primeira vesita mandarão pintar e 
dourar os retabolos coleterais» 

ApQrPg colaterais: guardapós 
«Os freguezes mandarão fazer dous guardapós de madeira ara os altares 
coletrais da mesma largura e comprimento dos mesmos altares» (s/li.) 

1714, Maio, 23 . 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Tecto da igreja . . ., 
«íOs fregueses) mandem reformar o tetto da igreja pondo lhe os 
canteados necessários, e mais madeiramento que for convmiente para a 
segurança do dito tetto [...] e retilhar a igreja» 

Tmagem do Santo Cristo 
«Encarnar a imagem do Santo Christo» 

Altar-mor . 
«(O fabriqueiro) mandara em termo de seis mezes compor o altar mop> 
(s/fl.) 

1722, Junho, 6 
Visitador: Miguel de Carvalho e Almeida, abade de Santa Valha. 

Sffreguezes concertem a cazinha da pia baptismal de parede e tecto» 
(s/fl.) 

v 

* / 
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1724, Maio, 27 
Visitador: Reverendo Doutor Manuel Vaz Torres. 

Mudança do baptistério 
«Os freguezes em termo de seis mezes porão a pia baptismal no tunao 
da igreja em forma que fique decente e capas fazendo almannho na 
parede para os Santos (Óleos) com sua porta e cortina» (s/fl.) 

1726, Junho, 28 
Visitador: Pedro de Fontoura, comissário do Santo Ofício, abade de Bouçoais. 

SâcristicL 
«O fabriqueiro e freguezes mandarão fazer hua sacristia com a grandeza 
necessária a arbitrio do reverendo parocho [...] pena de dous mil reis» 
(s/fl.) 

1727, Junho, 18 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago da Sé de Miranda. 

Sacristia: 
tecto: telhado . 
«O fabriqueiro mandara forrar o tecto da sancrestia e comprar telha 
para se cubrir assentando as bocas dos canais em argamassa para o que 
dará conta ao reverendo Iconomo da Mitra queira concorrer com três 
mil reis que poderão faltar para o custo da telha por se achar somente a 
farica com nove mil reis e estar concertado o forro da sobredita em 
8.700 reis»; 

«Os freguezes mandarão revocar a sanchristia por dentro e por fora [...] 
e abrir porta para a capella e fazer lha de novo». 

Altar de S. Sebastião 
«Mandarão comprar huas galhetas e hua pedra Ara para o altar de Sam 
Sebastiam» (s/fl.) 

1728, Dezembro, 16 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 
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Capela-mor; sacristia . 
«O fabriqueiro da capella acabara de compor o tecto da sanchnstia [...J 
e branquear as paredes da capella por dentro e por fora» 

Sacristia: fachada da isreia; adro 
«Os freguezes mandarão rebocar por fora as paredes da sanchnstia e o 
frontespicio da igreja em termo de coatro mezes [...] e levantar as 
paredes do sagrado de sorte que não cria nelle» (s/fl.) 

1730, Novembro, 18 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Se. 

«Os measmosefreguezes faltarão em mandar revocar o frontespicio da 
igreja» (s/fl.) 

v ï t o w " M a r i a da Rosa, reitor da igreja de S. Julião de Paço de Vinhais. 

r.pnRla-mor: tirantes % 
«O fabriqueiro [...] mandara concertar os tirantes da capella mor na 
forma que o reverendo parocho e algum mestre perito o entenderem» 

Alt"™"1 rnlaterais: pintura 
«(Os fregueses) no termo de seis mezes mandarão reformar as tintas dos 
altares collateraes» (s/fl.) 

1746, Janeiro, 26 . 
Visitador: António Xavier de Morais Sarmento, abade de Quiraz. 

t»í 
Altar-mor: banqueta . ' 
«O fabriqueiro [...] em termo de dois annos mandara por no altar 
banquetta e crux e crucifixo para o que se levantara algua couza o 
sacrário» 

«Õs~ freiguezes em termo de hum anno mandarão fazer parede 
sufficiente, que devida o sagrado da igreja em roda» (s/fl.) 

^ 
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1748, Março, 15 
Visitador: Reverendo Simão Preto. 

> 

Entrada do campanário 
«Os freguezes [...] podendo os exhorto, que mandem abrir a porta 
principal no campanário, que fique bastantemente alta; e se desterrará 
o sitio da entrada pela parte de fora» 

PINHOVELO 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: A.D.B:, PRQ., Cx. 5, Lv. 40, (1761-1835) 

1761, Dezembro, 20 
Visitador: Francisco Barroso, abade de Penas Juntas. 

i Ruína da igreja 
«Como a igreja se acha próxima assim a capella como a igreja a ruma 
mando se facão as paredes de novo» (fl. 2) 

Tmagem da Senhora da Assumpção para o altar-mor 
«(Mais) se necessita o altar mor e hua imagem de Nossa Senhora da 
Assunção para o altar mor» (fl. 2) 

Sâcristici 
«(Eram necessárias) hua credencia e hum armário na sachristia para 
calices, e mais trastes da sachristia e este armário, ou goarda roupa sera 

, por conta da fabrica, e do povo» (fl. 2) 

Imagem de vestir: enterramento 
«(E) passados seis mezes (o pároco) mandara enterrar a Senhora de 
vestir» (fl. 2) 

17 (?) 
Visitador: Frei Francisco dos Mártires da Ordem dos Pregadores. 

P 
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Obras de cantaria, madeiras e retábulo 
«Todas as obras que erão precizas tanto de cantaria, alvenaria de 
madeiramentos, e retabolo para esta igreja mandou Sua Excellencia 
Reverendíssima que sem demora tudo se fizesse, como de facto tudo se 
esta actualmente fazendo, e também proveo a sachristia de todos os 
ornatos que faltavão e elle como padroeiro da dita igreja estava 
obrigado a fazer» (fl. 6) 

Altares colaterais: retábulos 
«Os moradores desta freguezia acabado que sejão as obras de bua 
Excellencia cuidarão muito em por limpa a igreja pondo lhe os 
retabolos colatrais e dealbarão a igreja» (fl. 6) 

A f l TO 

ZTÍnesmo povo mandara fazer logo hu canal a roda do adro para dar 
sahida a agoa que entra no mesmo adro e se recolhe a igreja e lhe cauza 
grande damnificação» (fl. 6) 

1766, Junho, 4 
Visitador: D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, bispo da diocese. 

Altares colaterais: baptistério 
«Mandamos (que os moradores) continuem nas obras dos altares 
coletraes e que facão hum arco na entrada para o batisteno de cantaria, 
e que dealbarão duas vezes em cada anno as paredes da igreja» (ti. 10) 

Campanário 
«Ordeno [...] que se corte hum freixo, que fica defronte do campanário» 
(fl. 10) 

1768, Setembro, 19 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado na be. 

Capela-mor: tecto em escama de peivR e de meia laranja 
«Por conta da fabrica se forrara de scama [sic] de peixe o teto da capela 
mor para que as agoas não lancem a perder o de meia laranja que teme 
as tintas que nelle se poserem [...] esta obra do forro se fará dentro de 
hum anno para o que se porá a pregão» (fis. llv-12) 
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1773, Março, 6 
Visitador: Frei José Manuel Teles, governador do bispado. 

«Por terem feito uma grande despeza nas mesmas (obras) não 
determino obra agua» (fl. 14) 

1789, Novembro, 12 
Visitador: Caetano José Saraiva, abade de Montouto. 

Porta principal 
«Louvo muito aos freguezes o terem feito a obra da porta princepal e 
mando se reboque a parede do precizo» (fl. 28v) 

1794, Outubro, 8 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de Montouto. 

Sacristia: telhado 
«O reverendo parocho dará parte ao Ecónomo da Excellentisima Mitra 
para mandar dar a divida providencia a tirar a agoa da sacristia, 
dispondo o telhado da mesma de tudo o necessário a este fim» (fl. 39) 

Campanário: escada; fresta 
«O juiz da igreja e moradores mandarão fazer [...] hua escada para subir 
a tocar os sinos de modo, que não haja damnificação no telhado; e hua 
vidraça com sua rede de arame para afresta do corpo da igreja» (fl. 39) 

\* POMBARES 
Igreja de S. Frutuoso 
Fonte: A.P.E., Livro de registo de capítulos de visita e pastorais de 
Pombares (1706) 

1706, Julho, 2133 

33 O mau estado do livro não permite identificar o visitador. 

¥ 
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Confraria ôn Santíssimo Sacramento 
«O juis e mordomo da confra 
satesfezeram com o pavilham como lhes foi mandado» [ti. 7vJ 
«O juis e mordomo da confraria do Santíssimo ^Sacramento 

Ttetábulo para a capela das Almas 
«O padroeiro da capela das Almas não satisfes com o retabollo que lhe 
foi mandado suposto tinha pena de mil e quinhentos reis vendo o 
asignado do mestre que o ha de fazer o condeno em setecentos reis digo 
setecentos e cinquenta reis que logo pagara» (fl. 8) ^ 

Capela de S. Cristóvão . 
«Os freguezes mandaram compor o cabido da capella de S. Christovo 
de forro telha e de tudo o mais que lhe for necessário e mandaram 
revocar as paredes de toda acapela por dentro e por fora e depois 
branqueallas com cal fina» (fl. 8) 

V^itàdor-Manuel Tavares de Sousa, cónego Doutoral da Sé de Miranda 

Verificou existir muita humidade na igreja, uma vez que «lhe nace agoa 
dentro no tempo do Inverno», mandando que os «fabriquer freguezes 
e padroeiro da capella cada qual ao que lhe pertence mandem forrar os 
altares por cima e por diante e pellas ilhargas athe a terra os ditos 
altares ficando a madeira com as quinas muito direitas e bem liza em 
termos que as quinas fiquem ao livel e prumo e nos três altares de fora 
faram também taburnos bem feitos e que nam seiam tam achamboados 
como os que agora tem; 

e também faram huns alveares na igreja na forma que lhe insinuei que 
lhe venham a sahir debaixo da porta travessa e do sagrado a rua porque 
com elles evitaram o encher se lhe a igreja de agoa e o dano que lhe 
fas» (fl. 9v) m 

«Fiz^am me queixa que os moradores da quinta da Freixeda tinham na 
sua capella hum frontal do altar mor desta igreja» (fl. 10) 

1714, Junho, 24 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Se de Miranda 
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Tecto da capela-mor 
«O fabriqueiro athe a primeira mandara reparar o tecto da capella moP> 
(fl. 11) 

1715, Novembro, 7 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Se de Miranda 

Portal da sacristia , 
■«mandarão levantar o portal da sancrestia ficando dai altura,dc=> nove 
pamos e coatro e meio de largo fazendo para o mesmo hua porta de boa 
madeira e bem feita; e hua cobertura para a pia batizmal» (fl. llvj 

1717, Setembro, 12 
Visitador: bispo D. João de Sousa Carvalho 

Substituição da imagem de S. Sebastião 
«Os freguezes satisfizeram com as obras mandadas fazer na yezita 
passada? e attendendo a despeza que tem fecto [...] nos parece nao lhe 
impor obras alguas, e só que a igreja se braquée todos os annos, e se 
faça hua image de S. Sebastião por escultor aprovado e a que ha 
mandamos se enterre o que executará o reverendo parocho dentro de 
três mezes, no qual tempo serão os freguezes obrigados penna de des 
testoins a terem a dita imagem feita» (fl. 14) 

Altar rte Nossa Senhora da Rosário 
«Por ser percizo e couza de pouca despeza mandarão logo comprar hua 
pedra Ara para o altar de Nossa Senhora do Rozario» (fl. 14) 

Canela-mor: tecto , . 
«Por asistir nella o Santíssimo Sacramento se devia ter com o maior 
aseio, e não menos reparo asi pella decência como por evitar ruma 
mandamos ao reverendo parrocho que logo de conta a meza da 
confraria para que se mande fazer o tecto da dita capella» (ti. 14] 

Visitador: José Botelho de Matos, cónego doutoral na Sé de Miranda 

K 
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Capela de S. Miguel: 
Tmagem de S. Miguel 
«O administrador da capella de S. Miguel mandara [...] reformar, e 
encarnar de novo a imagem do dito Santo» (fl. 17v): 

Retábulo: douramento 
«Se necessita muito, e athe a primeira vizita mandara reformar o 
retabolo de ouro e pinturas» (fl. 17v) 

-< 

Capela-mor . 
«O fabriqueiro mandara caiar a capella mor por dentro e por tora 
revocar e caiar adonde lhe for necessário» (fl. 15v) 

1720, Julho, 3 
Visitador: Manuel Monteiro da Mota, desembargador da Mitra 

Capela-mor: tecto , 
«O fabriqueiro [...] mandara concertar, ou fazer de novo o tecto da 
capella mor [...] por officiaes capazes e peritos no officio» (ti. 17 

Telhado da igreja; raiação: rebocos 
«Os freguezes ...] mandaram dentro de três mezes [...] retelhar esta 
igreja, e rebocar aonde necessário lhe for por dentro, e por fora as 
paredes delia, e branquear» (fl. 17) 

Baptistério . , 
«E mandaram fazer hum goardapó de madeira e depões pmta lo para o 
baptistério» (fl. 17) 

Retábulo do Santo Cristo: douramento £ 
«E como o retabolo do Sancto Christo se acha ha tempos feito, e athe o 
prezente se não tenha posto cuidado algum em se mandar dourar obra 
que muito se necessita, os sobreditos freguezes [...] o mandaram 
dourar, athe a primeira vezita» (fis. 17-17v) 

Retábulo de S. Sebastião 
«E outrosim [...] mandem reformar de novo com pinturas, e ouro o 
retabolo de S. Sebastiam, e se lhe parecer milhor será mandar fazer 
hum de novo ao moderno, e a salamonica, e finalmente em 
corespondencia do do Sancto Christo» (fl. 17v) 
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Capela de S. Cristóvão: retábulo: imagem 
«A capella de S. Christovão deixo suspença pella achar indecente e 
querendo os freguezes desta se lhe levante, lhe mandaram primeiro por 
hum retablo e para ele fazer hum S. Christovão, e rebocar por dentre. e 
por fora as paredes, e branquear estas, e concertar o tecto e cabido da 
dita capella» (fis. 17v-18) 

Capela da quinta da Freixeda: telhado: imagem 
«Os freguezes da quinta da Freixeda, mandaram dentro de três mezes 
[ ! rebocar, e branquear por dentro e por fora as paredes da capella que 
tem na dita quinta, e retelhar o telhado desta, e reformar a imagem do 
santo» (fl. 18) 

Visitador- Pedro da Fontoura Carvalho, comissário do Santo Ofício e abade da 
paroquial de Nossa Senhora da Ribeira, em Bouçais, comarca de Chaves 

Tecto , , 
«O fabriqueiro porá todo o cuidado em acabar de por completa a obra a 
que tem dado principio do tecto da capella mor, e de todas as mais que 
lhe estam impostas nas vezitas passadas» (fl. 19v) 

Retábulo: sacrário ., 
«Lhe ordeno, que mandara estofar os painéis do retabolo da capella 
mor e por hum sacrário dourado por dentro, ou forrado de damasco, 
com toda a decência devida, para o que se applica toda a fabrica te se 
fazer a dita obra» (fl. 19v) 

Retábulos de Santo Cristn g de S. Sebastião 
«Os freguezes suposto porem alguas obras das mandadas, faltarão com 
outras como foi dourarem o retabelo do Santo Christo, mas attendendo 
a boa correspondência, os alivio por hora desta obrgação ordenando 
lhes que em satisfação delia ponhão outro retabelo em correspondência 
ao do Santo Christo no altar de S. Sebastiam» (fl. 19v) 

Imagem de S. Miguel 
«O administrador da capella de S. Miguel faltou, em mandar dourar o 
santo» (fl. 20) 

«P^rqueaosaSfreguezes são pobres, e a obra do retabelo lhe ha de fazer 
despeza [...] lhe concedo licença para poderem tomar empreitadas 
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fazendo as ao dia santo com condição que a importância seja para 
satisfação das obras» (fl. 20) 

v l t o t a bornés Gomes da Costa, abade de Sobreiro e protonotário apostólico 

S g f t t e . ) para satisfação das obras impostas intentão uzar dos 
matos q T l h e são possíveis como fazerem labouras e que alguns 
foguezes são renitentes ordeno ao reverendo parrocho penna de 
susnenslo contra aquelles que forem omissos que o ,ms do povo lhe 
der a ro" e os condenem em dobro do que desmerecerem aplicada a 
condenação para as obras sobreditas» (fl. 22v) 

^ o 7 ( n i o ) terem satisfeito com o retabolo da capella de Santo Christo 
não lhe levanto a suspensão» (fl. 22v) 

vl'itâdor! João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela L 

TjotáVmln HP S Cristóvão: douramento 
«ní ft guezes desta igreja satisfará a obra que lhe este deixada nas 
wzitas Intendentes principalmente a que toca a dourar o retabolo da 
capella de S. Christovão» (fl. 27v) 

S a S f ^ i m fazer hua adufa de lata para a fresta da capella 

mor» (fl. 27v) 

S o r D o u T ô r 5 , e r 6 n i m o Preto de Lemos, cónego magistral da Sé de 
Miranda 

«Os freiguezes satisfizeram com obras impostas nas vezitas passadas» 
(fl. 29) 
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Retábulo de S. Sebastião , , , c 

S ^ n a n d e n r T o u r a r com a brevidade possrve c n t t o d o d . Ŝ  
SebasUam em correspondência do de Santo Chnsto e sobradar 
sancrestia» (fl. 29) 

^ S os capítulos me pereceu comveniente [sic, v is* a 
oeauenhes da igreja ordenar aos freiguezes aibram hum arco para a 
Tarte a e ï m a l entrada das portas principais em que se meta a F » 
baptismal e o sitio donde ella esta a poram ao libel da lgre,a» (il. 30) 

AlDendre nas nortas principais da igreja # 

«Também mandaram fazer num alpendre nas portas pnncpats da lgre,a 
que não fique muito baixo» (fl. 30) 

v L 1 a d ~ d r é ' d e 8 R a m a l h o Barradas, abade da igreja de S. ,oao Baptista, em 

Bragança 

S f ^ S s ^ S i e r a m em mandar sobradar a sacristia, mas 
faltaram ao douramento ao retabolo de S. Sebastram» (fl. 30v) 

«No tocante a obra da cortina que nam esta feita alivio da facção da dita 
T a por me constar que a fabrica esta devendo algum dmhetro que 
pedio emprestado para o retabolo» (fl. 30v) 

(fl. 31) 

1730, Maio, 27 
Visitador: Manuel de Morais e Silva, arcediago da Se 

«O juis e moradores não satisfizeram com as obras impostas nas vezitas 
pasadas» (fl. 32) 

^ ^ S t K v S a T o ^ R e n d r e da capella de Sam Cbristovão 
p „ dentro e por fora asentando em argamasa as bocas cana.s e as do 
cume» (fl. 32) 
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S S S juis cortar hus canos de hua nugueira que asombram o 
campanário» (fl. 32) 

ttS^tod. capela de Sam Miguel [...] mandara fazer hu 
; 0 p a r o 7 r t f d a capellaPcom argamasa de sorte que não entre agoa na 

igreja» (fl. 32v) ^ 

fora» (fl. 32v) 

V i s t d ^ G a ^ d a Rocha Ferreira, chantre da Sé de Miranda 

2 f « « n d a r a revocar a parede que serve de credencia» 

(fl. 33) £ 

?alta b ranque jo I t o as paredes da igreja como da sancnsba» 

(fl. 33v) 

1735, Janeiro, 13 
Visitador: André de Ramalho Barradas 

«O fabriqueiro satisfes as obras que lhe foram mandadas» (fl. 35v) 

gastos» (fl. 36) 

Torfíia Ha Freixeda 
SsWadoTeTT:-] faram a obra do telhado» (fl-33v) 

*ï 
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^ ^ | ? S â r ã o termo de oito mezes fazer humas portas 
capazes 'para a capella de S. Christovam e a mandaram branquear [...] e 
faram hua credencia ao lado do altan> (fi. 37v) 

1736, Novembro, 27 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira 

^ ^ ^ ( « W f f i » " » nicho, para o a t o do Santo 
C h S o T m o T à f r e s t a V milhor claridade ordeno facão as mesmas 
em termo de hum anno» (fl. 39) 

alevio da obra do tilhado visto não chover na capella» (fUOv) 

S õ " Manuel de Morais Sarmento, arcediago da Sé de Miranda 

ratipla-mor tP.rtn da sacristJR e paredes da igreja 
^ ^ ^ mor, e tecto da 
Icristia que sem duvida nenhuma, cahirão dentro de pouco tempo 

c a g a n d o ^ u i t c m a i o r ruina, tanto no retabolo como nos ornatos da 
sacristia e T m de tudo a grande indecencia em que se acha o 
S a n — Sacramento, mando que o comendador mande em termo de 
seTs mezes, fazer a capella mor visto estar catando tod^ « ° t e c t 0 ^ 
sacristia, fazendo os freguezes desta igreja as P f ^ ^ P ^ ^ S S 
também arruinandosse, e o padre confirmado dará parte a El Re Nosso 
S ^ W i X Tribunal da Meza da Consciência, que sem duvida [...] 

* m a n d i ^ t o r S T a s ditas obras [...] e em quanto se nam dá principio 
res ta o lmTmesmo padre confirmado mandar por hus espeques em 
forma que n a ? succéda alguma perda no retabolo, e endecencia no 
sacrário» (fis. 43v-44) 

1743, Dezembro, 10 
Visitador: José Maria da Rosa 
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^ S S r ^ f S S a s as obras mandadas, mas attendendo a 
que Íevintarao o arco do Santo Christo, e parte do da capella mor os 
alivio» (fl. 48v) 

«Os moradores [...] fizerão muitas obras» (fl. 48v) 

a ^ ^ r í n i o S f d o maternal esta feita de novo ficou indigna 
ptra casa de Deo's, e carece totalmente de ser ornada com os 
paramentos das quatro cores» (fl. 50v) 

g ^ ^ ^ á í n S S da igreja fazendo o fronteespicio 
campanário \ fundamentis com seu portal e cunhais de c a n t o . , na 

forTde que hoje se usa, por estar tudo ameaçando ruma» (fl. 51) 

I S b S k o a sachristia, e a branquearão [...] e porão na mesma h m 
S s t a de cinco palmos de comprido, e dons de largo, ou hua janella de 
quatro palmos em quadro» (fl. 51) ^ 

â t a t o hu muro pella parte de cima do adro de des, ou doze palmos de 
lho bem forte Para que não cahia a terra no adro, e rebaixarão o mesmo 
dons ou três palmos, ou o necessário a olivel da parte de baixo» 
(fl. 51) 

ffl££ a sua pobreza, e para estas lhe concedo Ucença para 
fazerem empreitadas nos dias santos [ ] e os juis da igreja e povo 
condenarão os que faltarem» (fis. 51-51 v) ^ 

r.ppp.la das Mm— retábulo; pavimento r P iPhrar seu 
«A caoella das Almas está indecentíssima para nella se celebrar, seu 
admfnis ador ponha no caixão da mesma os ornatos, e mande lhe 
œ ^ e ^ «tablo que tinha, em forma que fique bem ornado, e seguro 

] etobrad o pavimento da mesma fazendo lhe hu estrado por ama 
] e em quanto não fizer estas obras, hei a capella por suspensa» 

(fl. 52) 
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1745, Novembro, 17 
Visitador: António Xavier de Morais Sarmento, abade de Qmraz 

«Não consinta o reverendo parocho, que estandosse a dizer missa 
assistão os seculares dentro da capella [...] por ser este lugar dos 
eccTesTasticos [...] e somente admettera nella o mordomo,_ e mães 
pessoas que forem necessárias para algum menisteno das funções» 
(fl. 53v); 

«tãobem ponha todo o cuidado em que haja separação de homeis, e 
mulhe"sP dentro da igreja, na coal da porta travessa athe o cruseiro 
atarão os homeis, e as mulheres, da porta travessa, athe a principal» 
(fl. 53v) 

«Os officios de defunctos se facão sempre na capella mor podendc.ser 
começandosse a nobreza dos lugares pella proximidade do altar e 
havendo corpo, se porá abaixo do coro, e no mesmo lugar o tumulo» 
(fl. 54) 

«As procissões, ou sejão feitas dentro da igreja, ou fora sempre se 
principiarão pello lado do Evangelho e accabarao pello da Epistola» 
(fl. 54) 

Obras na caoela-mor; retábulo 
«Por conta dos fructos se mandará levantar a capella mor três, ou coatro 
palmos, de sorte que fique a proporção do corpo da ^ a e para que se 
levante algua com o retabolo, e nelle se ponha o remate que lhe falta, e 
se cornijará de cantaria» (fl. 54v); 

S S S -andará por banqueta e crux de coatro palmos d e 
altnra com crucifixo, como tãobem compor os três degraus do altar de 
sorte que fiquem tornejando pellos lados» (fl. 54v) 

Capela das Almas: banqueta 
«O admenistrador da capella das Almas mandou fazer as obras 
deixadas na passada, e mando que ponha no altar banqueta, e cru*.de 
três palmos de alta com crucifixo, e mandara encarnar o anjo» (ti. 55) 

> 
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Capela daFreixeda: 

velhas, e quebradas, e em termo de dous annos hu retabolo» 
(fis. 55-55v). 

1747(?) Ĉ 
Visitador: Doutor Simão Preto 

defenda da terra, e pó os ornamentos» (fis. 56-56vj 

3 S ^ £ £ a que cubrao de madeira o pavimento da igreja» 

(fl. 56v) 

1755, Outubro, 31 4-
Visitador: Francisco Barroso, abade de Penas Juntas 

Altar-mor: banqueta banaueta e hua crux a romana 
^ f a n r m o ^ T e X ^ o s b o 3 S com acera estando os 
castiçaes no altar» 
(fl. 71) 

t & o iuis da igreia rebocar a sanchrestia desfazendo altos e 
baixos, em forma que fique a regoa» (ti. 71] ^ 

g g ^ S í d e novo [..., emdireitar ,sic, a parede da i g r e j a desde o 
púlpito ate o cunhalque seia bem dezempenada» (£1. 71) 

%£T* i g r e i a de cantaria somente os caixilhos ou soleiras e as 
campas de taboas» (fl. 71) 
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Capela do Santo Cristo: 

S S f e n i s t r a d o r mandará [...] compor o forro, e fazer hua banqueta e 
crus a romana» (fl. 71 v); 

^o^o~as paredes dos lados estão arruinadas mando se facão^de novo 
para se endireitar as funduras que tem e se levante ao menos três 
palmos» (fl. 71v). 

Nova rapfilfl em Freixeda 
«Os moradores da Freixeda farão a capella a fundamentas, e sera tre 
palmos mais alta três palmos com cornija de cantaria e portoes da 
mesma cantaria forro novo [...] e emquanto [sic] nao satisfizerem lhe 
deixo suspensa somente poderão nella celebrar»(íl. 71vJ 

1761, Novembro, 20 
Visitador: Tomás Gomes da Costa; abade de Guide 

i lMandtaqueeiem termo de seis mezes reformem inteiramente o tecto da 
igreja por estar totalmente arruinado» (fl. 89) 

3 K í incapacidade de se expor o Senhor por não ter^tribuna ta 
porem podem no mesmo retablo abrillo no meio e meter lhe hum 
c a m a t o para o que se chegara o altar adiante o espaço necessário» 
(fis. 89v-90) 

papp1« <\* Freixeda: douramento do retábulo _ 
«Os moradores da quinta da Freixeda tem satisfeito com a renovação da 
sua capella [...] agora he percizo cuidarem muito nos meios para o 

? douramento do retablo o que farão no termo de dous annos» (fl. 90) 

1764, Setembro, 24 
Visitador: Manuel António de Aragão Cabral 

Hapala de S. Miguel: pintura do retábulo 
«O admenistrador da capella de S. Miguel mandar no termo de hum 
anno [...] pintar o retabolo da mesma capella de sorte que tique 
decente» (fis. 102-102v) 
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S * ™ à moradores tem obrigação de por casas prontas 
d e t n S s para L d i r o seu reverendo parocho pois as q ue Unhão estão 
actualmente incapazes para nellas habitar» (fl. 102v| 

SrSoradores darão comprimento a tribuna que se lhe determinou 
fizessem para o altar maior [...] no capitólio da vezita pertenta» 
(fl. 102v) 

I g ^ S z i a he muito pobre e por esta não podem os sobreditos 
moedores dar comprimento as obras deixadas em vezita [ ] sem lhe 
a c e d e r licença para poderem travalhar nos domingos e dias sanotos 
r ^ e attendendoP

a necessidade das obras lhe concedo licença pua 
U e r e m S h a r nos domingos e dias sanctos fazendo empreitadas 
para adquerir o dinheiro necessário para a dita obra» (fis. 102v 103) 

1766, Junho, 30 
Visitador: Bispo D. Frei Aleixo de Miranda Henriques + 

ã o f S i t a da fabrica se mandara logo dentro de três m e z e s . t a r o 
sacrário de damasco de forma que nelle se possa colocar o satissimo 
S a c r — que se acha com bastante indecencia em hnm dos 
collateraes» (fl. 107v) 

S ^ S n S ^ d a r ã dentro de hum armo dourar o retábulo e 
sacrário, e o povo a tribuna» (fl. 107v 

g ^ S â l l i S t f S a r a fazer hua imagem do santo por bom 
artifece que não tenha a figura do demónio aos pes dentro de hum 
anno» (fl. 108v) 

1768, Setembro, 12 , 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado 
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Kfitáhulo: douramento  
«Por conta da comenda se mandará dourar o retabolo [ ] e o povo [...\ 
mandará dourar a tribuna e camarim do dito retabolo» (fl. 109v] 

Tmaeem de S. Frutuoso . 
«Por conta de quem pertencer se mandará vir huma imagem de b. 
Frutuozo, ou estofar a que tem» (fl. 110) 

^ m o r a d o r e s ) mandarão abrir huma janella na caza do baptistério e a 
rebocarão» (fl. 110) 

Fresta na capela-mor , 
«O fabriqueiro [...] mandará abrir huma fresta na capella mor, de três 
palmos de larga, e seis de alta» (fl. 110) 

1773, Setembro, 3 
Visitador: Manuel de Miranda, cónego magistral 

fpofconta da comenda se mandará dourar o retabolo na forma 
determinada na vezita antecedente» (fl. l l l v ) 

Apainelamento da capela-mor 
«Se apainelará a capela mor» (fl. 112) 

S ^ o v o mandará fazer hua freta junto ao altar de S. Sebastiam com 
sua vidraça a eleição do reverendo parocho» (fl. 112v) 

Pavimento da igreja . 
«mandarão tapar de madeira ou cantaria o pavimento da igreja» 

^ (fl. 112) 

1780, Outubro, 18 . 
Visitador: Caetano José Saraiva, abade de reservatano de Montouto 

rO^Sbriqueiro [...] mandara sobradar a capella que fique com 
sepulturas porpocionadas» (fl. 120v) 

4 
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RABAL 
Igreja de S.Bartolomeu 
Fonte: Arquivo paroquial de Rabal, Livro de visitações P » W ^ ; 

Livro de visitações (1774-1807j 

1727, Outubro, 15 •< 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Se de Miranda. 

Fsmolas Dará a Sé de Miranda , 
! o S t o parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 1) 

te^|Sto^^ordomo s a t i s f í z e r â o . t u d l h e f o i 

£ 3 na vizita8passada, menos o da Nossa Senhora dô  Ro.ano e 
mandar vir a mesma imagem como consta tem satisfeito já custo e 
esperão digo o custo do feitio, e esperão por ella com brecidade» (fl. 1) 

g E ^ S n f l S n d a r á revocar as paredes da cappella aonde * 
n e c e s s i t e branquear as mesmas em termo de seis mezes penna de 
seiscentos reis» (fis. 1-lv) 

f g f S S ^ a n d a r á telhar a sachristia pena de quatrocentos reis» 

(fl. lv) 

g ^ ^ S o S o revocar as paredes aonde necessitar compondo 
as sobre as portas travessas e as branquearão por dentro, e por fora 
todas em termo de três mezes» (fl. lv) 

Sacristia: rmrta: pavimento , . . 
«(Os fregueses) comporão outrossi a porta da sachristia que sai para o 
adro pondo nella h ía chave de sepo, e asobradarao o pavimento da 
mesma sachristia pena de quinhentos reis por cada huma destas obras» 
(fl.lv) 

V 
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Confraria de S. Sebastião 
«O mordomo de São Sebastiam mandará compor o cálix e recomendara 
ao praieiro lhe ponha o nome de São Sebastiam para se conhecer e 
comprará humas galhetas de estanho fino com pena de quinhentos 
reis» (fl. lv) 

1728, Dezembro, 2 0/, ,fl 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Se de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 2v) 

Cofre do Senhor , 
«O fabriqueiro, em termo de seis mezes mandara fazer hua bolça de 
damasco das coatro cores, e hua alba de pano de linho com seu amito, 
e cordão, e hum corporalzinho de Cambrai guarnecido com sua 
rendazinha para o cofre do Senhor» (fl. 3) 

i Tocheiros „ . , . 
* «(O fabriqueiro) dentro de dois mezes mandará fazer huns tocheiros 

torneados bem feitos a eleição do reverendo reitor como também huas 
carneiras vermelhas para o altar maior» (fl. 2v) 

Confraria de S.Sebastião: vestimenta 
«O mordomo de S. Sebastiam em termo de seis mezes comprara hua 
vestimenta de damasco carmezim guarnesida de franja de retrós da 
mesma cor» (fis. 2-2v) 

Confraria da Senhora dn Rosário: imafiem 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario não satisfes com a imagem 

^ como se lhe ordenou [...] e visto me constar tem feito a diligencia o 
alivio da multa, e satisfará com a dita imagem posta nesta igreja em 
termo de hum anno, pena de mil reis [...] e posta na igreja lhe mandara 
fazer hua coroa imperial bem feita com suas pedras de cores» (ti. 3v) 

Pobreza dos moradores . 
«Os freguezes não satisfizerão com as obras impostas na vezita passada 
incorrerão nas penas nella cominadas e atendendo a sua pobreza os 
alivio em parte, e pagará somente o juis do povo por conta do mesmo 
mil e duzentos reis» (fl. 3v) 
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S ^ S S i Î aos freguezes acudao ao tecto da « ^ « u e 
se arruine como também ponhão em execussao a haste de prata para o 
pé da crus» (fl. 3v) 

Adro ^ i n f o r m a d o , e prezenciei qUe hum castanhe.ro que tooonbguo a 
porta principal da igreja pegado ao adro ao c a t o daJo lhaar ru inao 
telhado da igreja, e suja a mesma entrando as folhapella P a t o t a 
em que se segue grave prejuízo ao templo de Deos e ^ « a a o s 
moradores ordeno ao dono do mesmo, para cu,o effeito sera avizaûo, 
mm one em termo de seis mezes mande cortar todos os ramos que 
fazem preMzo a igreja, pena de qne não o fazendo assim pagar des 
cmz?doPs a metade para a cera do Santíssimo Sacramento e a outra 
ametade para a See meirinho, e Bulia» (fis. 3v-4) 

S a me por requerimento que se me fes por parte das moças deste 
r e g a t e i e m feito alguns ramos dedicado o procedimento délies para 

o b S dê kossa Senhora do Rozario. e qne estes estão em mãos de quem 
«cadate satisfazellos o reverendo parocho mandara av ia r aos 
?ev7doL para que em termo de hum mês satisfação meramente pena 
de excomunharn maior [...] e se aplicara este rendimentoz vontede£ 
eleição das mesma devotas, e querendo aplica lo para a imagem da 
S e X a e coroa imperial que lhe mando fazer, lhe concedo licença,, 

vL3"tkdõrh°Do7ntor João de Sá Pereira, comissário do Santo Oficio, prior da 
igreja de Santa Maria, em Bragança. 

Fsmolas Dará a SédeMiranda , 
g ^ ^ ã o l a ^ h T P ^ e g e r á mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 4v) 

Pobreza dos moradores walmpntP n 
«Os freguezes não satisfizerão em rebocar, e branquear totalmente o 
co^o da igreja [...] nem mandarão compor o tecto da igreja, e pella 
omissão qne \ em tido attendendo a sua pobreza os condemno em 
novecentos reis» (fl. 5) 

+ 
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Igreja matriz: coro , 
«(Os fregueses) em termo de hum anno mandarão compor o choro da 
igreja matriz que esta ameassando mina de tudo o que lhe tor 
necessário pena de mil reis que pagará o juiz do povo» (fl. 5) 

Tmaeem da Senhora do Rosário 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario não satisfez com a imagem 
da mesma Senhora e coro(a) imperial na forma das vizitas antecedentes 
f 1 e por me constar que da confraria se tirarão des mil reis para a 
imagem da mesma Senhora e que os entregarão sem fiador cauza 
porque estão perdidos mando que as pessoas que os entregarão e tirarão 
da confraria fassão toda a delligencia pellos cobrar sob pena de 
pagamento de sua caza» (fl. 5v) 

Armações , . . 
«Constou me que os frontaes e guioens da igreja os maltratao os 
freguezes armando a igreja com elles do que se segue muita 
damnificassão nelles mando que daqui em diante não uzem délies para 
o dito ministério» (fl. 5v) 

«Consta que huns ramos de hua moreira que cahem para o adro da 
igreja impedem as precissoens mando se cortem somente os ramos que 
servem de impedimento» (fl. 6) 

Pagamentos para a igreja 
«Fui informado que as justiças deste lugar obrigão as pessoas pobres a 
pagar para a igreja tanto como os ricos o que he injusto mando de hoje 
em diante a repartissão se fassa attendendo as posses e pobreza de cada 
hum o que cumprirão sob pena de excomunhão maior» (fl. 6) 

Confraria do Santíssimo: cálice 
«O mordomo da confraria do Santíssimo Sacramento por conta da 
confraria mandará fazer hum cálix pequenino de prata que servira para 
sahir o Santíssimo Sacramento aos enfermos para que o sacerdote 
purifique nelle os dedos em termo de outo mezes pena de quinhentos 
reis» (fl. 6) 

1732, Outubro, 3 . • Aa 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Oficio, prior da 
igreja de Santa Maria, em Bragança. 

y 
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Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 4v) 

Tecto do corpn da iereia: coro 
«Os freguezes não satisfizerão com a reforma do tecto do corpo da 
matriz e do coro da mesma» (fl. 8v) 

Confessionário . . _ , , 
«Mandarão mais fazer hum confessionário a eleição do reverendo 
reitor» (fl. 8v) 

Tmaopm da Senhora do Rosário 
«O mordomo de Nossa Senhora não satisfes com a imagem da mesma 
f 1 por cuja omissão o condeno em 900 reis que pagara a mesma ordem 
em termo de 24 horas as coais obras digo a coal obra mandara fazer em 
termo de seis mezes pena em dobro» (fl. 9) 

« P i c h a r que estas comendas deste lugar são as mesmas do de Rio 
Donor e os rendeiros no dito lugar faltarão a obrigação que tinhao de 
preparar o agazalho da vizita por cuja omissão os condenei no dito 
lugar e para satisfação delia e do que dispendi mando ao reverendo 
parocho ponha logo socresto nos frutos destas comendas» (fl. 9) 

VisTtado'^Do^o/joao de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
igreja de Santa Maria, em Bragança. 

Ksmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fl. 4v) 

Sacrário: frontal „ . ■> 
«O fabriqueiro em termo de seis mezes mandara forrar o sacrário pela 
parte interior de damasco branco, e mandara fazer hum frontal de 
damasco verde com franja de seda correspondente» (fl. 10) 

Imagem do Menino Deus . 
«(O fabriqueiro mandará fazer) huma imagem do Menino Jezus 
pequena para o altar mor pena de dois mil reis» (fl. 10) 

V 
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Tecto; portas travessas 
«Os freguezes satisfizerão com a reforma do tecto da igreja [...] e em 
termo de hum anno mandarão fazer huas portas travessas novas para a 
matris de madeira de castanho com almofadas» (fl. 10) 

Baptistério no adro 
«Mudarão a pia baptismal fazendo lhe sua caza no adro da matris com 
porta de cantaria pela mesma igreja revocada e branqueada pello 
interior, e esterior» (fl. 10) 

Escada interior para o coro 
«mandarão fazer hua escada para o coro por dentro da igreja tapando a 
porta pella parte de fora» (fis. 10-10v) 

Imagem da Senhora do Rosário 
«O mordomo de Noss Senhora não satisfes com a imagem mandada 

1755, Dezembro, 12 
Visitador: Reverendo Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo. 

Frontais 
«O fabriqueiro mandara reformar os quatro frontaes, e postos a 
moderna com seus galoens e franjão e acrescentados do comprimento 
do altar e se ponhão cada dous em sua grade 

Capela-mor: cornija 
«Mando também que a custa da comenda se cornije a capella mor 
assim como esta o corpo da igreja» (fl.64v) 

Retábulo. Imagem de S. Sebastião 
como o retábulo do altar mor esta tão velho, podre e carunchozo e da 

r mesma forma esta a imagem de S. Bartolomeu titular desta igreja por 
isso mando se faça hua imagem de S. Bartolomeu nova bem feita e bem 
estofada por bons mestres e se faça hum retábulo novo bem feito a 
moderna com sua tribuna para se expor o Santíssimo porem esta sera a 
custa do povo por lhe pertencer» 

Altar-mor: 
degraus . 
«como por esta cauza há de ser precizo puxar o altar mais adiante e a 
capella mor tem vão bastante mando que o ditto altar mor se puxe 

i 
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adiante o que for necessário para dar lugar a tribuna e os degraos do 
dUto altar mor se farão a romana e tudo se fará por bons mestres que 
bem o entendão»; (fl. 65) 

fresta 

"A 

tresta 
^ d o também que a fresta da ditta capella mor se puxe mais para o 
corpo da igreja de sorte que fique no meio da capella mor para dar lus 
b a s L t e e8se faça maior de sorte que tenha dous palmos de argo e a 
altura correspondente e depois se lhe fará hua vidraça com sua rede de 
arame por fora», (fl. 65) 

g ^ S ^ por dentro da igreja a cal das paredes de novo 
as mandara argamassar por bom mestre que as deixe bem lisas» (fl. 65) 

Esquife para os meninos 
«(O povo) mandara mais fazer hum esquife para os anjos» 

^ v f mandara concertar a pia baptismal de sorte que não lance 
fora agoa no sumidouro, e mandara tãobem lagear oijnesmobaptista no 
mandarão tãobem forrar de taboas delgadas o nicho dos Santos Óleos e 
pinta T e tãobem fará digo e tãobem mandara fazer huas cortinas com * 
seu varão para as portas do ditto nicho e mais mandarão dazer hua 
tampa para a pia baptismal»; (fl. 65) 

«mandara mais o mesmo povo por o tecto do ^ f ^ J V ^ ^ 
agua que chove corra para os lados, e nao se meta pella abobeda abaixo 
como sucede agora», (fl. 66) 

I S t o ^ m reformar a sachristia velha e dipois de concertada se 
enterrerão nella os andores e mais trastes que estão na sachristia de 
sorte que esta fique desembaraçada» (fis. 65-65v) T 

Confessionário: púlpito t.xnuam 
«Mandarão concertar os confessionários, e por lhe portas novas tãobem 
mandarão concertar a porta do púlpito» (fl. 65v) 

949 

X 



Jr 

Retábulo34 do Santo Cristo: douramento; frontais 
«O mordomo do santo Christo mandara dentro en hum anno pena de 
oitocentos reis pagos a sua custa dourar o retabelo por bom mestre 
mandara mais fazer hum frontal de madeira bem feito e o mandara 
pintar de boas tintas por hua parte de branco e vermelho e pella outra 
de verde e roxo de sorte que faça as quatro cores tudo bem feito por 
bons mestres» (fl. 66) 

Retábulo da Senhora do Rosário; frontais 
«O mordomo de Nossa Senhora dentro de hum anno pena de mil e 
duzentos pagos a sua custa mandara por o retabelo da Senhora da 
mesma forma que esta o do Santo Christo para que fique em 
correspondência e depois o mande também dourar tudo por bons 
mestres e que fique tudo bem feito, e mandara [...] por o altar como o 
do Santo Christo com o seu subpedaneo e da mesma medida mandara 
mais fazer hum frontal de madeira como o que fica para o altar do 
Santo Christo» (fl. 66v) 

Imagem da Senhora do Rosário 
«(O mordomo) mandara também fazer hua imagem de Nossa Senhora 
do Rozario de talha bem feita e bem estofada e por bons mestres de 
grandeza sufficiente pois a velha esta indecente para estar no altar» 
(fls.66v-67) 

Capela de S. Sebastião: 
imagem de Cristo pintada 
«Na capella de S. Sebastião mando se ponha hua imagem de Christo 
crucificado na cruz e que esta e os castiçaes se pintem por bom 
mestre»; (fl. 67) 

forro e telhado 
«se concerte o forro e tilhado da capella e que as telhas do tecto e 
cimos sejão assentes em cal e as primeiras duas corridas ao redor da 

V capella para que o vento as não levante»; 

i 

34 Em relação ao retábulo do Santo Cristo convém dar nota da informação contida numa 
folha solta que, pertencendo provavelmente a um livro de contas de alguma confraria, se 
guardou neste livro de visitações e na qual se escreveu: «fiqua na mão de Antonio Leal des 
mil tresentos e sinquenta para o retabolo do Santo Christo que derão de esmolla». Não 
estando datada a informação, de acordo com outras que se seguem, pode respeitar ao ano de 
1700. 
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portas; paredes 
«se concertem as portas com fechadura capas como lhe insinuei e se 
branque a capella por dentro»; 

imagem de S. Sebastião 
«se fará hua imagem de S. Sebastião bem feita e bem estofada por bons 
mestres e se doure o caliz e patena por dentro e lábio de fora», (fl. 67) 

localização 
«No que respeita a missa de S. Sebastião como fica a capella tão 
distante e no Inverno muito custozo e com procissão do Santo mando 
se lhe de a cento e quarenta reis por cada missa sem que fique semana 
algua sem se dizen> (fl. 68) 

Capela da Senhora da Penha de França 
«O administrador da capella da Senhora da Penha de França mandara 
fazer e pintar hua banqueta para o altar como lhe insinuei mandara 
fazer duas palas [...] quatro sanguinhos de palmo e meio em quadro 
com sua cruz no meio hua bolça de corporaes com seus galoens, por 
hua parte branca por outra vermelha e concertar a empanada da fresta» 
(fl. 67v) 

Igreja matriz: 
paramentos 
«O povo mandara mais fazer hua capa pluvial de damasco pretto para 
as suas funções [...] e hua vestimenta preta»; 

pavimento com taburnos 
«(O povo) mandara tãobem lagear de cantaria de caixilhos o pavimento 
da igreja fazendo as tampas de duas pedras cada hua com seu buraco 
para se lhe meter hua chave de ferro forte que para isto se mandara 
fazer para levantar as dittas pedras e as sepulturas não ficarão cheas de 
de torna para que as taes pedras assentem bem sobre os caixilhos», 
(fl. 67v) 

Confraria do Santíssimo 
«O mordomo da confraria do Santíssimo mandara fazer dose opas de 
corafina encarnada para a procissão do santíssimo seis para os do palio 
hua para o da cruz e duas para os dos cirios que acompanhão a cruz 
duas para os das alanternas e hua para o juiz da igreja. Mandara mais 
fazer hum veo de hombros de seda branca com seus ramos de ouro, e 
galão da mesma ao redor» (fl. 68v) 
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Artifices: Tosé Pires; Madre Catarina Baptista 
«Todas as obras assima dittas se farão por elleição do reverendo 
parocho e algua pessoa mais que bem o entenda e as que pertencerem a 
cirgaria se farão por Joseph Pires de Bragança, e as que pertencerem a 
custureira se farão pela madre Catherina Baptista em Santa Clara» 
(fl. 68v) 

1761, Dezembro, 16 
> Visitador: Doutor Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa 

episcopal, vigário da cidade de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [....] elejera mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 83) 

Capela-mor: tecto 
«O novo fabriqueiro mandara compor o tecto da capella mor 
assentandosse as duas primeiras corridas da telha em cal obra muito 
necessária para se evitar com ella os reppetidos retilhamentos» (fl. 83) 

Sacristia: tecto 
T «(O fabriqueiro) tãobem concertara o tecto da sacristia em forma que 

fique capas, pois já se achão os caibros incapazes» (fl. 83) 

Obras não executas: taburnos 
«Por não satisfazer com o lagiamento do baptistério pintura do nicho 
dos Santos Óleos, reforma da sacristia velha [...] outrossim na capella 
de S. Sebastião se não fez a pintura dos castiçaes concerto do forro, e 
rilhado, nem das portas [...] pello mesmo modo não se fez o lagiamento 
da igreja de cantaria como porem me appresentarão despacho do [...] 
Senhor bispo [...] em que mandava se fizesse a obra referida de madeira 
dentro de hum anno que vai extincto, e na certeza de que tem justa a 

Y obra, como mostrarão por contrato do mestre, lhes concedo mais dois 
mezes para se fazen> (fl. 83v) 

Altar do Santo Cristo: frontais 
«Para o altar de Nossa Senhora se comprara hua pedra ara das que já se 
achão sagradas em Miranda a custa da confraria dentro em dois 
mezespena de quatrocentos reis que pagara o mordomo existente, e os 
frontaes não so do mesmo altar, mas do Santo Cristo se concertarão 
com acrescentamento» (fis. 83v-84) 

Ir 
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Capela de Nossa Senhora da Penha de França35 

«O Administrador da cappella de Nossa Senhora da Penha de França 
não deu satisfação a maior parte dos ornatos que lhe forão deixados 
assim como a bolça de corporaes vestimenta branqua porque o 
condemno nos duzentos e quarenta cominados a que dará satisfação 
dentro de seis mezes pena de dois mil reis e debaixo da mesma pena 
dentro do dito termo revocara por fora a capella branqueando a toda no 
precizo» (fis. 84-84v) 

1764, Agosto, 28 
Visitador: Doutor Francisco Vaz de Quina, reitor de Ifanes. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [....] elejera logo mamposteiro de Nossa Senhora 
da Se» (fl. 91v) 

Obras não executadas pelo comendador: recurso para o Tribunal da 
Mesa de Consciência e Ordens 
«As obras já mandadas fazer nas duas ultimas vizitas não se tem dado 
cumprimento e estão todas por fazer na parte respectiva aos fructos da 
comenda motivo porque mando que o reverendo parocho faça avizo ao 
Tribunal da Meza da Conciencia [sic] com a copia deste, e dos dous 
mencionados capitulos para pelo mesmo Tribunal se dar a providencia 
que se espera mandando se logo fazer e não se conseguindo este effeito 
dentro em seis mezes ordeno ao mesmo reverendo parocho que remeta 
certidão deste e dos sobreditos capitulos ao Muito Reverendo Doutor 
Provizor deste bispado para se mandar fazer suquestro nos fructos de 
cada hua das comendas que há neste lugar pela quantia de dez mil reis 
hem cada hum anno» (fis. 92v-93) 

Obras não executadas. Taburnos 
«Os moradores não tem satisfeito com a maior parte das obras deixadas * 
nas ultimas vizitas [...] nem com as outras mandas fazer na capella de 
S. Sebastiam pelo que se achão incursos nas penas nas mesmas vizitas 
cominadas como também por não terem satisfeito com os taburnos para 
o pavimento da igreja attendendo porem as ter principiadas, e já 
censurado o carpinteiro que justou a factura délies e a deficiência de 

35 Consultando este livro em data indeterminada, o padre Francisco Manuel Alves registou a 
seguinte nota à margem esquerda do fl. 84: «Esta capella que era particular, hoje esta 
profanada, pertenece a Martinho Garcia era ao pé da fonte publica chamada do Valle e esta 
convertida em açougue». 
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fructos que experimentão no prezente anno para a cabal expedição das 
mesmas obras os alivio da maior parte das multas, e só os condeno em 
mil reis» (fl. 93) 

Capela da Senhora da Penha de França: casula 
«Ao administrador da capella de Nossa Senhora da Penha de França 
não admito a cazula que me aprezentou por não ser branca, nem bem 
feita [...] attendendo porem a deligencia que fez para a haver, e a sua 
pobreza [...] lhe prorogo mais o tempo de oito mezes para dentro délies 
fazrer a tal vestimenta» (fis. 93-93v) 

1767, Maio, 9 
Visitador: Reverendo Doutor Feliciano Xavier Pereira da Serra. 

Pluvial 
«O fabriqueiro mandara no termo de dous annos fazer hua capa pluvial 
de damasco roxo para se fazer o asperges nas domingas do Advento e 
Quaresma» (fl. 94v) 

Campanário 
«Os moradores farão campanário de cantaria, ou a cornija de cantaria 
com suas piramedas da mesma a eleição do reverendo reitor, e revocar 
e branquear o frontespicio da igreja» (fl. 94v) 

Adro 
«Tapar o adro de forma que não entrem os gados nelle» (fl. 94v) 

Retábulo 
«Por ser informado que se esta por conta da comenda fazendo o 
retábulo, e que os moradores tem mandado fazer camarim para a 
tribuna attendendo a sua pobreza lhe faculto o poderem tirar da 
confraria do Santíssimo quatro moedas de ouro para ajuda delle as 

7 quais quatro moedas se levarão em conta ao mordomo da dita confraria 
nas primeiras que se lhe tomarem, cuja permissão lhe faculto a 
beneplácito de Sua Excellencia Reverendíssima atendendo ao 
requerimento que me fizerão os moradores e por me constar estar 
completo o retabolo por conta da comenda mando ao reverendo parcho 
de conta ao Tribunal da Consciência para se mandar dourap> 
(fis. 94v-95) 

> 
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Santo Cristo 
«O mordomo do Santo Cristo mandara fazer no termo de hum anno 
huas cortinas de damasco carmezim agaloadas com seu galão de seda 
amarela e sejão bem fetas á eleição do reverendo reitor» (fl. 95) 

Capela da Senhora da Penha de Franca 
«O Administrador da capella de Nossa Senhora de Penha de França 
mandará dentro de hum anno fazer hua cruz á romana e terá seu 
cruxifixo [...] e outrossim dentro de três annos mandara fazer hua 
vestimenta de damasco encarnado» (fl. 95) 

Empreitadas 
«Porque de não se unirem os moradores nas empreitadas socede haver 
muita falta no percizo para a igreja mando que todos no dia que lhe 
signalar o juis da igreja não falte algum a ellas pena de duzentos reis 
alem do que mais ganhar cada hum dos outros [...] e sera aplicada para 
obras do corpo da igreja» (fl. 95v) 

1769, Novembro, 17 
Visitador: António José da Rocha, cónego prebendado na Sé. 

Vestimentas 
«O fabriqueiro dentro de seis mezes mandara fazer huma vestimenta de 
damasco de seda com galois de seda cor de ouro, e huma sobrepellis de 
lenço fino» (fl. 96) 

Imagem de S. Bartolomeu. Enterramentos de imagens no cemitério de 
Castro de Avelãs 
«(O fabriqueiro) mandara fazer, dentro de anno, e meio huma imagem 
de Sam Bartolomeu, esta sera feita a arbitrio do reverendo reitor, o qual 
enterrara, ou mandara para o semeterio de Castro de Avellans as duas 
imagens que estão no altar maior» (fl. 96) 

Campanário 
«Os moradores dentro de seis mezes concluirão a obra do campanário, 
e mandarão revocar, e calliar a sacrestia» (fl. 96) 

Retábulo: douramento 
«(Os moradores) logo que vier ordem para se dourar o retabolo 
mandarão também dourar o seu camarim penna de serem multados» 
(fl. 96) 
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Altares do santo Cristo e Senhora do Rosário 
«O mordomo do santo Christo mandara fazer para o seu altar hum pano 
de serafina verde para o cubrir; e o outro mordomo da Senhora do 
Rozario mandara baixar o seu altar de sorte que fique a 
correspondência do que tem de frente [...] e o mordomo do Santo Cristo 
comprara também hum pano de ló branco para cubrir a imagem do 
Santo Christo» (fl. 96v) 

Capela da Senhora da Penha de França 
«A administrador da Senhora da Penha de França mandará dentro de 
hum anno dourar o seu cálix, e patena [...] e porá o Santo Christo que 
tem no altar na banqueta do mesmo» (fl. 96v) 

RABAL 
Igreja de S.Bartolomeu 
Fonte; Arquivo paroquial de Rabal, Livro de visitações, (1774-1887) 

1774, Junho, 9 
Visitador: Doutor Manuel Velho Quintela, cónego prebendado na Sé. 

Imposições ao fabriqueiro 
«O fabriqueiro em termo de hum anno mandara por a crux que falta no 
vazo da rezerva, e fazer hum espelho de prata para a fechadura da porta 
do sacrário» (fl. 6v) 

Confessionário; pia baptismal 
«Os moradores deste povo em termo de dous mezes mandarão fazer 
hum confessionário, e compor os que tem na igreja [...] e tãobem 
compor a pia baptismal» (fl. 6vj 

Capela de S. Sebastião 
«Os moradores do povo mandarão, em termo de dous mezes fazer hum 
goarda po para o altar de São Sabastiam, e compor o mesmo tirando a 
banqueta, o que pertence ao reverendo parocho, e mais mandar fazer as 
portas traveças da mesma igreja, tilha la, e compor lhe o forro de tudo o 
precizo, caia la e revocalla por dentro, e por fora de maneira que fique 
decente» (fis. 7-7v) 
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Adro 
«Declaro também os moradores desta freguezia mandarão por grades 
nos portaes do adro da igreja por ser lugar sagrado, e observar a 
indecencia com que se acha exposto a animais que nelle entrão» (fl. 8) 

1778, Outubro, 1 
Visitador: D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas, bispo da diocese. 

Alfaias 
«Há cá nesta igreja très calices, e nenhum tem colherinha pelo que 
mandamos que as pessoas a quem respeitão sejão obrigados no termo 
de hu mês a manda las fazer pena a cada hu de pagar da sua bolça pela 
omissão dozentos, e quarenta reis» (fl. lOv) 

Capela de S. Sebastião: imagem do Santo Cristo 
«Na capella de S. Sebastiam mandara o juis da igreja a elleição do 
reverendo parocho despregar a imagem do Santo Christo, e a colocar no 
meio do retábulo aonde esta a de S. Sebastiam, e esta a colocara sobre a 
banqueta do altar da parte do evangelho» (fl. lOv) 

Residência paroquial 
«Nesta freguezia não há rezidencia propria do parocho pelo que com 
assas incomodo, e grave prejuizo rezidem os parochos nella, e porque a 
devem ter, e se lhe deve fazer aonde a não houver mando ao reverendo 
parocho de parte com o theor deste capitulo a Meza da Conciencia para 
mandar prover esta obra com a brevidade possivel [...] e se fundara 
junta, e apegada a igreja»; 
(fl. lOv) 

«Adindo o cappitulo precedente, em que se ordena se faça a 
conta dos fructos destas commendas cazas de rezidencia decentes para 
nellas habitarem os reitores, ao que por direito estão obrigados os 
mesmos fructos declaramos que neste lugar estão huas cazas próximas 
a igreja que comprou o reitor deffunto, segundo informão, por oitenta 
mil reis, e que facilmente pello mesmo, ou ainda menos se venderão, as 
quaes com pouca despeza são muito decentes para rezidencia dos 
parochos: assim do theor do cappitulo precedente, como deste o 
reverendo encomendado mandara logo certidão e copia para o Tribunal 
da Meza da Conciencia [...] para que passado anno desde a dita entrega 
podermos proceder na orma de Direito, e das Concordatas» (fl. l ) 
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Taburnos . , 
«Os freguezes mandarão por os tabumos precizos que faltao do meio do 
corpo da igreja para baixo» (fl. 10v) 

1787, Maio, 27 
Visitador: Francisco Xavier de Sá Morais, abade de Sendas. 

Taburnos 
«Os moradores faltaram com a obra dos taburnos mando que dentro em 
dous annos pena de pagarem três mil reis mandem solhar a igreja 
formando em caixilhos cada sepultura de per si e destintas que seram 
dipois numeradas e isto se fará por pessoa intelligente» (fl. 15v) 

1783, Julho, 7 . . . . 
Visitador: Doutor Miguel Rodrigues de Castro, abade de Nuzelos, comissário 
do Santo Ofício e arcipreste do ramo de Mirandela. 

Ornamentos 
«O fabriqueiro mndara a custa da fabrica fazer hua alampada a 
satisfação do reverendo parocho para o Santíssimo e mais huas cortinas 
roxas para as portas do sacrário» (fl. 18v) 

Paredes 
«Se branquiara tanto o corpo da igreja como a capella moP>; 

«por conta da quem respeitar aperceber os frutos pertencentes ao dismo 
se reformara todo o tecto da capella mor apainella no termo de hum 
anno para o que o juis da igreja fique obrigado a dar parte desta tam 
necessária obra a quem pertencer e sendo omisso nesta delegencia 
pagara de sua caza a pena de três mil reis», (fl. 18v) 

Tabumos 
«Os freguezes não compriram com a obra dos taburnos do pavimento 
da igreja [...] e atendendo a delegencia que os moradores tem feito para 
fazer a ditta obra sem a poderem ter ajustado lhe concedo mais seis 
mezes» (fis. 18v-19) 

Altar do Santo Cristo: frontal 
«O mordomo do Santo Christo comprara hum frontal bermelho para o 
seu altar de damasco repartido com seus galoens e goaraecido com seu 
galam de seda cor de ouro» (fl. 19) 

r 
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1785, Julho, 3 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 

Altar do Santo Cristo: frontal: douramento da cruz 
«Como appareceu para o altar do santo Christo hum frontal vermelho 
que não se achava os hei por aleviados do que lhe ficou capitullado na 
vezita passada, e para o mesmo altar mandara a custa da confraria 
concertar, e dourar a crux que para elle se acha feita» (fis. 20v-21) 

Altar-mor: palhetas; douramento da cruz 
«O fabriqueiro no termo de três mezes comprara para o altar maior hum 
pano verde de tafetá, ou de outra droga; huas galhetas de estanho fino 
por se acharem incapazes as que tem; no mesmo termo mandara dourar 
a crux que para o mesmo altar se acha feita» (fl. 21) 

Altares colaterais: ealhetas 
«Para cada hum dos altares collateraes se comprara hum par de 
galhetas de estanho fino pellas não terem capazes» (fl. 21) 

«oTmoradores no termo de dous mezes mandarão reformar de madeira, 
e retelhar o cabido que esta por cima do baptistério por estar 
arruaçando ruina, e mandarão por ires cairos no cabido das portas 
travessas, e huas portas de grade nas bocas do adro» (fis. 21-21v) 

Arrematação do douramento do retábulo e painéis do tecto 
«Como esta capella maior se acha com hum excelente retábulo obra na 
verdade louvável, e também o apainellamento do tecto da mesma, e ha 
muitos annos que se achão feitas estas obras sem ainda estarem 
douradas, e pintadas de que muito se necessita tanto para o seu 
complemento, e perfeição como para impedir a corrupção das mesmas 
madeiras mando ao juis da igreja, e povo, que com a ajuda, e conselho 
do mui reverendo reitor solecitem com zelo, e licença do Tribunal da 
Meza da Conciencia, e Ordens hua provizão para que por conta dos 
fructos destas comendas a quem ppertencem as sobreditas obras se 
mandem arrematar, e aperfeiçoar como tam justo util, e necessário» 
(fis. 21v-22) 

Imagem de S. Bartolomeu: estofaeem 
«No termo de seis mezes em que entrara o estofar e encarnar de novo o 
orago S. Bartolomeu de que tanto necessita» (fl. 22) 
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Capela de S. Sebastião 
«Ainda que actualmente se não celebra na capella de S. Sebastião os 
moradores a mandarão reparar de telha, e argamassa para que nam 
experimente mais ruina athe que tenham mais posses com que possam 
fazer a obra completa do necessário» (íl. 22) 

Empreitadas 
«Vista a indigência e necessidade que me reprezentarão nos moradores 
deste povo, e as muitas e muito necessárias obras que tem de fazer para 
a sua igreja parecendo conveniente ao reverendo reitor poderá conceder 
licença aos moradores para fazer impreitadas ainda aos domingos» (fis. 
22-22v) 

1787, Agosto, 7 
Visitador: Doutor Gregório Rodrigues Fontes, abade de S. Pedro de Sendas. 

Baptistério 
«A obra do baptistério que dentro em dois mezes a devem fazer para 
evitarem a mina que amiaça se ficar para o Inverno» (fl. 23v) 

1789, Agosto, 29 
Visitador: Reverendo José Caetano Luís, abade da paroquial de S.Pedro da vila 
de Bemposta. 

Alpendre: vestimentas 
«O juis da igreja e mais povo mandarão fazer huma capa de damasco 
roixo com franjão e galoins amarelos, e concertar a vestimenta preta do 
que lhe for precizo, e reformar o cabido das portas trabessas.» (fl. 26) 

Capela de S. Sebastião 
«Como he tão trabalhoso o transito para a capella de S. Sabastião, e tão 
tenue a esmola que se lhe da pello armai [sic] ao reverendo parrocho 
mando que de hoje em diante se lhe de de esmola por cada missa 160 
reis» (fl. 26v) 

Confraria das Almas 
«Mando que o mordomo das Almas de conta com emtrega [sic] cada 
três mezes das esmolas que no mesmo tempo tiver ressebido» (fl. 26v) 

t 
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1794, Dezembro, 12 
Visitador: Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento, cónego prebendado na Sé 

Altar-mor: frontal 
«O fabriqueiro mandará fazer para o altar maior hum frontal de 
damasco branco de seda com galam, e franjão amarello» (fl. 52v) 

Capela-mor: telhado 
«(O fabriqueiro) mandará tãobem por o telhado da capella mor á 
igoaldade do do corpo da igreja [...] cuja obra endefectivelmente sera 
feita athe ao fim de Maio» (fl. 52v) 

Vinha da confraria do Santíssimo Sacramento 
«E por me constar, que se não aproveita como deve ser, o vinho, que se 
colhe na vinha da confraria, por nam haver aonde se fazer, nem, em 
que se goarde mandara o mordomo fazer hua tina, que leve dous carros 
de uvas, e hua pipa de 15, ou 16 almudes, e que sejão de boa madeira, e 
bem feitas [...] antes da futura colheita do vinho» (fl. 53v) 

Portas principais 
«Os moradores [...] mandarão fazer de novo as portas principaes pois as 
que tem estão incapazes, e sejão feitas por bom mestre, e de madeira de 
castanho com sua tranqueta de ferro, e fechadura capas» (fl. 54) 

REBORDÃOS 
Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: Arquivo Paroquial de Rebordãos, Livro de registos de capítulos de 
visitas e pastorais da paroquial de Nossa Senhora da Assunção (1722-
1806); Livro de registo de capítulos de visitas e pastorais de Nossa Senhora 
da Assunção (1765-1851 

1722, Junho, 3 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira. 

Obras 
«O reverendo abade tem dado comprimento a maior parte das obras, 
que lhe forão impostas [...] pois para os cabidos da igreja tem promptos 

V 
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os materiaes e as fechaduras para os caixoens da sacrestia [...] como 
também em mandar sobradar, ou lagear o pavimento da capella, e no 
dourado do sacrário, pella parte interior mandara fazer, o que mais 
comodamente poder ser, dourando o, ou forrando se de carmezi» (fl. 1) 

Retábulos dos altares colaterais 
«Os freguezes, faltarão em mandar fazer os retabolos para os altares 
coletrais [...] e como vejo não he por sua culpa, mas si pella do mestre 
que os fas, o não estarem asentes, pois lhe tem satisfeito parte do custo, 
de que vi recibo, os alivio da tal condenação, que remessivelmente 
pagarão, se em termo de três mezes não obrigarem ao dito mestre, os 
ponha correntes no sitio aonde devem estar» (fl. lv) 

Retábulo para a capela de S. Sebastião 
«Os mesmos (fregueses), faltarão também em [...] mandar fazer o 
retablo para a capella de S. Sebastiam [...] fazer a porta que vai para o 
coro» (fl. lv); 

«e juntaram a madeira do pavimento da capella de S. Sebastiam, para a 
qual em lugar do retabolo que se lhe mandou fazer, se valerão do da 
Senhora do Rozario, por estar suficientemente capas» (fl. 2). 

Igreja de Nossa Senhora da Serra 
«Fazer a calçada que falta no plano da igreja da Senhora da Serra, e 
revucar, e branquear as paredes da mesma» (fl. lv) 

Retábulo da Senhora da Conceição 
«O administrador da Senhora da Conceição, athe a primeira mandará 
jessar o retablo» (fl. 2) 

Capela do Santo Cristo 
«O administrador da capella do Santo Christo, mandará revocar e 
branquear por fora as paredes da mesma [...] dará comprimento a esta 
obra, o padre Manoel Ribeiro, em cuja mão fes o reverendo abade 
suquestro dos rendimentos pertencentes a ditta capella» (fl. 2) 

Retábulo para a capela de S. Roque 
«O ditto padre (Manoel Ribeiro) pellas rezoens sobreditas, mandará 
fazer o retabolo para a de S. Roque, por conta dos redimentos 
pertencentes á mesma, que parâo na sua mão» (fl. 2) 
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Capela da Senhora de Vale de Igreja 
«O administrador da capella da Senhora de Vai de Igreja, mandará 
revocar as paredes da mesma, por fora, e branquea las também pella 
parte de dentro» (fl. 2) 

1724, Junho, 30 
Visitador: Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Sobrado da capela-mor 
«Os herdeiros do reverendo abade defunto (Miguel Ferreira) mandarão 
[...] sobradar a capella maior do cruzeiro para sima, e dourar e forrar o 
sacrário pella parte interior como lhe esta mandado nas vizitas 
antecedentes» (fl.5) 

Retábulos das colaterais 
«Os freguezes tendo meios para dourar os retablos o fasão, os coletrais» 
(A. 6) 

1726, Junho, 30 
Visitador: Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Santo Cristo 
«O adeministrador da capella do Sancto Christo mandará lavar a 
venerável imagem com huas claras de ovos, e por lhe hum cravo bem 
feito nos péz» (fl. 12) 

Senhora da Conceição 
«O padroeiro da Senhora da Conceiçam [...] se poder ser dar principio 
ao dourado do retabollo o fará em termo de hum anno» (fl. 12) 

Capela-mor 
«Mandará revocar de argamassa o espaldar da capella mor pella parte 
interior por se achar de parede seca, e pella parte exterior mandará por 
ao livel da parede o vam da ginella que se acha no mesmo espaldar 
fazendo a de pedra e cal» (fl. 13) 

Imagem da padroeira da igreja 
«Mandará fazer hum manto de primavera de ouro branco para Nossa 
Senhora da Assumpçam» (fl. 13) 

^ 
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Retábulos e imagem de Cristo 
«Athe a primeira vezita mandaram dourar os retabollos dos mesmos 
altares (colaterais) fazendo para o da parte do Evangelho hua imagem 
de Christo cruxificado de sufficiente grandeza por mão de ofecial 
perito» (fl. 13v) 

1727, Outubro, 26 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Capela-mor 
«Achousse suficientemmente reparada do que necessita so sim o 
rendeiro por conta dos fructosda abbadia mandará [...] revocar as 
paredes da capella e branqueallas [...] compondo também os algerozes 
do tecto» (fl. 15) 

Retábulos e imagem do Santo Cristo 
«Os freguezes faltarão em mandar dourar os retabolos colateraes, o que 
cumprirão em termo de hu anno, mandando também encarnar a 
imagem do SantoChristo» (fl. 15) 

Senhora da Serra 
«Mandarão revocar as paredes interiores da Senhora da Serra e também 
a calçada que lhe foi mandada nas vesitas passadas» (fl. 15v) 

Retábulo da Senhora da Conceição 
«O administrador da capella da Senhora da Conceição mandara dourar 
o retabollo da mesma, obra em tantas vesitas repetida» (fl. 15v) 

Capela do Santo Cristo e retábulo de S. Roque 
«O administrador da capella do Santo Christo mandara por o cravo nos 
pes do mesmo Senhor, e compor lhe a cruz [...] e dentro de outo 
(meses) mandara revocar as paredes e branqueallas pela parte exterior; 
como também dourar o retabollo da de S. Roque» (fl.l5v) 

Imagem da Senhora da Assunção 
«Como a senhora da Assumpsão, orago necessita de ser estofada e estar 
ja incapas de de poder fazer, por comida do caruncho e mui antiga 
mando que em termo de hu anno por conta dos fructos da abbadia o 
rendeiro da mesma compre o feitio da imagem que se acha em poder 
dos herdeiros do reverendo abade defunto, visto o reverendo 
encomendado me dizer está em tudo perfeita e a alargarem com 
conveniência e será estofada a conta da confraria da mesma Senhora 
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digo e esta concorrera com duas moedas para o estofo e o mais a conta 
dos fructos da abbadia» (fis. 15v-16) 

1728, Dezembro, 15 
Visitador: Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de Miranda. 

Capela-mor 
«O rendeiro não acabou de dar comprimentoa as obras que lhe forão 
deixadas» (fl. 16v) 

Presbitério 
«mandará por ao livel o presbitério da parte do Evangelho, a eleição do 
reverendo encomendado, com sua credencia» (fl. 17) 

Pintura do tecto da capela-mor e imagem da Senhora da Assunção 
«mandando também pintar de brutescos o tecto da capella maior, 
dando comprimento a imagem de Nossa Senhora e manto para ella» 
(fl. 17) 

Douramento dos retábulos 
«Os freguezes não tem satisfeito com a obra do douramento dos 
retabolos» (fl. 17) 

Grades do púlpito como as de Grijó 
«Athe a primeira vizita, pena de quinhentos reis as grades do púlpito a 
imitação do de Grijo» (fl. 17v) 

Senhora do Rosário 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario [...] mandará trocar a coroa 
da Senhora por outra imperial, que será guarnecida com seus vidros de 
cores» (fl. 17v) 

1730, Junho, 19 
Visitador: João de Sá Pereira, prior da Colegiada de Santa Maria, em Bragança. 

Sacristia 
«Por conta dos fructos da abbadia se mandará forrar novamente o tecto 
da sachristia que esta parte delle podre, (e) pintar as credencias, que 
estão contíguas ao altar mor» 
(fl. 18v); 
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«mandarão sobradar a sacristia, e reformar a porta interior delia, ou 
fazella de novo» (£1. 19) 

Capela de Nossa Senhora da Expectação 
«Mandarão compor o tecto da capella de Nossa Senhora da Expectação 
e branquealla pella parte interior, e exterior» (fl. 19) 

Senhora da Serra 
«Os freguezes [...] mandarão revocar pella parte interior a capella mor 
da igreja da dita Nossa Senhora da Serra; e no mesmo tempo (de dois 
meses) mandarão branquear toda a igreja interiop> (fl. 19v) 

1732, Outubro, 13 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria, em Bragança. 

«Louvo muito aos freguezes o zello com que se tem aplicado em darem 
satisfação as obras mandadas» (fl. 21) 

1734, Dezembro, 19 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria, em Bragança. 

Capela do Santo Cristo 
«O administrador da capela do Santo Christo mandara revocar, e 
branquear a mesma pella parte interior e exterior» (fl. 23v) 

Grades do baptistério e pia baptismal 
«Os freguezes [...] mandarão reformar as grades do baptistério, e fazer 
hua pia baptismal com bastante capacidade» (fl. 24) 

Imagens 
«O reverendo parocho [...] reporá as imagens aos seus altares, donde fui 
informado as tirarão e colocarão no altar mor» (fl. 24v) 

1736, Novembro, 25 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria de Bragança. 

Torre 
«Os freguezes [...] andaram tirar o chapitel da torre por estar 
ameaçando ruina e cobriram a torre com telhas argamaçadas» (fl. 26) 
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1738, Março, 8 
Visitador: António Rodrigues de Sá, cónego prebendado na Sé de Miranda. 

Torre 
«Por achar prejudicial a factura de derrubar a torre, ou seu capitel pois 
lhe ha de custar mais aos freguezes mais a desfazella, do que 
rehedificalla mando se concerte bem de modo que não chova nella» 
(fis. 27.27v) 

1739, Maio, 17 
Visitador: António Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado da Sé de 
Miranda. 

Obras 
«Os freguezes satisfizeram com todas as obras mandadas na vezita 
passada» (fl 29) 

Grades 
«Os freguezes mandarão fazer humas grades torneadas com suas portas 
também torneadas, com suas fechaduras» (fl. 29) y 

1744, Maio, 10 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, protonotário apostólico, abade de 
Canelas. 

Ladainhas 
Achei que o povo tinha alguma differença com os parochos sobre a 
determinação das capellas a que havião hir as ladainhas menores, e 
para evitar, ouvi o juiz e homens do acórdão, e governança, e 
assentarão todos comigo ser conveniente que a primeira procissão vá a 
capella de Nossa Senhora de Vai de Igreja, a segunda a capella de Sam V 
Sebastião e a terceira a capella de S. Roque» (fl. 33) 

Altar-mor 
«O altar mor esta sem proporção algua, e necessita se lhe ponha 
banqueta, correspondente ao retabolo com capacidade de receber em si 
os castiçais» (fl. 33v) 
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Telhado da capela-mor e sacristia 
«O telhado da capella mor esta em grande necessidade de reparo por 
nella chover muito [...] o que tem cauzado grande perjuizo ao forro da 
mesma capela, e ocazionara ainda maior a pintura que tem, pelo que 
ordeno, e mando se attenda com o reparo necessário ao telhado da ditta 
capella mor, e o da sachristia para se evitar a ruina que se pode seguir» 
(fl.34) 

Corpo da igreja 
«Da mesma obra necessita o corpo da igreja em o tecto por chover em 
toda ella» (fl. 34) 

Pavimento da igreja 
«Também necessita de concerto o pavimento da igreja por estarem os 
estrados desiguais huns dos outros, e muitas taboas levantadas» (fl. 34) 

Capela e retábulo do Santo Cristo 
«Esta incapaz de nella se celebrar pela indecencia em que se acha; pelo 
que ordeno, e mando que na ditta capela se ponha retabolo diante e 
porpocionado, e o altar se componha conforme as regras da arte, pondo 
nella banqueta, crux, castiçais sacras etc. e veo que a cubra por sima» 
(fl.34v) 

Capela de Nossa Senhora da Conceição: douramento do retábulo 
«está com muitas indecencias que necessitão de remédio, 
expecialmente o retabolo, a que sedeve acudir com o douramento, 
banqueta para o altar, cruz, castiais, e as paredes branqueadas, e portas 
capazes de guardarem huma caza dedicada a Deos o que tudo farão as 
pessoas a quem pertencer a administração» (fl. 34v) 

1745, Dezembro, 22 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Capela de S. Sebastião: banqueta 
«Por vizitar pessoalmente a cappela de S. Sebastião, e não achar cappas 
a banqueta que mandou fazer o povo a não aceito, e mando se faça 
outra segundo o modo que insinuei ao mesmo mestre, e aos reverendos 
parochos» (fis. 38-38v) 

Capela de S. Roque: caixões para os ornamentos 
«A fui vezitar, e achei com as obras que se lhe mandaram fazer 
satisfeitas, e por essa razão decente para nella se poder celebrar [ ] se 
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lhe branqueem as paredes todas por dentro [...] e mais consertar os 
caixões para a devida goarda dos ornamentos e da outra parte, fazer 
outros com gavetas fingidas para ficar em conrrezpondencia» (fl. 38v) 

Altares colaterais: banquetas e seu douramento 
«Nececitãode reformarsse lhe as banquetas deixando as mais fora o que 
mando se faça na forni que insinuei ao mestre carpinteiro, e aos 
reverendos parochos e feita esta obra as mandarão dourar e pintar com 
primor por bom offecial» (fl. 39) 

Altar-mor: banqueta: presbitério; pavimento 
«Também nececita de se lhe por banqueta [...] o que farão em forma 
que corra todo o comprimento do altar [...]; e como a cappella mor tem 
capacidade bastante para se lhe fazer hum prezbiterio para melhor 
ornato, aceio, e compustura mando que se lhe faça de três degraos bem 
feitos que saiam para os lados, e plano da mesma [...] e far se ha 
também todo o pavimento da mesma cappella de cantaria bem lavrada, 
e com boa igualdade que chegue athe o arco da mesma cappella 
incluzive» (fis. 38v-39) 

Altar do Santo Cristo: retábulo; levantamento da suspensão 
«Acho o retablo do altar do Santo Christo posto com sua banqueta 
como lhe foi mandado e falta dar comprimento ao altar fazendo se de 
pedra e cal acrescentando lhe o que for necessário em forma que fique 
em boa proporção tanto na largura como no comprimento e feita esta 
obra hei por levantada a suspensão que lhe foi posta a vezita passada 
na ditta cappella e mandara o ademenistrador dar comprimento a cruz 
como também cobrir de madeira os lados do retablo» (fl. 40) 

1747, Dezembro, 24 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Obras capituladas na visita anterior 
«As obras que deixei se fizecem por conta dos fructos para a capella 
mor se achão por fazep> (fl. 41v) 

Capela-mor: 
Retábulo 
«O retabolo necessita para sua formussura, e segurança, que se lhe 
ponhão humas bazes, e predestaes de cantaria, tirandoce lhe os caixões 
que estão aos lados do altar a qual obra se deve arrematar com a dos 
degraos os quaes não cabendo trez se porão somente dous de tal forma 
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que o primeiro não ha de exceder o cumprimento do altar, e com o 
canto delle he que ha de ficar cornijando a muldura do mesmo degrao, 
o ultimo de baixo sera a sua proporção e para se arrematar esta obra 
verão os offeciaes a que esta feita na cappela mor de Gondezende, 
porque ja esta feita com as bazes, e predestaes de cantaria para se 
regularem por ella» 

Telhado; tecto apainelado 
«A capella mor necessita muito de se lhe acudir aos telhados por 
padecer grande detrimento o painellamento do forro com as agoas, por 
testemunhar ocularmente chuver nella bastantemente» (fl. 42) 

Fresta 
«A fresta também requer reforma para efeito da segurança da porta para 
o que se lhe deve fazer na cantaria seu rasgo com seu buraco em sima, 
e im [sic] baixo para se lhe por hum marco cuberto de lata ou pano para 
assim andar com mais segurança, e ficar mais bem ajustado, para 
defeza dos ventos, e agoas e o rasgo ha de ser pella parte de dentro em 
roda de toda a cantaria em que se ha de bater a porta ou arco» (fl. 42) 

Torre dos sinos 
«O deixar chuver em hua igreja he cauza de grandes gastos pella 
damnificação de madeiramentos e das paredes se arruinarem, e como 
he hua grande parte deste incoveniente estarem abertos os buracos dos 
sinos, que não tem sinos mando se tapem de pedra, e cal, e como ficara 
muito incoveniente não se poder tocar sino algum sem subir a torre se 
mudará o sino piqueno para o boraco que esta da parte do coro, e se lhe 
mandará por hua cadea que chegue ao menos athe o coro para poderem 
tocar a missa» (fl. 42v) 

Banqueta 
«Mandarão mais os juizes [...] dourar a benqueta» (fl. 42v) 

Porta de serventia para o altar 
«Mandarão concertar e por correntes a porta por donde se servem para 
o altar de sorte que fique capas de se abrir e fechar com facilidade» 
(fis. 42v-43) 

1756, Março, 31 
Visitador: António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da Mesa 
episcopal e vigário ordinário no bispado de Miranda. 
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Capela do Santo Cristo: fresta: altar 
«Mando se faça hua vidraça com sua rede de arame por dentro e por 
fora para a fresta, que mando se abra, e que o altar se endireite» (fl. 56) 

Capela de S. Sebastião: fresta: banqueta 
«Mando se concerte a fresta, e se lhe faça hua vidraça para a mesma 
fresta com sua rede de arame por fora, e se faça a banqueta mais 
levantada e pintada» (fl. 56v) 

Capela da Senhora da Expectação: banqueta: fresta 
«Mando se lhe faça hua banqueta bem feita com suas quartellas nos 
lados, se faça a meza do altar de huma só taboa que apanhe todo o 
altar, e no meio se lhe faça o encaixe para a pedra ara [...] mais se fará 
hua vidraça com sua rede de arame por fora para a fresta» (fl. 56v) 

Capela de S. Roque 
«Se fará hua vidraça com sua rede de arame por fora para a fresta» 
(fl. 57) 

Capela de Nossa Senhora da Conceição: 
Sequestro nos frutos das propriedades desta capela 
«Como se não tem dado comprimento as obras que se mandarão fazer 
na vezita de 1744 [...] mando que logo o reverendo abade, a quem dou 
comissão, comm hum escrivão, que ellegera, faça sequestro nos fructos 
das propriedades epoticadas a esta capella, mandando notificar o 
administrador [..] e se não levantara o dito sequestro sem que primeiro 
se de comprimento a todas as obras mandadas [...] e como 
administrador desta capella segundo instituição delia [...] parece deve 
ser Manoel Carlos de Figueiredo do lugar de Rio de Fornos por ser 
legitimo descendente de hua irmam do instituidor, e assim mando que 
este seja notificado para o dito sequestro» (fl. 57) 

Coro 
«Mando mais que o coro da dita capella se lance fora, e se tape a porta *r 
que lança para elle, porquanto estão prohibidos pella Sagrada 
Congregação semelhantes coros, ou tribunas» (fl. 57) 

1762, Março, 12 
Visitador: Manuel Dias de Carvalho, Desembargador da Mesa episcopal e 
vigário da vara de Bragança. 
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Senhora da Assunção: pintura da peanha 
«A igreja esta muito bem ornada mas para milhor o estar se preciza a 
pianha da Senhora a padroeira pintada e dourada comrrespondente 
[sic] a tribuna» (fl. 76v) 

Capela da Senhora da Espectação: 
Banqueta 
«se pintara a banqueta» (fl. 77v); 

Vidraça 
«suposto (o administrador) não ha feito a vidraça lhe derrogo esta 
obrigação na certeza de ter bastante luz estar em parte aonde não he 
opremida dos ventos e ultimamente em campo ermo exposta aos 
emsultos [sic] dos pastorinhos que com facilidade a quebrariam» 
(fl. 77v); 

Capela da Senhora da Serra: confessionários36 

«se farão quatro comfecionarios de madeira com suas grades e meia 
porta que estarão postos no meio da igreja dois de cada lado» 
(fis. 77v-78) 

* 1764, Junho, 16 
Visitador: Francisco Vaz de Quina, Provisor e vigário geral do Bispado de 
Miranda. 

Igreja matriz 
Corpo da igreja: revoco 
«O juiz da igreja e mais povo [...] mandarão revocar, e branquear por 
dentro, e por fora o corpo da igreja» (fl. 90v); 

Fresta 
«Se fará [...] hua fresta bem feita a imitação da que se acha na parede 

1* do corpo da igreja junto ao altar da Senhora do Rozario com a largura, e 
comprimento que permitir a parede da sachristia no citio aonde se acha 
a janella; e nella lhe porão hua vidraça com sua rede de arame por fora, 
e ferros capazes, e fortes para segurança da prata, que ha na mesma 
sachristia» (fl. 90v). 

36 Uma vez executados os confessionários, poder-se-iam «ouvir comfiçoins nella nos dias dos 
seus emdultos faculdade esta premetida por despacho do Excellentissúno e Reverendíssimo 
Senhor bispo de trinta e hum de Agosto de mil settecentos e sesenta e hum». A.P.R., Livro 
de registo de capítulos de visita e pastorais de Rebordãos (1722-1806), fl. 78 
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Altar de S. Pantaleão 
«O juiz, e mais offeciaes da confraria de S. Pantalião comprarão [...] 
hua pedra ara para o altar do mesmo sancto» (fl. 90v) 

Capela de S. Sebastião 
«O juiz da igreja e mordomo de S. Sebastiam [...] mandarão concertar o 
tecto da mesma capella, e revoca la por dentro, e por fora» (fl. 91) 

Capela de Nossa Senhora da Espectacão fde Vale da Igreja): imagem 
velha 
«O administrador da capella [...] mande pintar a crus, e encarnar o 
crusifixo, e tire do mesmo retábulo, e capella a imagem velha da 
Senhora da Expectação pena de se lhe mandar enterrar» (fl. 91) 

Capela de Nossa Senhora da Conceição: retábulo: levantamento da 
suspensão 
«O administrador da capella [...] não tem satisfeito com o douramento 
do retábulo [...] que são tenues os rendimentos, e que ja se achão 
suquestrados pelo Juizo Ecleziastico para se mandar dourar, e de estar 
suspensa athe então a capella poderá esta ter maior ruina, e esquecer se 
do asseio delia o administrador mando que comprando este hua bolça y 
de damasco das quatro cores [...] seja havida por não suspensa a 
sobredita capella athe a primeira vizita [...] ficando sempre em seu 
vigor os capitulos da vizita em que lhe mandão fazer a tal obra do 
retábulo» (fis. 91.91v) 

REBORDÃOS 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: Arquivo paroquial de Rebordãos, Livro de registo de capítulos de 
visitas e pastorais de Nossa Senhora da Assunção (1765-1851) 

1766, Junho, 11 
Visitador: José Alves Teixeira, Provisor e vigário geral do bispado. 
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Igreja de Nossa Senhora da Serra37: 
Revocos e caiações 
«Os moradores desta villa, a quem pertence fabriquar a capella de 
Nossa Senhora da Serra mandarão [...] revocar e branquiar muito bem 
por dentro a mesma capella ou igreja e argamaçar por fora de cal 
respaldada as paredes da mesma»; 

Porta lateral 
«Tapar de pedra e cal a porta da igreja que sahe para a caza chamada 

* dos pezos e o boraco que se acha em o alto da parede do retavollo e 
cappella mor para o lado do Evangelho, e para entrar ao tosquo quando 
for necessário abrirão huma porta piquena em a mesma parede ao lado 
da Epistola e que fique arimada ao canto que sera segura com bona 
fichadura»; 

Pavimento 
«Concertar o pavimento de bona calçada á comrespondencia e 
proporção do pedaço que ainda se concerva de calçada»; 

Algerozes 
«Os caleiros que ficam juntos ao arco da cappella mor serão feitos de 
telhas mais larga e grossa e assentes em argamaça para vedar a agoa 

* que vatendo em a parede da cappela mor se entredus por elles e arruina 
os altares cole trais»; 

Banqueta; portas principais 
«Mandarão concertar e pintar a banqueta do altar da Senhora das Neves 
e oliar e pintar de vermelho as portas principais para o que se poderão 
valer das esmollas da tezouraria da mesma Senhora e o que faltar farão 
a sua custa»; 

Nicho com vidraça 
«Recomendo muito queirão por devoção [...] mandar lhe fazer pello 

V rendimento da irmandade hum nicho sufeciente de madeira firme 
pintado de azul com ramos de ouro por dentro e por fora com huma 
vidraça por diante que resguarde do pó e humidade a sagrada imagem 
com dois floroins de talha em os cantos supriores e no meio huma 
piramede que serão também dourados», (fis. 4-4v) 

37 «A capella de Nossa Senhora da Serra se não pode nominar tal mas sim como igreja tendo 
como tem confessionários fechados, e haver no dia da Senhora e suas novenas devotos, que 
dezejão confessar se concedo licença para que os reverendos sacerdotes approvados o possão 
fazer na dita igreja» Livro de registo de capítulos de visita e pastorais de Rebordãos, (1765-
851), fl. 8 
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1768, Setembro, 9 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado. 

Capela da Senhora da Conceição: preparação do retábulo para o 
douramento 
«O administrador da Senhora da Concepção mandará gessar o retabolo 
da mesma capella» (fl. 6v) 

1774, Junho, 29 
Visitador: Manuel Velho Quintela, cónego prebendado na Sé. 

Adro 
«O povo [...] aplainará, e murará o adro pondo lhe meias portas, ou 
grades por modo que nelle não entrem os animaes immundos a suja lo 
pois he sagrado, e deve estar limpo, e decente» (fl. 7v) 

1777, Maio, 17 
Visitador: Reverendo Doutor José Francisco Silva Padrão. >j 

Adro 
«Os moradores desta villa [...] mandarão fechar hua das entradas do 
adro á elleição do reverendo abade« (fl. lOv) 

Capela de Nossa Senhora da Espectacão, em Vale de Iereia: entrega das 
chaves, alfaias e paramentos 
«O administrador da capella [...] e os herdeiros de Antonio Vaz saraiva 
ultimo e imediato administrador entregarão as chaves da mesma 
capella ao reverendo abade para se conservarem na sua mão aonde 
devem estar por ser publica para nella se cellebrar, e entrarem as 
procissões [...]. O reverendo abade fará inventario de tudo o que 
pertencer a mesma capella de Vai de Igreja; tanto jóias, calices 
paramentos como tudo o mais pertencente; para o que mandara intimar 
este capitulo a Manoella Maria de Jezus da cidade de Bragança para 
que no termo de oito dias pena de mil e duzentos intregar todos os 
moveis que tiver em seu poder pertencentes a mesma capella. O 
mesmo reverendo abade fará suquestro em todos os bens da fabrica da 
mesma capella e os entregará a hum depozitario fiel para do producto 
délies se mandarem fazer as obras que forem necessárias daqui por 
diante» (fl. 11) 
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Capela de S. Roque: sobrado 
«O amnistrador [sic] [...] mandará sobradar de madeira o plano da 
capella» (fl. 11) 

1780, Outubro, 24 
Visitador: Caetano José Saraiva, abade reservatário de Montouto. 

«João de Moraes mandara telhar [...] a sua capella e [...] mandara 
argamaçar e calear por dentro e por fora» (fis. 16v-17) 

1783, Agosto, 14 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, abade de Vilar Seco de Lomba. 

Senhora da Serra: portas: cunhal 
«O juis e povo [...] mandarão fazer as portas principaes da Senhora da 
Serra para o que mandarão cortar [...] madeira de castanho nova [...] e 
comprarão fechaduras para a porta da sacristia e travessas que 
repararão do que for precizo e [...] mandarão por a cantaria necessária 
na quina da parte do Norte que se acha arruinada» (fl. 24) 

1785, Outubro, 13 
Visitador: André manuel de Meireles, abade de Santa Maria de Cidões. 

Capela de S. Sebastião: telhado: imafiem 
«Os moradores mandarão fazer a estatua de Sam Sabastião, e mandem 
retilhar a capella por haver bastante necessidade disso» (fl. 25v) 

1788, Setembro, 11 
T* Visitador: (?) 

Capela de S. Sebastião: porta 
«Os moradores mandarão fazer hua porta para a capella de S. 
Sebastiam por se achar inteiramente arruinada a que actualmente se 
ve» (fl. 26v) 

1795, Janeiro, 12 
Visitador: Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento, cónego prebendado na Sé. 
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Altares de Nossa Senhora do Rosário e S. Pantaleão: retábulos 
«Os altares [...] achão se com urnas e retabolos muito bem feitos, mas 
precizão dourar se, e como os moradores são obrigados a ornar os ditos 
altares, aos mesmos mando satisfação este mandato» (fl. 42) 

Novo altar das Almas: painel encomendado no Porto 
«Consta me se mandou ja vir do Porto hum painel das Almas para o 
altar das mesmas, que de novo se eigio nesta igreja» (fl. 42) 

Capela de Nossa Senhora da Conceição: ornatos: ruína das paredes 
«A capela [...] de que he actual administradora Izabel de Sá, acha se 
sem ornatos alguns, e paredes inteiramente ameassando ruina» (fl. 42v 

Capela de Nossa Senhora da Espectação 
«Se acha abolida por provizão regia e inteiramente arruinada sem haver 
quem queira tomar o onus da fabrica não me parece justo que ahi se 
conserve hua imagem tão perfeita exposta a indecencias, portanto 
mando ao reverendo parocho que a conduza para a igreja matris 
colocando a no altar que bem lhe parecer» 
(fl. 43) 

Capela do Santo Cristo: pobreza e incapacidade do administrador38 

«Os administradores das capellas desta freguezia, parece terem obrado 
de acórdão em as deixarem destruir, e arruinar, e entre todas ellas a 
que esta em mais lamentável decadência he a do Santo Christo, que se 
acha sem ter hua so couza, que não amiace hua evidente mina: o seu 
administrador nada tem, com que possa reedifica la pois para sustentar 
se perciza valer se do trabalho das suas mãos fas se indispensável o seo 
reparo, porque estando como está situada na igreja matris arruinando 
se fica a mesma matris exposta a ser roubada, bastante motivo para se 
lhe dever dar pronto remédio. O administrador esta pronto a dizestir 
da capella a favor de quem queira encarregar se de fabrica la por sua 
conta: ha quem queira evitar esta dizestencia obrigando se a tudo o que 
agora e para o feturo percizar mas como o administrador tem oito 
irmãos, e todos cazados, e estes tem direito a serem enterrados na dita 

38 Com data de 30 de Agosto de 1806, um assento refere: «Diz Francisco Xavier Gomes de 
Sepúlveda abade de Rebordãos, que havendo na sua igreja huma capella com a invocação do 
Santo Christo, de que na visita passada fizerão total desistência as pessoas, que a mesma 
ainda tinlião direito, esta se reedificou, e compoz com varias esmolas, que para isso derão 
alguns devotos, de modo, que hoje se acha com muita decência, e perfeição; mas para esta se 
conservar convém que ninguém se enterre nella, nem escolha sepultura» Livro de registo de 
capítulos de visita e pastorais de da igreja de S. Frutuoso deArgozelo, (1698-1824), fl. 99 
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capella sem a dizestencia deste direito, ninguém se quer encarregar de 
tomar sobre si o onus da fabrica com hua similhante pensão; portanto 
mando ao juis da igreja de parte a Sua Excellencia reverendíssima com 
a copia deste capitulo que o reverendo parocho para este efeito lhe 
passará [...] lhe de a providencea que lhe parecer justa» (fis. 43v-44) 

RIO DE ONOR 
Igreja de S. João Baptista 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 3, LV. 21 (1761-1852) 

1761, Dezembro, 5 
Visitador: Doutor Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa 
episcopal, vigário da vara da cidade de Bragança. 

y Obras na capela-mor 
«Não foi bastante a determinação do Excellentissimo, e Reverendíssimo 
Senhor bispo [...] na penúltima vezita para que [...] se reparasse a 
capella mor com o lagiamento, factura da fresta, e degraos do altar a 
romana [...] pello que o reverendo parocho dará parte ao Desembargo 
da Meza da Conciencia com o theor daquelle cappitollo e não 
rezultando dentro de hu anno a esperada providencia procedera a 
sequestro nos fructos da comenda tantos quantos bastem para o seu 
complemento» (fl. 1) 

Confessionários; sacristia 
«Tãobem mandarão os freguezes concertar o confessionário com 

r assento de sofficiente altura de forma que seja fixado, e revocar a 
sacristia pella parte interior» (fl. lv) 

1764, Agosto, 7 
Visitador: Doutor Francisco Vaz de Quina, reitor de Ifanes. 

' 
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Residência paroquial 
«Como a caza da rezidencia se acha sem aquela decência que deve ter 
para nella assistirem os reverendos parochos nem sobrado algum 
mando que os moradores dentro em seis mezes facão hu quarto com 
seu sobrado na ditta caza e por baixo logem para com alguma 
comodidade poder viver o parocho» (fl. 13) 

1768, (?) 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

Pavimento da igreja 
«Os moradores dentro de hum anno mandarão aterraplanar a sua igreja, 
ao menos dous palmos, para lançar fora delia as agoas, e depois lagealla 
muito bem por cima, e revocalla do que for percizo e calialla» (fl. 14) 

Adro 
«Comporão as grades do adro e levantarão as paredes» (fl. 14) 

Altar de S. Sebastião 
«O mordomo de S. Sebastião dentro de hu mes mandara vir hua pedra 
Ara para o seu altar e por na sua cruz hum crucefixo, e [...] mandara 
fazer hum frontal de madeira lizo pintado» (fl. 14) 

Altar de Nossa Senhora do Rosário39 

«o mordomo da Senhora mandara por hum crucefixo na sua cruz» 
(fl. 14) 

Capela-mor: retábulo 
«necessitasse mandarsse reformar o retabolo desta igreja e mandar 
cobrir de talha os lados do mesmo athe as paredes e dourallo e 
pintallo» (fl. 14v) 

Outras obras 
«fazer as mais obras deixadas na vezita do Excellentissimo 
Reverendíssimo Senhor D. Frei João da Cruz como são lagear a capella 
e fazer no altar degraos de cantaria a moderna e abrir hua fresta de três 
palmos de larga com sua correspondente altura e sua rexa para 
segurança da mesma e hua vidraça» (fl. 14v) 

39 O documento não refere a invoção. Contudo, acreditamos tratar-se da Senhora do 
Rosário porquanto, adiante se escreveu: «A mordomia da Senhora do Rozario esta sem livro, 
ou se acha findo. O mordomo me aprezente outro». A.D.B., PRQ., Cx. 3, Lv. 21, fl. 39 
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1774, Junho, 12 
Visitador: Manuel Velho Quintela, comissário do Santo Ofício, cónego 
prebendado na Sé. 

Porta travessa; escada para os sinos 
«A porta travessa da igreja esta incapas o juis da igreja no termo de três 
mezes a mande fazer de novo e com, segurança [...] e também hua 
escada para subir a tocar os sinos» (fl. 17) 

1778, Dezembro, 26 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, abade encomendado de Santa Cecília 
de Carrazedo. 

Imagem do Santo Cristo 
«O povo [...] porá hua imagem de Christo em hua, e outra crus dos dous 
altares colatraes» (fl. 17) 

, 1781, Maio, 17 
Visitador: Francisco Xavier de Sá Morais, abade de Sendas. 

Capela-mor: fresta 
«O fabriqueiro mandara compor a fresta da capella mor [...] que fique 
de dous palmos de largura e sinco de alta com vidros» (fl. 22v) 

1783, Julho, 3 
Visitador: Miguel Rodrigues de Castro, comissário do santo Ofício, abade de 
Nozelos. 

Caiação 
«Por conta da fabrica se mandara dar leite a toda a igreja por dentro, e 
por fora que se acha indecente» (fl. 26v) 

Residência paroquial 
«Por conta dos moradores se reideficara a caza da rezidencia em que 
costumão assestir os reverendos parochos de paredes e teto e sobrado 
com repartimentos necessários de cozinha salla e quarto e tudo a 
aceitação do reverendo parocho actual» (fis. 26v-27) 

0 
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Sacrário 
«Com o grande zello que mostrão os moradores desta freguezia [...] 
dezejando por sacrário na sua igreja a sua custa» (fl. 27) 

1785, Junho, 9 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 

Residência paroquial 
«Os moradores, não cumprirão com a reedificação das cazas da 
rezidencia [...] e querendo fazella de raiz e muda la como dizem, para 
citio mais cómodo junto da igreja o poderão fazen> (fl. 38v) 

Mudança dos altares colaterais 
«O juis da igreja e povo [...] mandarão mudar os altares colateraes para 
as paredes da igreja de modo que fiquem fazendo face hum ao outro; 
tirando os do frontespicio do arco; porque ali não tem capacidade para 
nelles se poder celebrar, por baixos e estreitos» (fl. 39) 

S. Sebastião; S. Miguel 
«O reverendo parocho poderá levar pellas missas de S. Sebastiam e S 
Miguel» (fl. 39) 

S. Brás; S. Toão Baptista 
«Para a missa de S. Braz chamarão tam somente trez padres [...] e para 
o dia de S. João Baptista chamarão sette padres» (fl. 39) 

1787, Agosto, 2 
Visitador: abade Gregório Rodrigues Fontes. 

Capela-mor: Retábulo 
«Como se acha o retablo da capella mor, alem de ser pouco capax de 
servir quazi sem sinaes de que foi pintado e menos dourado, pelo que 
preciza de ser retocado cuja obra o juiz da igreja e mais povo dem conta 
aos illustrissimos comendadores para que mandem fazer esta obra [...] 
(e) não dando comprimento a dita obra no tempo de hu anno se 
proceder a sequestro nos fructos da comenda» (fl. 40) 

Residência paroquial 
«Como os moradores não satisfizerão a obra das cazas da rezidencia [...] 
mando que dentro de sis mezes o cumpram acabando de fazer a parede 
que se acha da caza da cozinha de sorte que fique bem reparada de 
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sorte que o fumo não respire para as outras cazas; e deixando [...] na 
mesma cozinha alguma boeira para sahir o fumo, pondo huma porta 
sufeciente na mesma» (fl. 40v) 

1789, Agosto, 24 
Visitador: José Caetano Luís, abade de S. Pedro da vila de Bemposta. 

Capela-mor 
«O fabriqueiro mandara revocar a capella mor no que for necessário por 
dentro e por fora, e da mesma sorte dealvar a mesma» (fl. 44) 

Corpo da igreja 
«O mesmo juis do povo mandara revocar no que for necessário e 
dealvar o corpo da igreja por dentro e por fora» (fis. 44-44v) 

Retábulo 
«O comendador não tem cuidado em satisfazer a obra do retabollo» 
(fl. 44v) 

SANTULHÃO 
Igreja de S. Julião 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 11, Lv. 104 (1700-1764) 

1700, Dezembro, 15 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego Magistral. 

Púlpito: escada. Escada para a sineira 
«(Os moradores) mandarão fazer hua escada para o púlpito de taboa 
muito bem feita e concertarão a escada que vai para os sinos» (fl. lv) 

Ocultação das pinturas murais 
«mandarão acabar de branquear, e revocar a igreja pella parte de 
dentro, em forma, que não fiquem as pinturas a apparecer» (fl. lv) 
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1703, Junho, 26 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Capela de S. Mamede 
«Porquanto fomos informados que a capella de S. Mamede estava com 
pouco adorno e decência para nela se poder celebrar, mandamos que 
(...) a mandem branquear por dentro e por fora, e concertar as portas 
com sua fechadura tendo a sempre fechada, e mandando telhar, e 
adronar o altar de tudo o necessário» (fl. 3) 

1704, Novembro, 24 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Imagem da Senhora da Assumpção 
«O mordomo de Nossa Senhora da Assumpção mandara fazer hua 
imagem de vulto por conta da mesma confraria, a qual se não collocara 
no altar sem primeiro ser benta» (fl. 4) 

1706, Setembro, 28 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Portas principais; baptistério: frestas 
«Mandarão [...] concertar as portas prencepais [...] e as grades do 
baptistério em forma que não caiba braço por entre hua e otra [sic], e 
abrir duas frestas em forma que hu homem em pe, posto pella parte de 
fora não possa olhar para dentro, e a que se ha de abrir de novo, seja 
em conrespondencia da que esta feita da otra parte da igreja e hua e 
outra serão mais largas» (fl. 7v) 

Imaeem de Santo António 
«O mordomo de Santo Antonio athe o dia do santo mandara fazer hua 
imagem do mesmo que tenha ao menos trez palmos de altura feito por 
mão de bom oficial encarnado estofado o qual não sera coloquada no 
altar sem premeiro ser examenada pello senhor ordinário» (fl. 8) 

Altar da Senhora do Rosário 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario mandara compor o altar que 
fique em igualdade com o retablo em termo de dois mezes» (fl. 8) 
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Adro 
«Os freguezes mandarão concertar as paredes do adro a entrada delle 
com suas grades em forma que não possão nelle entrar animais 
immundos» (fl. 8) 

1709, Outubro, 11 
Visitador: Doutor Bernadino Cabral da Silva, deão. 

Capela de S. Mamede 
«os freguezes [...] faltarão com mandar [...] caiar a capella de S. 
Mamede» (fl. 9v) 

1714, Maio, 8 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral 

Altar das Almas: retábulo 
«achei ser necessário precizamente hu retablo para o altar das Almas, 
fio do zello dos devotos satisfação com esta obra com toda a brevidade 
possivel feita ao moderno por mão de bom oficial» (fl. llv) 

Grades para o púlpito 
«Mandarão fazer huas grades para o púlpito torneadas e bem feitas e 
para ainda destas obras (onde se incluía o retábulo das Almas) poderão 
tirar por porporção das confrarias athe corenta mil reis» (fl. llv) 

Sacristia: portal 
«Achei ser percizamente necessária hua porta para a sacristia mando 
que os freguezes em termo de seis mezes lhe facão hu bom portal de 
cantari da terra visto que ja tem pedras lavradas para o dito efeito que 
não tenha menos de nove palmos de altura e de largura a porporsão 
necessária com sua porta em marco bem feita com fechadura de cepo» 

1* (fl. l lv) 

Número de vizinhos 
«Fui informado que sendo este povo de cento e sincoenta vezinhos 
adonde ha muitos pastores e ser lugar de continua passage e não haver 
missa de alva nos domingos e dias santos» (fl. llv) 

1715, Dezembro, 20 
Visitador: Sebastião de Morais Cidade, tesoureiro-mor da Sé. 
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Obras não executas 
«Os freguezes não satisfizerão com mandar fazer o altar, ou retablo das 
Almas e por me constar não foi omissão nem falta de zello so sim do 
dinheiro por cuja cauza os alivio da condenaçãp como de não terem 
posto a obra do púlpito, que me consta terem encomendado [...] por me 
mostrarem ter feito ajuste com os officiais» (fl. 16v) 

1717, Novembro, 27 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Capelas dos Mártires e de S. Mamede: incapacidade 
«Mandamos que pella indecencia das duas capellas dos Mártires, e S. 
Mamede que esta fora do lugar os freguezes delle as reparem e 
reformem branquiando as aplanando os pavimentos e compondo lhe os 
altares de paramentos [...] mandaos sob pena de obediência ao padre 
cura nesse intervallo, recolha logo à igreja a imagem de S. Mamede por 
se achar indecorozamente posta na sua capella» (fl. 18) 

1719, Junho, 24 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Matriz: branqueamento; coro 
«Mandarão os freguezes [...] branquear o corpo da igreja revocando o 
donde for necessário principalmente a parte do coro que se acha em 
pedra» (fl. 30) 

1720, Dezembro, 9 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Matriz: tecto; sinos 
«(Os moradores) em termo de quatro mezes mandarão compor o tecto 
da igreja junto aos sinos, e apertar o eixo do sino grande» (fl. 35) 

1722, Junho, 27 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre. 
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Obras não executadas 
«Os freguezes tem sido sumamente remissos em mandar fazer as obras 
que lhe forão deixadas» (fl. 36) 

1724, Maio, 31 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Capela-mor: tecto 
«O fabriqueiro mandara [...] acudir a reformat o tecto da capella antes 
que se arruine» (fl. 38v) 

1726, Junho, 1 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Senhora da Assumpção 
«O mordomo Dassumpção mandara concertar a vestimenta branca e 
estola e manipulo» (fl. 44v) 

1727, Setembro, 24 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre. 

Capela de S. Mamede: tecto; portas; paredes 
«reformem o teto da capella de Sam mamede compondo as portas, e 
fechduras da mesma, branqueando as paredes» (fl. 46v) 

Capela de S. Sebastião 
«acabarão de compor a capella de Sam Sebastião» (fl. 46v) 

1728, Novembro, 8 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Senhora do Rosário: coroa imperial 
«O mordomo da Senhora do Rozario mandará por conta dos 
rendimentos da mesma Senhora fazer hua coroa de prata imperial 
guarnecida com seos vidrods de cores» (fl. 47) 
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Obras da capelade S. Mamede 
«Os freguezes ão satisfizerão com as obras da capella de S. Mamede, 
mas visto me constar que andão com a obra os officies os relevo da 
condenação» (fl. 47v) 

Frontespício: aberturas 
«Recomendo mandem branquear a igreja pella parte intrior [...] (e) com 
a brevidade que for possivel mandem abrir portas no frontespicio desta 
igreja, adonde for mais conveniente, para esta ficar mais clara» (fl. 47v) 

1730, Maio, 22 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, prior de Santa Maria de Bragança. 

Frontespício: porta principal 
«mandem mudar a porta principal da matris para o meio do 
frontespicio na milhor forma que se puder» (fl. 48v) 

Capela de S. Sebastião: retábulo 
«os freiguezes mandarão mais fazer hum retablo de boa talha para a 
capella de S. Sebastião em termo de hum anno» (fl. 49) 

1732, Novembro, 9 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Capela de S. Sebastião: retábulo. Penalização do mestre pelo atraso na 
conclusão da obra 
«Os freguezes não satisfizerão com o retabollo de S. Sebastiam [...] mas 
em atenção de me constar estar ja parte do retabollo na capela, e lhe 
faltar pouco para se por no altar o relevo de parte da condenação e 
pagara somente o juis do povo por conta do official que ajustou a obra 
por faltar ao tempo em o que ajustou novecentos e sessenta reis que 
descontara ao mestre por faltar ao tempo em que ajustou a dar a dita 
obra feita» (fl. 51) 

Adro 
«Os freguezes mandarão tapar o adro a roda com parede bem feita e 
segura com suas caps de lages que não tenha menos de coatro palomos 
de altura fora da terra, e lhe farão hua agueira de trás da capella maior 
bem funda para expedição de que a agoa não entre na capella, e adro 
com suas lages por sima, e a parte do adro que intesta com assude que 
vai para o moinho farão os donos do mesmo moinho, o que comprirão 
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deixando lhe grades nas entradas do mesmo adro [...] prohibo de hoje 
em diante nem hum dos que tem linhares de trás da igreja se entrometa 
a romper as paredes do mesmo adro, nem meter canos dentro delle» 
(fis. 51v-52) 

Iereia matriz: tecto: pavimento e sepulturas 
«Os freguezes mandarão reformar o tecto da igreja do madeiramento 
necessário para evitarem a evidentíssima ruina que esta ameaçando, 
mandando também lagear o pavimento da igreja com campas de lages 
iguaes todas ao livel» (fl. 52) 

1735, Março, 25 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Senhora do Rosário: vestido e manto 
«O mordomo da Senhora do Rozario [...] mandara por conta dos 
rendementos da mesma confraria fazer hum vestido de perciana roxa 
com alguas flores brancas, e hum manto do mesmo lote» (fl. 55v) 

Capela de S. Sebastião: 
douramento do retábulo: imaeens de S. Fabião e S. Sebastião; frontal de 
madeira 
«o mordomo de S. Sebastiam the a primeira vizita [...] mandara dourar 
o retabolo com os altos e os baixos encarnados»; 

imaeens de S. Fabião e S. Sebastião 
«encarnar e estofar as imagens de S. Fabião e S. Sebastião, e não serão 
collocados no altar seem [sic] primeiro serem bentas pelo senhor 
ordinário, e tudo por mão de bom official»; 

altar: alargamento: frontal pintado a óleo 
«alargar o altar em forma fique com capacidade para se poder celebrar 
mandando lhe fazer hum frontal de madeira pintado a óleo de hua 
banda branco e vermelho e da outra campos verde e barras roxas, lagear 
o pavimento da capella ao livel e reca la e branquea la pella parte 
exterior e interior»; 

portas pintadas de cor vermelha 
«olerá tãobem as portas da capella de cor encarnada» (fl. 55v). 

r 
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Santa Bárbara 
«Em o que pertence ao Ramo que as devotas moças costumao ajuntar 
para a Santa Barbara [...] mando [...] que nenhua pessoa se entremette a 
quererllo divertir para outra qualquer obra» (fl. 56v) 

1737, (?) . 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego Magistral. 

Baptistério; sepulturas 
«Os freguezes mandarão [...] por ao livel o pavimento do baptistério em 
lagias igoais e as sepulturas da igreja» (fl. 59) 

1738, Fevereiro, 6 
Visitador: Gaspar Rodrigues de Sá, cónego prebendado. 

Igreja e sacristia: paredes 
«Os freguezes [...] mandaram argamassar as paredes da igreja e 
sachristia pella parte intrior e extrior» (fl. 60) 

Escada para os sinos: campanário u r i ^ 
«mandaram fazer hua escada para subir aos sinnos como também [...] 
mandaram fazer hum sobrado em madeira grossa com valentia para se 
porem as pessoas quando tocarem os sinnos pondo lhe por cima hum 
cuberto de madeira, e telha [...] e também mandem lagiar o campanário 
por cima com lages assentadas em cal» (fis. 60v-61) 

1739, Março, 9 
Visitador: Gaspar Rodrigues de Sá, cónego prebendado. 

Coro 
«(Os moradores) mandarão reformar o coro» (fl. 63v) 

Tmagens da Senhora do Rosário e do Menino Tesus 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rosário em termo de seis mezes [...] 
mandara encarnar o rosto da mesma Senhora por offecial perito como 
também a do Menino Deos» (fl. 63v) 

Imagem da Senhora da Assumpção 
«O mordomo de Nossa Senhora da Assumpção em termo de seis mezes 
[...] mandara encarnar o rosto da mesma Senhora» (fl. 63v) 
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1743, Dezembro, 16 
Visitador: Doutor Manuel Teixeira de Magalhães e Lacerda, fidalgo capelão da 
casa de Sua Magestade. 

Sepulturas 
«Os freiguezes em termo de seis mezes [...] mandarão compor todas as 
campas das sepulturas da igreja igualmente» (fl. 74) 

Campanário: coro 
«Os mesmos freiguezes [...] mandarão revocar de cal e branquear o 
mesmo campanário, e mandarão abrir dois buracos no tecto do coro 
para deste se poderem também tocar os sinos» (fl. 74) 

Capela-mor: ruina 
«esta a capella mor de tal sorte que he precizo tirar delia o sacrário 
emquanto se não compõe, por se chover como na rua [...] mando ao 
reverendo parocho com pena de suspensão de suas ordens de parte com 
o theor deste cappitolo [...] ao Reverendo Cabbido para que se digne 
mandar o reverendo fabriqueiro mande fazer muito brevemente todas 
estas obras» (fis. 74v-75) 

1743, Dezembro, 21 
Visitador: Doutor Manuel Teixeira de Magalhães e Lacerda, fidalgo capelão da 
Casa de Sua Magestade. 

Altares colaterais: crucifixo como o da iereia de Aneueira 
«O povo em termo de seis mezes mandara fazer para cada hum dos 
altares colaterais hu crucifixo a imitação do que se acha na igreja de 
Angueira (e) hua banqueta para os castiçais» (fl.82) 

y* Altar-mor: 
banqueta: crucifixo. Reforma do retábulo 
«O reverendo fabriqueiro [...] mandara fazer banqueta para o altar mor 
e crucifixo a romana»; 

retábulo 
«mandara reformar o retablo de sorte que fique com decência» (fl. 82). 

Corpo da igreja: tecto 
«O povo mandara forrar o corpo da igreja» (fl. 82v) 

t 
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1755, Outubro, 1 
Visitador: Doutor Francisco Barroso, abade de Penhas Juntas. 

Altar-mor: retábulo 
«O juis do povo e igreja mandara fazer hua trebuna para o altar mor em 
correspondência do retábulo que se lhe fizer» (fl. 117v) 

st 
Pavimento; sepulturas 
«Mandaram mais lagiar aigreja em forma que as sepulturas fiquem 
entre si com distinçam pondo lhe soleiras, ou caixilhos de cantaria em 
que se sustentem as campas, que ham de ser com boas taboas de 
castanho cada hua para sua sepultura» (fl. 117v) 

Baptistério: grades pintadas de vermelho 
«Mandaram mais dar hua tinta vermelha as grades da pia baptismal, e 
portinhas dos Santos Óleos» (fl. 117v) 

Capela de S. Mamede: paredes; retábulo. Suspensão 
«Pella indecencia com que se acha a cappella de S. Mamede a ^ 
suspendo emquanto [sic] lhe não fizerem de novo a paredes boa porta, 
ferro, retablo a moderna banqueta e crus a romana» (fl. 118) 

Misericórdia 
«O Provedor da Misericórdia mandara sobredourar a copa do cálix por 
dentro, e o lábio por fora, e a patena por cima em termo de dois mezes» 
(fl. 118) 

1757, Fevereiro, 5 
Visitador: Francisco Xavier Chaves, arcediago de Mirandela. . 

Capela-mor: fresta; altar 
«O reverendo fabriqueiro da igreja cathedral de Miranda [...] mandara 
compor a fresta da capella mor, alrgar o altar mor por estar muito 
estreito» (fl. 126v) 

1760, Outubro, 18 
Visitador: D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, bispo da diocese 
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Capela-mor: pavimento; fresta; altar: degraus; retábulo 
«O fabriqueiro da Mesa Capitular mandara lagear o pavimento da 
capella mor desta igreja, e por na fresta da mesma hua vidraça com sua 
rede de arame por fora; alargar o altar, fazendo o pavimento de junto 
do mesmo de cantaria com degraos a romana, ficando com boa área e 
correspondente a do retábulo novo que mandamos se faça de forma que 
admitta tribuna, que deixamos também a quem pertence [...] ja que não 
pode esperar mais a indecencia, com que esta a dita capella» (fl. 132v) 

Corpo da igreja: tecto. Coro 
«O povo mandará [...] retocar o forro da igreja e concertar o choro e 
caiar por dentro a mesma igreja» (fl. 133) 

Altares da Senhora da Assumpção, S. Damião e senhora do Rosário 
«O povo, ou quem pertencer mandara vir de Miranda três pedras Aras 
[...] hua para o altar da Senhora da Assumpção, outra para o altar de S. 
Damião e outra para o altar da Senhora do Rozario» (fis. 133v-134) 

Fresta 
«O povo mandará mais abrir a fresta que está junto ao altar da Senhora 
do Rozario, pondo lhe hua vidraça e rede de arame por fora» (fl. 134) 

1774, Setembro, 21 
Visitador: Sebastião da Veiga Cabral, fidalgo capelão da Casa de Sua 
Magestade, abade de Carrazedo. 

Adro 
«O juis da igreja [...] não consintão nunqua que morador algum, seja 
qualquer que for, abra o sagrado da igreja para por ella poder passar 
com carro» (fl. 141) 
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SERAPICOS 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 4, Lv. 30 (1674-1726); 

PRQ., Cx. 4, Lv. 31, (1727-1802) 

1674, Dezembro, 19 
Visitador: Doutor Garcia dos Anjos, mestre em Teologia. 

Corpo da igreja 
«Os freguezes mandarão calear o corpo da igreja e rebocar o pedaço da 
parede que falta branqueando a» (fl. 1) 

Ermidas de S. Sebastião e de Nossa Senhora do Aviso; casa da ermitoa 
«(Os fregueses) mandarão branquear e reparar a ermida de S. Sebastião 
e de Nossa Senhora do Viso e repararão a caza da ermitoa por me 
constar dormir na igreja o que não he decente» (fl. lv) 

Altar de S. Sebastião 
«Os freguezes mandarão fazer hum sobreceo de lenço para o altar de S. 
Sebastião» (fl. 3) 

1677, Maio, 24 
Visitador: António Rodrigues, cónego prebendado na Sé. 

Arcaz 
«O reverendo abade e freguezes per pertencer a hu e outros de per meio 
mandem fazer huno caixão muito bem feito por mão de bom oficial 
com suas chaves e fechaduras de boa madeira» (fl. 5v) 

1678, Novembro, 30 
Visitador: Doutor Manuel de Gouveia, abade de Chacim. 

Sacrário 
«O reverendo abade porá hum sacrário bem feito de boa madeira, e por 
mão de bom official» (fl. 7) 
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Caixões para a sacristia 
«Os freguezes mandarão [...] na parede da sachristia meter huns caixois 
para nellas estarem os calicis e o que mais for necessário com sua 
fechadura» (fl. 7) 

Casa da ermitoa 
«Os freguezes mandarão telhar e ripar a caza da ermitoa» (fl. 7) 

Imagem de S. Sebastião 
«(Os fregueses) mandarão encarnar a imagem de S. Sebastiam, e por lhe 
huns pees» (fl. 7v) 

1679, Dezembro, 4 
Visitador: Gaspar de Morais Dantas, abade de Castro Roupal. 

Capela da Senhora do Aviso: madeiramento 
«(Os fregueses) mandarão concertar a irea de Nossa Senhora do Viso de 
todo o necessário» (fl. 8v) 

Fechaduras de cepo 
«Fez me requerimento o reverendo abade que a fechadura da porta da 
igreja se abria com muita facilidade [...] mando o juiz da vara [...] 
compre duas fechaduras de cepo muito bem fortes, e as mande por nas 
portas» (fl. 9v) 

1681, Janeiro, 10 
Visitador: Manuel Correia Botelho, reitor da igreja de Santo André de (*). 

Pia baptismal: guardapó 
«Os freguezes mandarão fazer hu goardapo de madeira de castanho per 
mão de bom ofecial pêra a pia baptismal» (fl. llv) 

Sacrário 
«O reverendo abade não satisfes com mandar fazer o sacrário» (fl. llv) 

Capela da Senhora do Aviso: madeiramento 
«(Os fregueses) também não comprirão com mandar concertar a igreja 
de Nossa Senhora do Viso encorrerão nas penas que lhe forão impostas 
de que os alevio por me constar tem a madeira e per não estar seca não 
fiserão a dita obra» 
(fl. l lv) 
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1682, Maio, 16 
Visitador: Martim Pegado, cónego magistral na Sé. 

Sacrário: douramento 
«O reverendo abade athe a primeira vezitaçam mandara dourar o 
sacrário, e pratear os castiçaes do altar mor» (fl. 13) 

Ermida de S. Sebastião 
«Os freguezes athe a primeira vezitaçam mandarão concertar a irmida 
de Sam Sebastiam de tudo o necessário com madeiras novas portas 
com chaves, caiada e branqueada» (fl. 13» 

1687, Outubro, 20 
Visitador: D. Francisco de Santa Maria, bispo da diocese. 

Retábulo: reforma com aproveitamento dos painéis 
«Porque as madeiras do retábulo são velhas, e estão em partes 
carcumidas, e para se reformarem com pouco menos custo se poderá 
fazer hum retábulo novo, e também porque o que ha he muito antigo e 
o reverendo abade estar nesta igreja ha muitos annos portanto lhe 
mandamos faça hum retábulo novo ao moderno, em que poderá 
aproveitar os painéis que tem o mesmo retábulo, mandando os reformar 
em as partes em que estão resalteados, e for necessário» (fl. 20v) 

Capela-mor: forro 
«Outrossi mandara o reverendo abade em termo de seis mezes 
comcertar [sic] e reformar o forro da capella mor e [...] revocar nas 
partes que he necessário, e alveialla e retelhan> (fl. 21) 

Sacristia: forro; telhado 
«Achamos a sanchristia não estava forrada como convinha pello que 
ordenamos ao reverendo abade [...] a mande forrar muito bem, e 
retelhar» (fl. 21) 

Capela-mor: sepulturas 
«Prohibimos pena de excomunhão maior ipso facto que nenhua pessoa 
se enterre na capela mor senão aquellas que por direito e nossas 
Constituições lhe são concedidas» (fl. 21v) 
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1689, Fevereiro, 12 
Visitador: Manuel Rodrigues de Andrada, arcediago de Mirandela. 

Alargamento da sacristia; tecto 
«Os freigeses mandarão alarguar as parées da sacristia [...] e o 
reverendo abade mandara fazer o tecto» (fl. 22v) 

1690, Outubro, 29 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Retábulo 
«O reverendo abade não satisfez em por o retabolo como lhe foi 
mandado [...] satisfaça com elle athe de hoje a hu anno pena de coatro 
mil reis» (fl. 24v) 

Sacristia: paredes; tecto; lavatório 
«Os freguezes [...] comporão as paredes da sanchrestia [...] e o 
reverendo abade o tecto e os freguezes poprão na parede hu lavatório» 
(fl. 25) 

Adro 
«Vimos que os freguezes querião fazer curral do concelho junto do adro 
o que he indecencia pello que [...] não uzem delle de hoje por diante e 
o derrubem em termo de coatro dias» (fl. 25) 

1692, Outubro, 28 
Visitador: Doutor João Barbosa de Almeida, protonotário apostólico. 

Retábulo da capela-mor 
«O reverendo abade não satisfes com a obra do retábulo» (fl. 26) 

Sacristia 
«Também achei a sancrestia feita por parte dos freguezes e o tecto que 
he do reverendo abade não esta feito» (fis. 26-26v) 

«Os freguezes mandarão fazer hua janella rasgada na parede da 
sancrestia com grades de ferro» (fl. 26v) 

1693, Janeiro, 15 
Visitador: Doutor Manuel da Cunha de Almeida, protonotário apostólico. 

996 



V 

Sacristia: pavimento 
«(Os fregueses) mandarão sobradar o pavimento da sanchrestia e 
revocalla e branquealla» (fl. 28v) 

Capela da Santa Cruz 
«(Os padroeiros) mandarão revoquar e branquear a capella de Santa 
Crus» (fl. 28v) 

1695, Setembro, 2 
Visitador: Doutor Frei Pedro de Melo, Mestre na Sagrada Teologia e reitor do 
Seminário de S. José, em Miranda do Douro. 

Alpendre da igreja 
«Os freguezes mandarão consertar o alpendre da igreija na forma que 
apontar o padre cura» (fl. 31) 

Adro 
«Vejo que as arvores que estão nas paredes do adro poderão perjudicar 
aos pendões que vão nas procições, tendo o risco de se romperem pello 
que ordeno que em termo dehum mes se cortem todas aquelas arvores 
que estão junto á igreija» (fl. 31v) 

Capela-mor: docel 
«Os mesmos freguezes mandarão também fazer [...] hum docel para a 
capella mor» (fl. 31v) 

1698, Janeiro, 26 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Retábulo do altar-mor: douramento 
«O reverendo abade mandara dourar o retabolo em termo de três 
annos» (fl. 37v) 

1699, Dezembro, 9 
Visitador: António de Morais Antas, comissário do Santo Ofício, cónego 
Doutoral na Sé. 
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Retábulo do altar-mor: douramento 
«O reverendo abade mandara dourar o retablo do altar mor em 
formaque as columnas não levem mais tinta que ouro, e os painéis 
serão reformados por bom pintor athe o S. João» (fl. 40v) 

Capela-mor 
«(O abade) mandará mais comprar hum sobreceo de bertangil para o 
altar mor, e branquear a cappella mor» (fl. 41) 

1701, Fevereiro, 28 
Visitador: António de Morais Antas, comissário do Santo Ofício, cónego 
doutoral na Sé. 

Imagem de S. Caetano 
«O juis e confrades de S. Caetano mandarão fazer hua imagem do santo 
por bom ofecial que seja de coatro palmos dourado estofado por bom 
pintor que seja dos approvados sob pena de que na primeira vezita se 
lhe não aceitara» (fl. 43) 

Imagem e retábulo de S. Caetano 
«E outrossim não se despenda dinheiro da confraria (de S. Caetano) 
excepto o necessário para os officios e festa the se não fazer a imagem e 
retabolo» (fl. 43v) 

1703, Junho, 17 
Visitador: Manuel de Matos Botelho, abade de Duas Igrejas. 

Confraria de S. Caetano 
«sobre a confraria de S. Caetano, mando que se faça hum caixão bem 
feito com suas gavetas, para nellas se guardarem os paramentos da 
confraria, e os livros dela» (fl. 45) 

Arco cruzeiro 
«Esta igreja necessita de tantas obras [...] que não he fácil o accordão 
sobre esta materia [...] mando que se principie as ditas obras pelo arco 
da cappella mor, visto também como o zello do reverendo abade aplica 
esta mesma obra, e quer a sua metade que lhe toca do custo delia; o 
qual arco se fará de cantaria liza quanto mais levantado que for 
possivel» (fl. 45) 
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Forro e tecto da igreja 
«O povo preparara neste mesmo anno alguns materiaes assim de pedras 
como de madeiras para metter mão à obra do forro e tecto da igreja nos 
annos seguintes» (fl. 45v) 

1704, Junho, 18 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Capela da Santa Cruz: reedificação; retábolo 
«Os administradores da capella de Santa Cruz ate a primeira vezita a 
mandarão reedificar antes que de todo se arruine, e lhe farão seu 
retabolozinho, caiando a, e branqueando a por dentro e per fora depois 
de compostas as paredes» (fis. 47-47v) 

Casa do ermitão da Senhora do Aviso 
«O juis do povo por conta do mesmo mandará telhar e reparar as cazas 
do ermitão de Nossa Senhora do Vizo [...] visto me constar tirarem a 
telha destas cazas para a igreja deste povo» (fl. 47v) 

1706, Junho, 2 
Visitador: Manuel Carneiro de Figueiredo, vigário geral do bispado. 

Casa do ermitão da Senhora do Aviso 
«O juis do povo não satisfes com a obra [...] de retelhar as cazas do 
ermitão de Nossa Senhora do Vizo [...] mas attendendo a não haver ate 
aqui ermitão que nella habitasse, e que estando a caza sem elle lhe 
furtarão a telha, e recebia dos pastores outras damnificaçoins, o alivio 
daquella pena» (fl. 50v) 

Capela da Santa Cruz 
«Os administradores da capella de Santa Cruz [...] so satisfizerão ao 
concerto das paredes pella parte de dentro» (fis. 50v-51) 

Transferência do sítio da matriz 
«O reverendo abade e os freguezes não cumprirão com as obras que lhe 
foram impostas [...] mas attendendo às rezoins que me reprezentarão, 
de que não tinhão feitas estas obras por quererem fazer em melhor sitio 
nova igreja, a que tinhão ja posto as mãos por serem alguns de 
contrario parecer, que se fizesse a dita matriz no mesmo sitio, os alivio 
a todos da condennação em que tinhão incorrido; e mando que em 
termo de hum anno ou ate a primeira tenhão cortada a alvenaria e 
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cantaria necessária para a dita igreja e feitos os alicerces e tudo o mais 
que puderem como se espera do zello com que todos para esta obra se 
offerecerão e alguns particulares com a promessa de esmolas 
aventejadas, e os reverendos sacerdotes com estas, e com os seus bois 
para os carretos que todos prometerão; e porque a desunião que havia 
acerca do sitio em que se havia de fazer a igreja ja esta resolvido por 
mim, ouvindo e tomando os votos de todos os que prezentes estavão 
em que se assentou que a fazer se de novo não era bem fosse no mesmo 
sitio, por ficar longe da maior parte do povo, e sercado de hum ribeiro 
que com as suas inundaçoins da muita ma passagem aos freguezes no 
Inverno, e tem impossibilitado nesse tempo muitas vezes aos parochos 
o administrarem os sacramentos e assim se determinou fosse amanhãa 
[sic] com elles eleger lhe e demarcar lhe sitio para a dita igreja; e no 
que elegido lhe for a farão com toda a brevidade, e o juis do povo e 
igreja condennarão em 300 reis por cada vez que faltarem em 
concorrerem para a dita obra as quais condennaçoins applico para as 
obras da mesma igreja» (fl. 51) 

1710, Junho, 23 
Visitador: Manuel Tavares de Sousa, cónego na Sé. 

Indecisões na obra da nova igreja. Ruína da matriz: campanário; tecto, 
paredes 
«Pello que alcanço da vezita passada tornaram se as promessas e 
vontade de fazer a igreja em discuidos e subterfúgios para evitar as 
obras que se lhe mandaram fazer da reforma capeando por este modo o 
pouco zello com que deveriam dar a execuçam a obra da dita igreja e 
escapar das penas que pellos discuidos mereciam pois nem o arco nem 
o mais que se lhe mandou fazer puseram em execuçam, e como acreceo 
depois da vezita passada o mandar se derrubar o campanário pella 
ruina que estava ameaçando e estarem as paredes tam afastadas dos 
oliveis, e das soleiras que em parte estavam com iminente perigo, e o 
tecto estarsse vindo abaixo, me resolvo a fazer perceito e obrigaçam 
para os freguezes, e também para o reverendo abade toda a obra da 
igreia, o que athe gora hera necessidade para as partes danificadas e 
ruinosas, e racional conselho com boa direcçam para que sem serem 
anexados se mostrassem zelozos na factura da dita igreia que 
prometiam voluntariamente fazer. Pello que mando que attendendo 
aos discuidos referidos e a ruina iminete que se esta temendo que em 
termo de dous annos façam de novo a igreia ou no mesmo sitio ou 
honde mais conveniente parecer [...] pena de duzentos mil reis que 
pagaram irimissivelmente se no dito termo a não tiverem feita» 

1000 



Capela de S. Sebastião: piso 
«Fui informado que na cappella de Sam Sebastiam no tempo das eiras 
ficando aberta [...] tem havido merendas dentro, e outras couzas 
indecentes [...] e o juis do povo mandara lasear e aplainar as covas que 
estam junto ao altar mor» (fl. 53) 

Confraria de S. Caetano: frontal 
«O mordomo da confraria de S. Caetano mandara fazer hum frontal de 
damasco branco» (fl. 54) 

1714, Junho, 3 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na be. 

Estado de ruína da matriz. Obras necessárias. Modificações na planta. 
Confrarias 
«Acho esta igreja tão arruinada em tudo o que lhe pertence, e de obras 
que precisamente sam necessárias que he dificultoza a rezolução por 
honde se ha de de principiar [...] e he muito de admirar que não tenhão 
dado a obra da reedificação da igreja que por incúria sua e negligencia 
esta amiaçando evidentíssima ruina, em tal forma que ja caio o 
campanário, e os sinos estão postos em hum pao [...] e lhe darão ^ 
principio em termo [...] de seis mezes, e no sobredito de hum anno 
teram a igreja de tudo feita, e acabada fazendo porta principal no meio 
da capela maior visto que o reverendo abade na minha prezença 
conssentio a vista da maior parte do povo que esta se mudasse para 
honde a igreja de prezente tem as portas principais fecando o dito povo 
por esta vez somente obrigado a fazeras paredes da dita capela no 
sobredito citio a sua custa e o reverendo abade por lhe os 
madeiramentos e o mais que tem a capella actual na nova que se ha de 
fazer a sua custa e declaro que as paredes da capella e tudo o mais 
toma o reverendo abade fazer a sua custa, e somente o povo sera 
obriguado abrir lhe os alicerces, e fazer lhe os carretos necessários para 
a sita capella, e para ajuda das sobreditas obras concedo licença os 
freguezes que possam tirar da confraria do Senhor40 trinta mil reis [...] e 
da confraria do orago outros trinta mil reis e da confraria do Rozario 
seis mil reis» (fis. 55v-56) 

40 No testamento do abade Manuel Faria Sarmento, constavam algumas quantias «que lhe 
estavam devendo», as quais deixou «para obras ou mais necessário que for para a igreja deste 
luguar de Sarapicos». Elaborado um rol dos devedores, verificou-se que o reverendo 
Francisco Lourenço Alves tinha em seu poder 9.000 réis para se fazer huma imagem do 
Santo Cristo. A.D.B., Ob. cit., fl. 54v 
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Senhora do Rosário: dinheiro para as obras da ierem: manto 
«E porque me constou que dos ramos das devotas que ofrece a Nossa 
Senhora do Rozario se acham em ser corenta e sinco mil reis com 
pouca diferença concedo também licença para que possão tirar deste 
compitto quinze mil reis e do remanecente se fará hum manto para a 
mesma Senhora de tella branca ou azul com seu rendallhezinho de 
ouro a roda e hum camizote de cambrae fino goarnecido com renda fina 
para consolação das devoltas» (fis. 56-56v) 

Altar de S. Caetano: nicho; retábulo 
«O juis e mais officiais da confraria de S. Caetano farão [...] em hua das 
naves nicho concernente para nelle terem o altar do santo bem feito, 
em forma que o retabollo fique fazendo face ao livel da parede na forma 
que insinuei ao reveredo abade, e visto que a maior parte dos irmãos 
desta confraria são deste povo, concorrerão os sobreditos officiais com 
sincoenta mil reis para as sobreditas obras» (fl. 56v) 

Casa do ermitão da Senhora do Aviso 
«Achei que a caza do ermitam da Senhora do Vizo não esta composta 
[...] mando que os freguezes a componhão» (fl. 57v) 

Imagem do Santo Cristo à semelhança e pelos oficiais que fizerão a de 
Ala 
«Também achei estar em ser catorze mil reis41 [...] depozitado na mão 
de Francisco Lourenço Alves que deixou o reverendo abade Manoel de 
Faria Sarmento para se fazer hua imagem de Christo crucificado para a 
igreja, e visto aver dinheiro o reverendo abade a mandara fazer da 
mesma altura e grandeza, que esta, o que mandei fazer para a igreja de 
Ala, que sera feito, e emcarnado [sic] pellos mesmos officiais que 
fizerão aquella» (fl. 57v) 

Pavimento 
«Também achei o taboado desta igreja todo rotto» (fl. 58v) 

1715, Novembro, 3 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

41 Em referência anterior (fl. 54v), deu-se notícia de uma quantia de 9.000 réis para a mesma 
obra. 
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Reedificação da matriz 
«Os freguezes [...] somente satisfizeram em dar principio a reedificação 
da igreja na qual se tem mostrado morosos» (fl. 59v9 

Imagem do Santo Cristo 
«Emquanto [sic] a obra do Devino Santo Christo mando se de 
cumprimento de sorte que esteja prompto para o tempo em que se 
cabar a igreja que sera posto no altar que acharem mais conveniente» 
(fl. 60v) 

1717, Junho, 17 
Vistador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Andamento das obras 
«Na vezita passada se puserão alguas obras, e que aquellas que sao 
próprias dos freguezes vemos se não descuidão» (fl. 62) 

1721, Julho, 9 A , 
Visitador: Doutor Manuel Monteiro da Mota, desembargador da Mesa 
episcopal. )f. 

Obras da matriz 
«Os freguezes não tem cumprido em tudo as obras que lhe toram 
deixadas nas três vezitas antecedentes a esta [...] pagaram as pennas 
impostas de que agora os alevio atendendo ao muito que se tem gasto 
na façam desta igreja» (fl. 69) 

Sacristia: 
fábrica 
«Os mesmos freguezes dentro em seis mezes mandaram tazer numa 
sanchristia para a qual se acha ja o portal aberto, e podendo ser sera 
esta coadrada com quarenta palmos ao menos de comprimento, e * 
outros tantos de largura, muito bem feita com os cunhaes de cantaria e 
fresta da mesma que lhe de bastante claridade e nesta mandaram por 
suas grades de ferro»; 

lavatório 
«mandaram também fazer hum lavatório de boa cantena e por bom 
offecial»; 
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tecto; telhado 
«o tecto e telhado mandara fazer o reverendo encomendado por offecial 
perito, e de boa madeira por conta da renda desta abbadia, pondo em 
lanços esta obra» (fl. 69v). 

Retábulos dos altares colaterais; imagens 
«Vejo que o altar coletral aonde esta S. Sebastiam necessita de hum 
retabolo, pões o que tem esta indecente; pelo que me pareceo 
atendendo a pobreza dos moradores deste lugar, mandar que o que se 
acha no altar de S. Caetano por estar novo se ponmha no dito altar 
coletral mandando se primeiramente estreitar podendo ser e neste se 
porá huma imagem de S. Sebastiam que mandaram os ditos freguezes 
fazer por offecial perito o encarnar por outro, o qual terá de altura três 
palmos; e para o altar aonde se acha o dito retabolo de S. Caetano, por 
este ser piqueno, e não encher todo o vam da capella, mandaram ps 
offeciais da confraria do dito santo a custa desta fazer hum novo, o qual 
enchera todo o sobredito vam, o qual sera feito ao moderno, e a 
salamonica ao modo da tribuna no qual poram a imagem de Santo 
Christo, qua mandaram os sobreditos freguezes também encarnar, e a 
de S. Caetano» (fis. 69v-70) 

Imafiem de Nossa Senhora da Assumpção 
«O reverendo encomendado [...] mandara também fazer huma imagem 
de Nossa Senhora da Assumpção orago desta igreja, por offecial perito, 
e encarna la, e estofa la por outro, a qual terá de altura ao menostres 
pamos porestar indecente, e ser muito antiga a que esta no altar mow 
(fl. 70v) 

Baptistério: grades; altares colaterais 
«Os freguezes [...] mandaram fazer para o baptistério humas grades 
novas com sua fechadura muito bem feitas e torneadas [...] e huns 
estrados de madeira para os atares coletraes» (fl. 70v) 

Capela de S. Sebastião: suspensão 
«A capella de S. Sebastiam deixo suspença athe se reparar, e 
paramentar do que necessita e lhe he precizo assim nas paredes, como 
tecto e altar» (fl. 71v) 

Capela da Senhora do Aviso 
«Consta me que por dentro do corpo da capella de Nossa Senhora do 
Vizo se mandou fazer huma caza na qual se acende lume, e serve de 
cuzinha, e que para isso se desfes a caza que havia para o hermitão [...] 
e por evitar semelhante indecencia mando [...] dentro em dois mezes 
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demolir a dita caza [...] e a pedra que tirarem, e com a que necessária 
for mandaram [...] fazer huma caza para o henni tão, que suposto agora 
o não ha pode lo haver, tendo esta caza para viver, e mandaram tapar 
hum buraco que ha na dita capella mandando lhe por mais dois caibros 
para que por elle não entre a gente que andano campo» (fl. 71 v) 

Capela-mor da matriz 
«me ocoreo estarem as paredes da cappela mor desta igreja por rebocar 
e branquear pella parte de fora, e ainda por dentro em partes [...] 
mando ao reverendo encomendado a faça finalizar dentro em coatro 
mezes» (fis. 71v-72) 

Empreitadas 
«concedo licença para poderem fazer empreitadas nos domingos, e dias 
santos» (fl. 72) 

1722, Junho, 25 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Obras da abadia: tecto da sacristia 
«não tem dado comprimento as obras que ficou recomendado ao 
reverendo emcomendado [sic] mandasse fazer por conta dos fructos 
desta abbadia, e me disse tinha feito diligencia para que os rendeiros 
lhe entregacem o dinheiro para ellas, e o não tinha conceguido, nem 
ainda para satisfazer aos carpinteiros que tem quasi acabada a obra do 
tecto da sacristia» (fl. 74v) 

Capela de S. Sebastião 
«de novo mandarão argamassar, e branquear a capella de S. Sebastiam 
por dentro e por fora» (fl. 74v) 

1724, Junho, 16 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

Confraria de S. Caetano: caixão para os ornatos 
«O mordomo, e juiz de S. Caetano mandarão compor a arca dos ornatos 
ou fazer hu caixão de gavetas para os ornatos da confraria» (fl. 79v) 

Sacristia; baptistério 
«Os freguezes mandarão fazer chaves e fechadura para os caixoens da 
sanchristia e também para o baptistério» (fl. 81) 
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SERAPICOS 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 4, Lv. 31, (1727-1802) 

1727, Outubro, 25 
Visitador: Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral da Sé de Miranda do 

w Douro. 

Capela de Santa Cruz: tento 
«Os administradores e padroeiros da capella da Sancta Cruz mandarão 
rebocar onde for necessário e branquear a mesma capella por dentro e 
por fora [...] compor ou fazer de novo o tecto da mesma visto que o que 
tem estar incapaz» (fl. 2v) 

Capela de S. Sebastião: pintura e douramento do retábulo 
«O mordomo de Sam Sebastiam mandara em termo de hum anno 
dourar, e pintar o retabollo do mesmo por mão de bom offecial» (fl. 3) 

Igreja matriz: pavimento 
Í «Os freguezes em termo de hum anno mandarão sobradar o pavimento 

da igreja das portas travessas para cima fazendo taburnos de madeira 
de castanho muito bem ajustados ao livel de sorte que cada hum délies 
se possa levantar quando for necessário para abrir alguma sepultura, 
para o que lhe porão argollas de ferro em cada hum délies o que farão 
de concelho, ou repertindo pro rata a cada tantos moradores seu 
estrado» (fl. 3) 

Altar de S. Caetano: frontal de madeira 
«O juis e mais officiaes da confraria de Sam Caetano mandarão fazer 
para o altar do mesmo santo hum frontal de madeira bem lizo pintado a 

^ óleo de hua parte branco e vermelho, e da outra de roxo» (fl. 3) 

Capela-mor e sacristia: tectos; aljerozes 
«Também achei ser precizamente muito necessário acudirsse aos tectos 
da capella maior fazersse aljaros a roda da mesma de cornija de 
cantaria em comrrespondencia [sic] da sacristia, e corpo da igreja» (fl. 

* 
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Altar da Senhora do Aviso: frontal de madeira 
«Outrossi achei ser necessário hum frontal para o altar de Nossa 
Senhora do Vizo ordeno ao juis do povo o mande fazer de madeira lizo 
pintado a oleo de hua banda branco e da outra roxo» (fl. 4) 

1728, Outubro, 5 
Visitador: André Ramalho Barradas, abade da igreja de S. João Baptista, em 
Bragança. 

Capela de Santa Cruz: tecto 
«Achei que os padroeiros da capella da Santa Crus não tem dado 
satisfação a todas as obras [...] e suposto tem incorrido nas penas que 
lhe foram impostas os alivio delias por me constar com certeza terem a 
madeira quazi prompta para o tecto, e o reveoca la e branquea la antes 
deste posto não he conveniente» (fl. 6) 

Capela de S. Sebastião: 
douramento do retábulo; imagem 
«O mordomo de S. Sebastiam não tem dado execução a obra [...] mando 
que os freguezes não só mandem dourar o dito retábulo, mas ainda 
estofar o mesmo sancto dentro de seis mezes» (fl. 6); fy 

eliminação de pinturas murais 
«Achei também que a capella do dito sancto que se acha fora do lugar 
não esta com a devida decência [...] mando que o mordomo das 
esmollas que tirar mande telhar a dita capella, e revocar do que lhe for 
necessário e mandara outrossim branquear por dentro e por fora sem 
lhe deixar pinturas alguas nas paredes por estarem com pouca 
decência» (fl. 6); 

Igreja matriz: substituição do sobrado por lageamento 
«Os freguezes tem faltado a sobradar a igreja [...] e por me constar que . 
por procuraçam que fizeram a Sua Illustrissima o dito senhor [...] lhe 
comutou o sobrado em lageado [...] mando que dentro em coatro mezes 
pena de oito cruzados mandem lagear a dita igreja de alto a baixo com 
boas lages e igualdade tudo ao livel» (fl. 6v). 

Tulha de Nossa Senhora 
«Achei também hum caixão que serve de recolher o pão que dam de 
esmolla a dita Senhora, e porque me pareceo pouca decência o fazer se 
seleiro de pão na igreja de Deos [...] mando ao mordomo que nam deite 
nem consinta deitar mais pam no dito caixão antes [...] o ponha na 
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sancristia unedo ao que la está tirando lhe as molduras que tem por 
cima» (As. 7v-8} 

1730, Maio, 20 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
igreja de Santa Maria, em Bragança. 

Obras não realizadas 
«Os freguezes não satisfizerão em mandar branquear o corpo da igreja 
nem a capella de S. Sebastiam como também não acabarão de lajear a 
igreja» (fl. 8v) 

Igreja matriz: coro 
«(Os fregueses) em termo de hum anno mandarão mães fazer hum coro 
na matriz bem feito e de boa madeira como o reverendo parocho lhe 
ensinuar» (fl. 8v) 

Capela de Santa Cruz: tecto 
«Os administradores da capella da Santa Crus não satisfizerão com o 
tecto da capella, nem em revocalla» (fis. 8v-9) 

1732, Outubro, 20 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Execução das obras 
«Os freguezes derão cumprimento a tudo o que lhe foi ordenado na 
vezita passada» (fl. 10) 

1735, Fevereiro, 6 
Visitador: André Ramalho Barradas, comissário do Santo Ofício, abade da 

~f igreja de S. João Baptista, em Bragança. 

Capela da Senhora do Aviso: tecto da sacristia; retábulo; frontal 
«O mordomo de Nossa Senhora do Vizo visto se ter dado comprimento 
ao tecto da sachristia, e fazerem de mais o retabolo, mandara por ora 
pintar e fazer o frontal de madeira» (fis. 12v-13) 

Adro da matriz 
«Consta me que as arvores que estão arrimadas ao adro da igreja 
prejudicam as insígnias das procissoins como sam pendoens e palio os 

4 
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ramos que cahem sobre o mesmo adro mando que o juiz da igreja os 
mande cortar todos aquelles que servirem de impedimento» [ti. 13) 

Kptóhnlo da Senhora da Assumpção: douramento n f f r p r p m a s 

^ n " s t a me que ha algu dinheiro em seTdoTramos que offrecem as 
devotas mando que se va juntando para douramento do retabolo da 
Senhora» (fl. 13) 

1736, Dezembro, 2 , , , - , -
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, abade de Chacun. 

Y^A* A„ mm: retábulo d? Senhora da Assumpção 
S f eguezes [...] dentro de coatro mezes^nda rao argamassar a 
escadTdo coro, e branquear as paredes da igreja, como taobem athe a 
primeira mandarão dourar o retabolo da Senhora» (fl. 14v) 

1738, Março, 20 
Visitador: António Rodrigues de Sa, cónego na Se. 

Tmaeem da Senhora da Assumpção 
S rno^o mandara azerhua imagem de Nossa Senhora da As-mpssam 

padroeira desta abbadia pella que existe estar muito indecente, que 
tenha coatro palmos de altura» (fl. 16v) 

f S £ g ^ f £ f ^ ] de novo mandarão sobradar a sacrestia, e compor o 
conficionario [...] e revocar a sacrestia, tapando lhe os buracos» (fl. 17) 

repela de S. C^tano: euardapó; retábulo m a d e i ra 
;<0 mordomo de S. Caetano mandara fazer hum guardapo dei madeira 
bem feito para o altar do santo, e quando ajustarem o dourar o altar do 
" T a n t o ajustarão logo o mandallo pintar a óleo em termo de seis 
mezes» (fl. 17) 

1739, Abril, 19 , , , C á 
Visitador: António Ferreira de Sá, cónego prebendado na Se. 

* £ % % £ % * & , hun» adufa para a fresta da capeUa mor» 

(fl. 18) 
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Happla He S. Caetano: ajuste do euardapó 
«O mordomo da confraria de Sam Caetano não deu comprimento a 
mandar fazer o guardapó para o seu altar [...] mas por me 
reprezentarem que estava justo com o official o alivio em parte» 
(fl. 18v) 

gon W a Hn TCosário: retábulo da Senhora da Assumpção 
«Por me apprezentarem huma petição do Muito Reverendo Cabbido 
com hum despacho nella pello que manda que se não doure o retabolo 
por conta dos ramos que tinhão offertado as devotas mas sim se taça 
hum vestido a Nossa Senhora do Rozario por conta das ditas esmolas 
em termo de três mezes [....] e em termo de dous annos os freguezes 
mandarão dourar o dito retabolo para o que se valerão de impreitadas» 
(fl. 19) 

Vb?tàdo°r!Doutor José Maria da Rosa, reitor da igreja de S. Julião, em Paço de 
Vinhais. 

, rapp1a-mnr: retábulo: quadro da Senhora da Assumpção 
* «A capella maior esta em extrema necessidade de hu retablo porque o 

que actualmente tem alem de lhe ter cahido quasi mitade por podre, o 
que ficou esta enchendo o altar de immundicia com a podridão que lhe 
esta cahindo [...1 pello que mando da conta dos fructos da abbadia se 
faça hu retablo da moda que hoje se pratica, que ocupe todo o vao da 
capella mor, e no meio com sua tribuna e sacrário em forma que se lhe 
encaixe e tire quando for nacessario hu quadro da Senhora da 
Assumpção padroeira desta igreja que também se mandara pintar em 
pano de linho aconta da mesma abbadia e servira em lugar da imagem 
de vulto mandada na vezita passada que ainda não esta feita por assim 
ser mais pratico; e o custo que se fizer na tribuna sera a conta dos 

I freguezes» (fis. 26-26v) 

Altars da te ra i s : baptistério: fachada 
«Os freguezes mandarão fazer dous frontais de damasco branco para os 
dous altares collaterals [...] e concertarão o tecto da pia baptismal em 
forma que não chova nela, e concertrão as paredes da igreja deitando 
lhe argamassa aonde for necessário e porão duas troças nas portas 
principais da igreja em lugar das que tem quebradas e com evidente 
perigo de cahir toda a fronteira» (fis. 26v-27) 

< 
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rgpp1a rip S. Lourencoí?): suspensão 
«A cappella de que he administrador João Afonso suposto que quanto 
ao material esta capas quanto ao asseio do altar e paramentos [...] esta 
indignissima; e assim a hei por suspensa» (fl. 27) 

Capela daSaiite^nrzLieJabulo 
«Da mesma forma hei por suspensa a cappella da Santa Cruz por nao 
estar não so no material mas também no formal indignissima, 
emquanto [sic] se não branquear por dentro, e por fora, se lhe nao 
reparar o tecto, e se lhe não pozer hu retablo» (fl. 27v) 

Capela de S. Sebastião: 
mfna: aproveitamento de materiais 
«A cappella de S. Sebastiam não parece igreja pela incapacidade em 
que esta de tecto, paredes, e tudo o mais, que tudo principiou ja de 
cahir e esta próxima a total ruina, e para que se lhe aproveite algua 
telha que somente tem, mando que tirada esta e algua madeira que 
possa servir o que tudo guardarão para a igreja matriz ou venderão para 
outra como também a pedra»; 

ÍeTa^demolida, e em seu lugar posta hua crus para memoria, e a 
madeira podre queimada no mesmo sitio»; 

^ S f e m de Sam Sebastiam e outra que se acha no altar de S 
Sebastiam da igreja matriz por estarem indevotas, e carcomidas do 
tempo pena de obediência o reverendo parocho as enterrara dentro de 
oito dias em lugar decente» (fl. 27) 

1746, Janeiro, 9 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

fl1tdrpc rnlatftrais: banquetas e««i,««. 
«Os moradores mandarão por nos altares collaterals de Nossa Senhora 
e de S Sebastião banquetas e estas ficarão puxadas o fora [...] para o 
que levantarão os retablos mais assima quanto foi: necessário para se 
lhe meterem as referidas banquetas por baixo e achando que o retablo 
de S Sebastião fica em demasiada altura por ser muito alta a banqueta 
que atualmente tem, se puxara esta o fora e se lhe metera por tras^utro 
tanto enchimento de madeira quanto for necessário, e no de Nossa 

* 
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Senhora se lhe fará nova [...] e que fique correndo por diante do 
sacrário, e com a mesma altura e proporção do de S. Sebastião» 
(fis. 30-30v) 

Capela-mor: 
retábulo: frestas 
«Quanto a cappella mor achei terem dado comprimento [...] menos o 
retablo, o qual precizamente he necessário fazersse [...] como também 
huas vidraças nas frestas da mesma cappella mor» (fl. 30v); 

apainelamento 
«também mandarão apainelar a cappella mor visto estar de tosco» 
(fl. 31). 

Canela da Santa Cruz: retábulo: pinturas murais 
«Os administradores da cappela de Santa Cruz mandarão fazer hum 
retabolo novo para a mesma cappella, e mandarão concertar a parede 
de entrada e revocar e branquear as paredes cobrindo de cal as pinturas 
da mesma parede» (fl. 31) 

Santo António: andor 
«E como se acha com o mesmo descaminho algumas parcellas de 
dinheiro) pertencentes a Santo Antonio, mando se cobre [...] e se lhe 
faça hum andop> (fl. 31v) 

1748, Janeiro, 10 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Capela-mor: 
vidraças nas frestas 
«mande comprar por conta da abbadia [...] por vidraças nas frestas da 
cappella moD> (fl.33v); 

retábulo , , , . , 
«consta me que os freguezes [...] tem mandado fazer a tribuna para o 
altar mon> (fl. 33v) 

1755, Novembro, 8 
Visitador: Doutor Francisco Barroso, abade de Penas Juntas. 

Y 
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Campanário; baptistério 
«O iuis e o povo mandara [...] compor o campanário, fará também huas 
grades para o baptistério e mandar fazer hum armário para os Santos 
Óleos com sua porta pintada de verde e as suas frestas pintadas da 
mesma cor, digo grades» (fl. 45) 

Canela da Santa Cruz: portal; retábulo _ 
«Os administradores da capella da Santa Crus mandarão levantarão 
portal da entrada e mandarão fazer, e sua crus a romana, e mandarão 
também fazer o retabolo a mesma capella a moderna dentro de hum 
anno pena de três mil reis, e no termo de dous o mandarão sobdourar 
per bom mestre» (fl. 45v) 

rapp1a HR S. Lourenço: douramento da banqueta 
«O administrador da capella de Sam Lourenço mandara sobdourar a 
banqueta» (fl. 45v) 

Canela da Senhora do Aviso: capela-mor; tecto; portal 
«O iuis e mais officiais da Senhora do Vizo cuidarão em que se 
arrecade com toda a brevidade todos os dinheiros que se devem a 
confraria da mesma Senhora, e estes se destribuirão em obras da sua 
capella que são as seguintes: ^ 
primeiramente se fará o altar que ficara a eleição do reverendo abade e 
se lhe farão duas frestas em comrespondencia [sic] a clareza do mesmo 
altar de pedra de cantaria com suas grades de ferro vidraças, redes e 
pela parte de fora lhe porão suas janellas per mor de o temporal, e se 
forrara de boa madeira liza, em forma de abobeda e se mandara ohar de 
gesso, e olio e se fará hua porta de cantaria para a entrada da mesma 
capella» (fl. 45v) 

1762, Janeiro, 16 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Guide. -

^ m o r a d o r e s mandaram fazer hum almario para os Santos Óleos 
portas de balaustre torneadas para o arco do batisteno tudo de boa 
madeira, e ao depois pintado» (fl. 56) 

v S d Í n F m n c i s c o Vaz de Quina, vigário geral do bispado e reitor de Ifanes. 
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Capela da Senhora do Aviso: porta: arco cruzeiro 
«Os officiais da conraria de Nossa Senhora do Vizo [...] (farão) revocar a 
cercunferencia das frestas, e porta antiga, que taparão, e branquearão 
pellaparte interior toda a capella desde o arco proximo as portas 
principais athe o altar da mesma Senhora, procurando que no arco da 
capella se lhe emende, ou dissimule com alvenaria o defeito, e 
deformidade com que se acha» (fis. 66v-67) 

Capela da Santa Cruz: imagem 
r «Os administradores da capella de Sancta Cruz [...] mandarão encarnar 

a imagem do crucifixo que está no mesmo altar» (fl. 68) 

1768, Maio, 21 
Visitador: D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, bispo da diocese. 

Igreja matriz: pavimento 
«o povo mandara lagear a sua igreja, que fique igual e direito dentro de 
hum anno» (fl. 78v) 

^ 1768, Outubro, 7 
Visitador: Doutor António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

Capela de S. Lourenço: telhado de duas águas 
«O administrador da capella de S. Lourenço [...] porá a capella de duas 
agoas bem forrada e revocada» (fl. 80v) 

1773, Junho, 19 
Visitador: Doutor Manuel de Miranda, cónego magistral na Sé. 

Capela de S. Lourenço: reboco 
T «O administrador da capella de S. Lourenço mandara revocar a 

fronteira da mesma capela e também compo la por dentro de cal» 
(fl. 85v) 

Capela da Santa Cruz: tecto 
«Os administradores da capella da Satã Cruz mandarão fazer o tecto da 
mesma» (fl. 85v) 

H 
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Capela de S. Sebastião: suspensão 
«A capella de S. Sebastião fique suspensa athe se reformar com a 
decência sufficiente» (fl. 85v) 

1779, Junho, 9 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de Montouto. 

Igreja matriz: portas 
«O juis e moradores mandarão fazer [...] de novo as portas da parte do 
evengelho ou tapa las de parede» (fl. 93) 

1781(?J, Junho, 1 
Visitador: Doutor Francisco Tavares Pacheco, comissário do Santo Uncio, 
abade de Sonim. 

Capela-mor: ornamentos: paramentos 
«Acha se a capella mor desta igreja muito decentemente ornada e 
paramentada» (fl. 97) 

Altar-mor: quadro do Sagrado Coração de Tesus imitando o existente em ^ 

^ÕTmoradores mandarão fazer hua estampa do Santíssimo Coração de 
Jesus a imitação da que esta em Pinella, e depois de benzida o 
reverendo parocho a colocara no altar mor no sitio que achar mais 
decente» (fl. 97) 

1783, Agosto, 27 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de Montouto. 

Sacristia: tecto: telhado 
«O reverendo abade no termo de hum anno penna de mil reis mandara 
refformar, e telhar a sacristia para impidir as agoas que eu mesmo vi 
cahir na mesma» (fl. 99) 

1785, Setembro, 9 
Visitador: Reverendo Doutor João António Gomes Sepúlveda. 
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Matriz: obras 
«Por ver o lamentável estado em que se acha a igreja de Serapequos e 
todas as suas anexas pello abade ser ja de muita idade e percizar de 
curador que lhe administre os bens herdados que prodigamente 
desperdiça [...] mando pena de prizão que o reverendo abade no termo 
de quinze dias appareça na prezença do reverendo doutor vigário geral 
para ceder de todos os dizimos pertencentes ao lugar de Pinela athe que 
inteiramente se cumprão as obras42 em muitas vezitas determinadas» 
(fl. lOOv) 

1787, Setembro, 4 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de Montouto. 

Baptistério 
«(Os juizes da igreja e povo) mandaram também segurar as grades do 
batisterio e manda las pintar de verde» (fl. 103) 

Capela da Santa Cruz: 
os administradores cedem o seu poder ao povo com vista à 
reconstrução 
«Visto os dous administradores da capella de Santa Cruz Joze Manoel 
de Saa, e o capitão Antonio da Silva de Calvelhe cederem de sua livre 
vontade todo o poder que a ella tem, e direito, ao povo deste lugar para 
que a mandem redifficar, e ainda lhe darem o retablo, e missal, e mais 
pertenças: e como he util e necessário que haja hua capella no lugar; e 
a de S. Sebastiam se acha inteiramente arruinada podendo servir a 
telha e madeira desta para aquella»; 

Emadeiramento: paredes; campanário 
«mando que o juiz da igreja, e povo a mandem emadeirar e telhar, 
indireitando primeiro a parede da parte do Norte, pondo lhe seu 
campanário e revocando a e dealbando a, e podem também compor lhe 
aos mesmos administradores o sino delia o que podem fazer terando 
algum dinheiro da igreja visto o haver» (fis. 104-104v) 

1789, Agosto, 17 
Visitador: Manuel António Dantas Laborão, comissário do Santo Ofício, abade 
de Espinhosela. 

42 A maioria das obras impostas respeitavam a paramentos e alfaias litúrgicas. 
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Baptistério: tecto: erades 
M o r a d o r e s [...] facão de novo o tecto do baptistério [...] e lhe faraó 
tãobem pintar de verde a óleo as grades» (fl. 105) 

Portas travessas , 
«Mandara o juis e povo [...] por portas novas nas travessas e hua e outra 
parte feitas de madeira de castanho com suas almofadas» 
(fis. 105-105v) 

Sacristia: oratório . , 
«fO iuíz e o povo) mandarão fazer hum oratorio para a sacristia bem 
decente, e bem pintado com a cruz dentro e nella hum crucifixo bem 
devoto, e incarnado» (fl. 105v) 

Visftàdtr: Francisco Xavier Gomes de Sepúlveda, abade de Rebordãos. 

TrpaoPm Ha Senhora da Assumpção , . , „ _ * Aa 
«O reverendo abade [...] mandara vir a Sancta padroeira do Porto, ou de 
Braga» (fl. 140) 

Dbras do abade . . , , 
«por vidros nas frestas da capella [...] reformar o tecto da sacristia [...] e 
reformar a baranda da caza da residência e sobrados da mesma» 
(fl. 140) 
Dbras dos fregueses , . 
«Os moradores mandarão [...] reformar o tabumado do corpo da igreja 
hum confessionário debaixo da escada do púlpito, digo do coro porão 
vidros nas frestas da igreja, e reformarão o entabolamento das soleiras» 
(fl. 140) 

y 
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S. JULIÃO 
Igreja de S. Bartolomeu 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 4, Lv. 27 (1726-1789) 

1726, Junho, 16 
jr Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

Tecto da igreja 
«Os freguezes não satisfizeram com a obra do tecto da igreja» (fl. 2v) 

Sacristia: imagem de Cristo 
«(Os moradores) em termo de hum anno mandarão fazer hua imagem 
de Christo por mão de bom offecial de suffeciente proporçam com seu 
nicho bem feito que se colocará no meo dos caixoens da sacristia» 
(fl. 2v) 

Capela da Santa Cruz: alpendre 
«O mordomo da Santa Crus mandara compor o alpendre da capella do 

< que lhe for necessário» (fl. 2v) 

Adro: alpendre da igreja 
«Os freguezes mandarão reformar as paredes do adro aonde lhe for 
necessário e fazer huns assentos debaixo do alpendre da igreja de pedra 
bem feitos» (fl. 3) 

Igreja da quinta de Caravela43 

«O reverendo parocho porá todo o cuidado em que estejam sempre na 
quinta de Caravella quatro ou seis tochas para ademenistração dos 
sacramentos aos ditos freguezes que serão da confraria do Senhop> 

> (fl- 3) 

Capela-mor: retábulo 
43 A transcrição que se segue informa-nos sobre o número de habitantes da povoação de S. 
Julião e de Caravela, em 1727: «attendendo ao grande numero de freguezes que pertencem a 
freguezia de S. Julião, pões se compõem de cento, e vinte e hum fogos que contam de 
trezentas, e oitenta pessoas de sacramento, das quaes cento e quatro vivem na Quinta de 
Caravella que tem vinte e nove fogos, e são obrigados a vir a missa ao lugar de S. Julião». 
B.P.A.D.B:, PRQ., Cx. 4, Lv. 27, fl. 6 
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^ Ê ï ^ ^ e n t e necessário acrecer hum remate ao retabullo 
;ara este ficar com mais perfeição visto se ter levantado a capella e 
para que não fique a obra desporprocionada» (ti. 4j 

1727, Outubro, 10 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Se. 

— | ^ S Í anda, dourando o - o — - ; » 
dinheiro que tiver pertencente a fabrica, e o que faltar o pedira por 
" S as confrarias de S. Bertholomeu, Do Sacramento e da 
Senhora» (fl. 4v) 

Sffreeguezes [...] mandem branquear as paredes da igreja» (fl. 4v) 

^ a ( m ) grades na entrada do adro de sorte que não entre a cria nelle» 
(fl. 4v) 

g £ g f ^ nicho que mandarão fazer pam o Santo 
Christo que se ha de colocar no meio dos caixoens da sachnsua» 
(fl. 4v) 

I f S f í e n t r o no ditto tempo ,até à primeira £ * £ £ * £ 
fazer hum lavatório para a sachristia com seu rezrs,° f J L ~ ^ 
cuja despeza concorrera o fabriqueiro com as geiras dos officiaes, que 
fizerem, e os freguezes os carretos» (fl. 5) 

g S & S S t E S ï Ê satisfez em m a n d a r ^ , . , alpe ndre da 
capella, e da pena que incorreo o alivio, por me constar tem as 
madeiras promptas para a dita obra» (fl. 5) 

S f n ^ S S ' t a quinta de Caravela em termo de quatro mezes 
m a ^ r ï o t S r m l r o l c t o da capella, visto terem a « - f - ^ j W 
para ella: e fazer porta, e portal de novo para a mesma [...] revocando, e 
branqueando as paredes da ditta» (fl. 5) 

> 

v 
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Campanário . . 
«O mordomo de S. Bertholomeu mandara, ou o juiz do povo no seu 
lugar fazer porta para o campanário com sua chave, para evitar que 
cada hum va tocar quando quer» (fl. 8) 

vïitâdor-Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
colegiada de Santa Maria de Bragança. 

Torcia de Caravela , 
«Os moradores da quinta de Caravella mandarão reformar o frontal a 
preporsão do altap> (fl. 9) 

1732, Setembro, 25 __ . . , 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Oficio, prior da 
colegiada de Santa Maria de Bragança. 

Confraria do Santíssimo 
«O mordomo da confraria do Santíssimo em termo de seis mezes 
mandara vir seis varas de pau pretto para o palio com suas argolas» 
(fl. 10v) 
Confrarias de S- Bartolomeu- Nossa Senhora e S. Sebastião 
«Os mordomos de S. Bertholomeu de Nossa Senhora e de S. Sebastíam 
cada hum délies comprara sua toalha para os altares das confrarias» 
(fl. lOv) 

Sacristia: guarda-roupa 
«(Os moradores) mandarão fazer huma goarda roupa para a sacrestía 
[...] e lhes concedo licença, que para esta obra vendam as arquas das 
mesmas confrarias» (fis. 10v-ll) 

Baptistério: coro . 
«Os mesmos (moradores) [...] mandaram forrar a caza do baptistério, e 
compor a escada do coro» (fl. 11) 

Confrarias dft Santa Cru* P. Santo Amaro 
«Os mordomos das confrarias da Santta Crus e de Santto Amaro, cada 
hum compraram hum par de castisaes de metal amarelo para os altares 
das mesmas» (fl. 11) 
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Capela de Santo Amaro 
«Os freguezes de Sam Juliam mandaram reformar a cappella de banto 
Amaro do necessário [...] e se valeram para a dita obra de doze mil reis, 
que se acham pertencentes a cappella do santto» (fl. llv) 

1734, Dezembro, 1 . , 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Oficio, prior da 
colegiada de Santa Maria de Bragança. 

Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario por conta da confraria da 
mesma mandara fazer hum frontal de damasco verde com franjas de 
seda» (fl. 12) 

Capela de Santo Amaro 
«O mordomo da cappela de Santo Amaro [...] mandara revocar e 
branquear a cappela do mesmo santo pela parte interior e exterior» 
(fl. 12v) 

1736, Novembro, 12 . , 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Oficio, prior da 
colegiada de Santa Maria de Bragança. 

Tmaeem da Senhora do Rosário # 
«O mordomo da confraria de Nossa Senhora mandara vir hum(a) 
imagem da mesma Senhora de quatro palmos e meio de alto feita por 
artifece perito, e a mandara estofan> (fl. 15) 

1738, Janeiro, 26 
Visitador: Gaspar Rodrigues de Sá, cónego prebendado na be. 

Capela-mor -
«ÍO fabriqueiro) mandara goarnecer a capella mor por dentro e por tora 
de cal mandando a outrossim branquiar pella parte interior e exterior 
(fl. 16) 

y 
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Imagem de Santo António 
«Os freguezes dentro em seis mezes pena de dous mil reis mandarão 
fazer [...] hua imagem de Santo Antonio de três quartas por official 
perito, e a mandarão dourar e retocar por pintor perito» (fl. 16v) 

1739, Março, 14 
Visitador: Gaspar Rodrigues de Sá, cónego prebendado na Sé. 

Altar-mor: retábulo 
«(O fabriqueiro) athe a próxima vizita mandara fazer o remate do 
retábulo do altar mop> (fl. 18) 

Corpo da igreja: obras 
«Querendo os mesmos freguezes acrecentar e compor de novo o corpo 
da igreja lhe concedo três annos para que dentro deste tempo a 
componhão a eleição do reverndo parocho» (fl. 18) 

Capela de Santa Cruz: telhado 
«Telharam e retelharam a capella de Santa Crus branqueando a e 
revoquando a donde lhe for necessário» (fl. 18) 

Imagem de Santo António 
«O mordomo de Santo Antonio comprara hua diadema de prata de 
vastante grandeza e outra mais piquena para o Menino Deos que tem 
nos braços» (fl. 18v) 

Aquecimento da igreja 
«Os mordomos da confraria de S. Bertholomeu Nossa Senhora e do 
Santíssimo Sacramento [...] compararão hum brazeiro de ferro para 
serventia da mesma igreja» (fl. 18v) 

1744, Junho, 18 
Visitador: Doutor Domingos Lopes Nogueira, protonotáno apostólico. 

Altar-mor: banqueta 
«O altar mor necessita de banqueta em que se ponha huma cruz alta 
com crucifixo da forma romana» (fl. 21v) 

-
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Altares colaterais: banquetas 
«Os altares collateraes necessitão também de que se ponha banqueta, 
com cruz da mesma maneira, e para esse efeito se levantem os 
retabolos, e se concertem de tudo» (fl. 21v) 

Capela de Santa Cruz: retábulo 
«O zello do reverendo parocho tem exercitado a devoção dos fieis [...] a 
cappella de Santa Cruz na limpeza em que se acha lhe recomendo [...] 
que concorrão com suas esmolas para se concertar o retabolo pois 
necessita muito disso, e de banqueta» (fl. 22) 

Capela de S. Sebastião: suspensão 
«A cappella de Sam Sebastião se acha em total ruina, e em estado que 
não se pode celebrar nella [...] a suspendo» (fl. 22) 

Tmagens de S. Tulião e de S. Sebastião 
«A imagem de S. Julião, e de São Sebastião necessitão de ser 
reformadas de pintura de sorte que excitem a devoção mando que 
assim se faça em termo de dous mezes e passados elles não estando 
feito assim o reverendo reitor mandará enterrar em lugar decente as 
duas imagens» (fl. 22v) 

Portais , _ 
«Esta igreja necessita muito que se lhe alarguem os portaes e se ponnao 
de igual forma principalmente o da porta principal por ser precizo 
tenha capacidade de entrar e sahir por ella o palio, e ao mesmo tempo 
se lhe devem por portas correspondentes aos mesmos cunhaes» 

Adro 
«Aplanar o adro de sorte que fique direito» (fl. 22v) 

Iereia de Caravela: retábulo 
«A capella do lugar de Caravella necessita de que se pinte o retabolo, e 
se lhe ponha banqueta em que se assente a cruz que nella há com o 
Santo Christo» (fl. 23) 

1745, Novembro, 7 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Ajuste do frontespício: campanário: portais 
«Por me constar que os freguezes tem justo com o mestre para lhe tazer 
o frontespicio os não condeno, nem executo a pena de seis mil reis em 

y 
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que emcorrerão [sic], e juntamente por me dizerem querião fazer 
também o campanário e assim mando o facão juntamente com o 
frontespicio e portas tudo por boa arquitectura, e esquadria e em forma 
capas [...] no termo de anno e meio» (fl. 27v) 

Imposto para as obras da igreja 
«Como para a execuçam da obra da igreja sera dificultozo ajuntar o 
povo para o trabalho necessário e também fazer execuçam no que 
justamente se lançar a cada hum comforme [sic] a possibilidade e 
fazendas que cada hum tiver ordeno, e concedo licença ao reverendo 
parocho para que possa cobrar e obrigar a pagar aos rebeldes [...] e 
poderá também condennar aos que não quizerem hir trabalhar a dita 
obra, ou assessorios delia em duzentos reis cada falta, aos que tiverem 
bois, e os que os tiverem em quatrocentos reis por cada ves [...] e todas 
as condenações que fizer aplicara para a mesma obra» (fis. 27-27v) 

1747, Novembro, 21 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Baptistério 
«O povo mandara fazer as grades do baptistério por official capas e de 
boa madeira» (fl. 31v) 

Altar da Senhora do Rosário: supedâneo 
«Mandara fazer o supedâneo do altar de Nossa Senhora do Rozario que 
fique de cumprimento e largura proporcionada ao altap> (fl. 31v) 

Adro 
«Dezentulharão e comporão o adro assim no seu pavimento como nas 
paredes e fazendo por duas entradas» (fl. 31v) 

Coro 
«Acabarão as obras do coro» (fl. 32) 

Capela de S. Sebastião 
«O juis do povo, e o mordomo de S. Sebastião a custa dos rendimentos 
do mesmo santo mandarão compor de tudo o necessário a sua capella 
por me constar tem sufficiente rendimento com que se possa fazer 
grande parte da obra e para o que faltar concorrera o povo por estar a 
isso obrigado» (fl. 32v) 
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1753, Setembro, 17 
Visitador: D. João da Cruz, bispo da diocese. 

Armari" para os livros da igreja 
«Se faça armário, caixão, ou gaveta separada em a igreja, sanchristia ou 
baptistério [...] para se recolherem, e goardarem os ditos livros de sorte 
que estejam livres de humidades, e ratos» (fl. 48) 

Paripla-mor: parpdps; cunhais: cornija . 
2faça" demovo as paredes'da capela mor, na qual se, porao^cunha, 
de cantaria, e cornija por cima, tudo bem feito, e bem fortes» (fl. 54v) 

S S l u a parede da sanchristia esta arruinada, e se ha de andar com 
í l a T e faé a sanchristia maior, e se lhe metera hum lavatório bem 
feto com sua chave de bronze bem forte, e para estas obras damos o 
tempo de dons annos, e se farão a custa da comenda as que lhe 
pertencerem» (fl. 54v) 

S f o n t e do altar mor ficam hua fresta de cantaria de seis palmos de 
alta e dous de larga bem aberta por dentro, e por fora para que de 
b a l n t e l u s , e para esta se lhe fere hua vidraça e sua rede de arame por 
fora» (fl. 54v) 

Alt,™* mlaterias- substituição dos retábulos 
«(O povo) mandará também fazer retabolos para os dois altares 
S a L a e s com suas banquetas, e os velhos destes servira^para cada 
capella seu; pois os que tem estão muito indecentes; os ditos altares 
serão bem feitos á moderna por bom mestre, que nos apresentara o 
risco antes de os fazer, para lhe advertirmos, o que for necessário» (fl. 
55v) 

g « Í S S ^ S a de cantaria, fazendo lhe sepuitums de 
caixilhos com suas tampas de duas, ou três pedras com seo buraco para 
se lhe meter hua chave de ferro quando se houverem de abrir, para se 
não quebrarem e as sepultturas não ficarão muito cheias de terra para 
que não cresça, e serão numeradas, e o reverendo parocho quando 
falecer algua pessoa, porá á margem do assento que fizer o numero da 
s^ultturf, para saber o tempo que tem passado, para que nao suceda 
a t o se es L o ainda o corpo por consumir, e para esta obra lhe damos 

* 

* 
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o tempo de seis annos, com declaração que cada anno se fará a sexta 
parte, ou depositará o dinheiro, que poderá importar em mao segura» 
(fis. 56-56v) 

f^pQia HP Santa Cruz: retábulo: imagem do Santo Cristo 
«Na capella de Santa Cruz mandarão por hum dos retabolos, que se 
tirar dos altares collateraes, e nelle se fará para o Senhor seu nicho, 
mais mandamos se lhe concerte o forro, e o telhado, se retoque o Santo 
Christo por bom mestre, se lhe concerte o taburno, e suppedaneo do 
altar, e o mesmo altar se endireite» (fl. 56v) 

ropoiP HP § Sebastião: retábulo: pavimento de calçada 
«Na capella de S. Sebastião se porá o outro retabolo dos collateraes, e 
se concertará, e endireitará o altar, tudo bem feito; mais se aplainara o 
pavimento da capella, fazendo lhe hua calçada» (fl. 56v) 

Tproja HP Caravela: imagem de S. Sebastião; fresta 
«Os moradores da quinta de Caravela [...] mandarão estofar c , 8 . 
Sebastião [...] e mandarão também fazer hua vidraça para a fresta com 
sua rede de arame por fora» (fis. 56v-57) 

175(?), Outubro, 12 
Visitador: Reverendo Simão Preto. 

Capela-mor 
«A capella mor se rebocara e retelhara» (fl. 60) 

«Tpr.to dos sinos» 
«Os freguezes mandarão fazer o tecto dos sinos, que fique bem seguro, 
e firme em cantaria, e madeira para a boa duração, e rsistencia as 
injurias do tempo» (fl. 61) 

r.nrpn Ha igreja: confessionários 
«O corpo da igreja se rebocará, e retocará no necessário e recomendo 
que com a possível brevidade se accuda á indigência dos 
confessionários» (fl. 61) 

Altares colatgrais: retábulos 
«Os retabolos collateraes não estão totalmente perfeitos; e ass m 
mando, que se aperfeiçoem conforme o ajuste dos artifices, e de outro 
modo não se admittão» (fl. 61) 
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Sepulturas , 
«A terra que se tirou da igreja esta misturada com muitos ossos de 
cadáveres, que indecorosamente apparecrem; pelo que mando, que 
dentro de três dias se escolhão e sepultem profundamente» (fl. 61) 

r a p P1pS de Santa Cruz g S. Sebastião: portal de cantaria; pavimento 
«Os administradores da confraria da Santa Cruz em termo de hum anno 
[ ] mandarão fazer hum portal de cantaria á eleição do reverendo 
reitor e officiaes da igreja e confraria; e no que precizar se retelhara, e 
rebocará a capella: e o mesmo se fará na de S. Sebastião, aplainandosse 
com argamassa o pavimento delia» (fl. 61v) 

Tareia de Caravela 
«Os moradores de Caravella em termo de três mezes rebocarão, 
retelharão, e branquearão a capella da sua quinta [...]; e o mordomo de 
Santo Antão terá muito cuidado de ai limpar [...]. Dentro de hum anno 
mandarão fazer hum guardapó para o altar; e dando lhe o povo algum 
dos collateraes só pagarão ao mesmo povo a metade do custo: 
entretanto se lave o sobreceo de Nossa Senhora, e se ponha no tecto do 
altar no qual ao lado direito se collocara a imagem da mesma Senhora, 
mandando lhe fazer hua peanha» (fl. 61v) 

1761, Novembro, 29 
Visitador: Reverendo Manuel Dias de Carvalho. 

Canela de Santo Antão, em Caravela 
«Os moradores da quinta de caravella [...] comprarão hua pedra de Ara 
para o altar da sua capella de Santo Antam» (fl. 77) 

TmaoRm de S. Sebastião m 
«Os moradores de S. Julião na capella de S. Sebastiam mandarão carnar 
este de novo, e branquear a capella por dentro e por fora» (fl. 77v) 

Sacristia da matriz: ruína: reedificacãn g acrescentamento; pavimento 
«Achasse a sachristia da igreja matris com ameaças de ruma, e nao 
comrespondente [...] ao corpo da igreja pelo que mando os freguezes a 
reedifiquem no mesmo sitio em que se acha com a advertência que terá 
mais largura a eleição do reverendo parocho com cunhaes, e comejas 
de cantaria não só para o caixam dos ornatos mas também para nella se 
metero dos frontais que hoje se acha na capella mor impróprio lugar 
para elle [...] e o pavimento da mesma sera a custa da fabrica» (fl. 77v) 

^ 

> 
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1764, Agosto, 22 
Visitador: Francisco Vaz de Quina, desembargador da Mesa episcopal, reitor 
de Ifanes. 

Obra da sacristia 
«Sem embargo de que os moradores não tem dado cumprimento a 
reidificação da sanchristia [...] como pela obrigaçam que me 
aprezentaram do canteiro se achão em termos de dar principio a tal 
obra [...] lhe ordeno que dentro em hu mes lhe dem principio» (fl. 89) 

1769, Abril, 26 
Visitador: Sebastião da Veiga Cabral, abade de Carrazedo. 

Capela-mor: apainelamento do tecto 
«O tecto da capella maior se acha indecente e sem conrespondencia 
alguma as mais obras da mesma capella, e porque na fabrica se acha 
dinheiro bastante para com elle se puder pagar ao mestre que forrar a 
referida capella mando que esta se forre de madeira de castanho e se 
reparta toda em painéis com os rompantes correspondentes, e esta obra 
se fará dentro em seis mezes [...] por eleição do mestre e reverendo 
parocho» (fl. 91) 

1774, Junho, 13 
Visitador: Manuel Velho Quintela, comissário do Santo Ofício, cónego 
prebendado na Sé. 

Capela-mor: douramento do retábulo 
«O retábulo da capela mor necessita muito de ser dourado» (fl. 92) 

Imagem de S. Bartolomeu 
«Os mordomos de S. Bartholomeu por conta da sua confraria mandarão 
estofar o mesmo santo» (fl. 92) 

Capela de Caravela: suspensão 
«Os moradores de Caravella [...] porão taburnos em todo o pavimento 
da capella e emquanto [sic] não revocarem caharem, e concertarem o 
forro, e pozerem com decência se não poderá dizer missa nella» (fl. 93) 

H 
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1778, Setembro, 24 
Visitador: D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas, bispo da diocese. 

Residência paroquial 
«Nesta rezidencia estivemos muito mal accomodados por não haver 
ella mais que hua salla, e como ha bastante comodidade para se 
acrecentar mais outra ao menos com hua cuzinha mandamos ao 
reverendo parocho de parte desta obra muito preciza a quem respeita a 
comenda para mandarem dar satisfaçam» (fl. 97) 

1781, Maio, 14 
Visitador: Francisco Xavier de Sá Morais 

Capela de S. Sebastião 
«Pello rendimento do gloriozo S. Sebastião mando se reforme a sua 
capella [...] e fique desente para nella se selebrar» (fl. 102) 

1783, Junho, 30 
Visitador: Miguel Rodrigues Castro, comissário do Santo Ofício, abade de 
Nozelos e arcipreste de Mirandela. y 

Corpo da igreja; adro 
«O juis da igreja, e mais offisiais devem por conta do povo reformar as 
paredes do corpo da igreja de argamassa [...] e da mesma sorte 
branquear as mesmas, e também compor o adro de parede bem feita» 
(fl. 105) 

Sacristia 
«por conta da fabrica se deve acudir a ruina, que amiaça hua goteira na 
sacristia, pondo se lhe tecto por offisial perito» (fl. 105) 

Capela de Santo Antão, em Caravela 
«Os moradores de Caravella [...] mandarão reformar a capella de Santo 
Antão [...] argamassando, e branqueando as paredes por dentro, e por 
fora» (fl. 105v) 

1785, Junho, 25 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 
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Tmagem de Santo Antão da capela de Caravela 
«Como o seu titular S. Antão, isto he a sua imagem se acha ja muito 
antiga, e indecente mando que no termo de dois annos mandem fazer 
outra por bom mestre, e bem estofada á Brunharense» (fl. 106v) 

1787, Julho, 31 
Visitador: Gregório Rodrigues Fontes, abade de S. Pedro de Sendas. 

Diversas obras na igreja 
«O juiz do povo, e da igreja mandarão [...] revocar por dentro, e tora 
donde necessita a igreja, e dealvalla e juntamente a sacristia; e pintar a 
olio as portas da igreja, e fazer uma cabeça para o sino; e fazer um 
confessionário com seus raros de lata» (fl. 108) 

Canela da Santa Cruz: estampa com a imagem do Coração de Jesus 
«(O juiz do povo e da igreja mandarão) dealbar e revocar acapella da 
Santa Crus, e fazer uma estampa de madeira, e pintar nella a imagem 
do Santíssimo Coração» (fl. 108) 

Tmagem de Santo Antão _ 
«a imagem do santo (Antão) estar se fazendo de que mostrarão (os 
moradores de Caravela) o titolo do contracto» (fl. 108v) 

Capela de S. Sebastião: reedificação e mudança de sítio 
«Os moradores deste lugar não tem feito a capella de S. Sabastiao que 
se acha suspensa á tantos annos [...] e conformando me com o parecer 
de alguns devottos que querem comcorrer [sic] com suas esmollas 
particulares edeficando se de novo no sitio chamado a Crus mais 
cómodo para todos poderem vir a ella; e alem disto pode concorrer o 
dinheiro de Santo Antonio ficando o dito santo na mesma capella 
ficando esta para os dois protectores deste povo» (fl. 109) 

1989, Agosto, 20 
Visitador: José Caetano Luís, abade de Bemposta. 

Capela-mor: banqueta; apainelamento das paredes _ 
«O fabriqueiro mandará compor a banqueta do altar maior a eleição do 
reverendo reitor e mandará painelar as paredes de boa madeira as 

* 
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paredes da capela mor à comrespondencia [sic] do tecto da mesma 
capela mor» (fl. 111) 

vIsttado^ManuelDoutel de Figueiredo Sarmento, cónego prebendado na Sé. 

Ketábulo da capela-mor 
«O fabriqueiro mandara concertar a trebuna no termo de dous mezes 
pois a mina que ameaça não admite mais mora; esta obra sera feita por 
hum bom mestre cuja escolha fará o reverendo parocho e depois de 
cumprida esta obra mandara forrar logo o espaço que medea entre o 
apinelamento da capella mor e a parede pondo lhe hum forro de, forma 
que a mesma tribuna fique bem resguardada do ar» (fis. 123v-124J 

Apainelamentn da capela-mor; fresta 
«Como a obra do apâinilamento dacapella mor que foi capitulada na 
vezita passada he inteiramente inutil; portanto lhe revogo o dito 
capitulo [...] o mesmo fabriqueiro [...] (mandará) alargar e levantar a 
fresta da capella mor de forma que fique de três palmos e r n o d e 
largura, e oito e meio de alta, pondo lhe ferros e vidros» (fis. 124-124v) 

Tmqppm HR Santo António  
«O mordomo de Santo Antonio mandará estufar a imagem do mesmo 
santo, e prefumar lhe a coroa de prata» (fl. 124v) 

Capela de Caravela: 

«AclTsTa capela de caravella muito incapaz [...] em termo de dous 
annos mandarão taburnar o pavimento da mesma capella de madeira de 
castanho ficando bem aplanado o mesmo pavimento»; 

irnappm HR S. Sebastião . 
«mandarão vir huma imagem de Santo Sebastião do Porto que seja bem 
feita, e estufada» (fis. 125v-126) 

h 
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SONIM 
Iereia de Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: Arquivo Distrital de Vila Real, Visitação da igreja de Nossa Senhora 
da Assunção de Sonim (1762-1801), Lv. 160-UD: Cx. PVL 25-05 

1762, Abril, 4 . 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita 

Capela do Santo Cristo . 
«Mando que seja composto o altar da capelinha do Santo Chnsto se lhe 
façam os paramentos necessários para nella se dizerem as missas que 
deixou o instituidor da dita cappella, o que já estaria feito se se desse 
execução ao cappitulo de vizita do armo de 1755» (fl. 2v) 

Adro 
«Também não se deo cumprimento digo provimento ao que por 
aditamento se determinou em a mesma vizita (1755) a respeito do 
aperto em que estava o adro da igreja parochial pella parte esquerda do 
frontespicio mas como agora se tem já comprado a parte da caza que 
era preciza para a serventia e largueza necessária, e ficou no contrato 
que se celebrou em a mesma prezença o fazer se a parede de novo a 
vista do povo mando ao juiz da igreja que com a brevidade possível 
faça concluir esta obra» (fl. 2v) 

Confessionários 
«Mando ao juiz da igreja que com a brevidade possível mande fazer 
dois confessionários fechados por todas as partes, e com porta por 
diante na forma que lhe insinuei» (fl. 3) 

Sacristia: porte para o adro 
«A porta que se mandou abrir na sachristia para o adro ainda que 
parece ser util para algua necessidade tem mostrado a expenencia nao 
ser conveniente pella muita frequência com que por ella se entra sem 
necessidade algua, e por essa cauza mando que a porta que ha seja 
tapada de pedra e cal, e querendo abrir outra não seja na mesma 
parede, mas na que esta para a parte das costas da cappella mop> (fl. 3) 

< 
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Pedra Ara Pedra Ara . . 
«O reverendo abbade mandara vir de Miranda hua pedra Ara p a r a o 
altar mor por ser muito pequena a que há nelle, e por isso se nao 
poderem exercetar sem indecencia as funçoins pertencentes ao 
acrificio e sacrário» (fl. 3) 

1764, Julho, 22 , ■ , « . , 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Guide 

Paramentaria: higiene . 
«O reverendo abbade tem a sua capella e altar suficientemente 
paramentada pelo que não so lhe não deixo obras nesta igreja mas lhe 
louvo muito o aceio com que trata a sua capella» (fl. 14v) 

Tnpyjgtênria de retábulos nos colaterais 
«Os moradores mandarão fazer hua vestimenta de damasco roxo 
ooarnecida com galoens de seda de cor de ouro [...] e não deixo mais 
obras por attender a despeza que devem fazer com os seus colateraes 
que estão bastantemente indecentes por falta de retabolos» (fl. 14v) 

r a p c . la Hn Santo Cristo: suspensão 
«O admenistrador da cappella do Santo Christo tem posto ornato 
dourado o calis porem como a capella esta imunda pelas pingas que 
nella choverão, mando seja branquiada muito bem, por dentro e por 
fora, e feito isto lhe levanto a suspensão em que esta incursa para poder 
nella celebrar se» (fl. 15) 

1766, Julho, 7 
Visitador: José Alves Teixeira, vigário geral do bispado 

Capela maior , . , 
«A capella mor achei muito bem assiada e paramentada assim de 
vestimentas como de frontaes opas e toalhas, pello que não tenho que 
advertip> (fl. 21v) 

Penuenas reparações: lavatório da sacristia _ 
«Os moradores também satisfizerão com as obras que lhe torao 
deixadas mas necessitão de dois amitos e hum singollo e comsertar 
[sic] o lavatório da sacrestia» (fis. 21v-22) 

V 
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Nave: pavimento de taburnos 
^ 5 7 W a d ^ e s ) abrirão a igreja de taburnos de madeira de altura de 
très ou quatro dedos deixando pello meio huma cuxia de largura de 
cinco the seis palmos desde as portas prencipaes the a capella mor e 
desde as portas travessas the o meio digo desde as portas travessas the 
a extremidade dos taburnos da largura das mesmas portas, que sera 
lagiada de bonna cantaria larga e de menos grossura que a que hoje 
tem» (fl.22) 

Mar ^° q Sebastião. Frontais 
«No termo de seis mezes comprarão huma pedra Ara para o altar de b. 
Sebastião e mandarão concertar os frontaes brancos vermelho e verde 
do mesmo altar em modo que fiquem decentes para servirem» (ti. 22) 

/\uar H p Sgnhora do Rosário: fromtais 
«O mordomo da confraria da Senhora do Rozario [.. ] comprara para o 
altar da Senhora dois frontaes hum de damasco branco ei outro de 
damasco roixo que sera guarnecido de franja e galão de seda fina cor de 
" o b r L o q d e sanefas de damasco verde franja de seda da mesma 
cor» (fl. 22) 

r^pola A* S Frutuoso: altar 
«O mordomo ou juiz da confraria de S. Furtuozo comprara também no 
mesmo termo de seis mezes hum frontal de damasco roixo que sera 
guarnecido como o outro assima, e outro de damasco branco com a 
mesma guarnição» (fis. 22-22v) 

1768, Junho, 11 , 0 
Visitador: Doutor Feliciano Xavier Pereira da Serra, reitor de Soeira 

Falte d* meios para * realização de obras. A importância das searas 
«Os moradores não satisfizerão com as que lhe forao capituladas, nao 
incorrerão na pena por terem despacho de Sua Excellency que as 
suspendeo athe se tirar o pão da faceira, e assim logo que se desocupe a 
faceira para os carretos cuidem no cumprimento delias, compuzerao o 
lavatório» (fl. 25) 

çlHr*]a rlp .9 Frutuoso: vidraça 
«O juiz da confraria de S. Fructuozo mandara por hua vidraça na fresta 
da capella» (fl. 25v) 

< 
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Î S t o t e Mtônio ,osé da Rocha, cónego meio prebendado na Sé de 
Bragança. 

Galhetaseestante 
^ S o S f c f m p r a r ã o hnas galhetas de estanho fino, e hna estante 
para o choro» (fl. 26v) 

5 T î a S 5 S S S Ï Ï Ï « - n̂ es Jazer — s a 

S a fazer empreitadas e trabalhar em dias fesbvos e o ,ul 
Sndemnar os rebeldes em 200 reis qne applioara para as mesma obras 
e p o d e * tirar dinheiro para ellas do liquido das oonfranas contanto 
que fique o necessário para os gastos ordinários das mesmas», (fl. 26v) 

f o j S z da igreja mudar as cordas dos sinos de forma que se toquem so 
de dentro da igreja pena de 800 reis» (fl. 26v) 

S Frutuosa veatimaatai a a l f a i a s - ■""■"' rifi Antuérpia; vidraça 
! o m o X m o de S. Fructuozo mandara fazer hua capa de damasco roxo 
£ S a com sua franja e galoens cor de ouro [...] -andara ™ hum 
missal novo de Antuérpia e huas galhetas de estanho fino [...] e 
S e m mandara fazer hua estante de choro e por a brdraça que lhe 
esta mandada» (fl. 26v) 

VtótadoÍool tor Manuel Bernardino Lopes, cónego magistral da Sé de 
Bragança. 

S S H S t t S S S f t - . igreja muito - — £ ■ « * • 
paramentada fazendosse por essa razão digno de louvor o zelo do 
reverendo abbade» (fl. 28) 
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KRtábulos dos mlaterais: atraso da obra por culpa do entalhador 
«Satisfizerão os moradores do povo o que lhe ficou capitullado por se 
acharem justos os retabollos dos altares coletraes, e não haver nelles 
omissão culpável antes sim proceder toda da parte do carpinteiro o 
qual mando que em termo de dous mezes obriguem para vir dar 
satisfação da dita obra, e a conclua em termo de hum anno» (il. 28v) 

«O mordomo de S. Fructuozo, e os moradores mandarão em termo de 
hum anno penna de 1000 reis por nos respectivos calices pes de pratta» 
(fl. 28v) 

■Santo António _. . ^nm 
«O mordomo de Santo Antonio lembrado da grandeza e benefícios, com 
que o mesmo santo attende a todos aquelles que o servem se exercitara 
com grande zelo na petição da esmolla para o mesmo santo e de le 
satisfeita a missa cantada, comprara hua pedra Ara para o mesmo altar 
por ser incapaz o que actualmente tem» (fl. 29) 

HnndRnacão d™ gim, estando P*rtn da isreia. não assistem aos ofícios 
«Por me constar que na escada de Antonio Alves muito próxima da 
igreja se acentão varias pessoas a converssar em o tempo que o 
reverendo parocho esta na execução do seu ministério [...] e ser 
indecentíssimo, e evidente prova de falta de christandade nao so nao 
assistirem a elles mas impedirem muita parte do fruito aquelles que se 
acentão na dita escada no mencionado tempo, mando ao reverendo 
parocho, que em todas as ocazioins, que se selebrarem os ofíicos 
divinos, e mais exercicios sanctos pertencentes a devoção, e instrucçao 
do povo multe a cada hum dos sentados na ditta escada, ou junto a ella 
em vizinhança em 50 reis» (fis. 29-29v) 

1776, Junho, 4 
Visitador: Tomás Barboda de Almeida, notário apostólico 

A 14-Q-ppg 

«Õs~rnoradores deste lugar mandarão consertar a cruz de prata que se 
acha quebrado o crucifixo [...] mandarão encaixilhar as pedras Aras dos 
dous altares collatraes: hum délies he o de S. Sebastiam em que 
mandarão por hum crucifixo á imitação do que está em Nossa Senhora 
do Rozario e também huas sacras, e também mandar consertar as portas 
travessas do necessário» (fl. 34) 
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^ f ^ r f e S. F — o e mando aos m o r a d o r desta 
feguezia mandem fazer para o altar quatro castiçais de pao mntados e 
douradps correspondentes a cruz que se acha no altap. (fl. 34) 

1779, ïunho, 17 .. 
Visitador: Tomás Barboda de Almeida, notário apostólico. 

M o r a d o r e s mandarão compor hua colherinha para o seu c a l ^ e 
huas sacras para o altar de S. Sebastião, e encaixilhar as pedras Aras 
dos dous altares collatrais» (fl. 43) 

l i l l ex t a s feiras toquem os sinos, por vontade da Rainha» 
(fis. 46v-47v) 

^tad"orbManuel António de Antas Magalhães, comissário do Santo Ofício, 
abade de Espinhosela. 

S ^ S S mor da matris desta fregnezia achasse paramentada de 
ôrnatós sufecientes e limpos com capacidade de se poder celebrar» 
(fl. 49v) 

g ^ f S f t f l ^ a n d a r a encaxar a pedra Ara da capella de S 
^ c t u o z o e forra la de mitão por se achar novoa, como também por 
huma colherinha no cálix a expenssas da freguezia» (fl. 50) 

VisTtador^tonio José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 
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r a r o lg-mnr; Hmiramento dos colaterais e cruzeiro; iluminação 
«Hum povo que inteiramente se descuida em contribuihir com o que he 
percizo, e mui necessário para estar com decência a caza de Deoz 
obrigando me o seu descuido, e somolencia a mandar ao juiz actual da 
igreja que dentro de hum mez [...] requeira ao Doutor Provedor carta de 
finta para as obras seguintes: hua capa de asperges branca; hum missal 
dos da nova impressão obras já mandadas acrescendo agora a de 
mandar pintar, e dourar os altares coletraes arco cruzeiro, e guardapos 
que estão sobre os ditos altares, e abrir huma freta no corpo da igreja 
capas de dar luz não somente aos ditos altares, mas também ao restante 
corpo da igreja, cujas obras serão feitas a eleição do seu reverendo 
abbade» (fis. 51v-52) 

1785, Setembro, 27 
Visitador: Gregório Rodrigues Fontes, abade de Sendas. 

Santíssimo Sacramento Santíssimo aacramemu 
«Por constar a Sua Excellencia Reverendíssima a falta de zello de 
algum povo deste bispado que esquecidos da sua obriguaçao deixao de 
renovar o Santíssimo Sacramento da Eucaristia de des, em des dias [...] 
mando ao reverendo parodio ou a quem seu cargo fizer renove o 
Santíssimo Sacramento quada des dias» (fl. 53v) 
Resistências a" pagamento da finta para as obras 
Não ezecuto ao juiz da igreja a condenção emposta na vezita pertenta 
na qual se lhe determinava requeresse ao Doutor Porvedor, carta de 
finta para as obras capitulladas, e fazendo esta delegencia o mesmo lhe 
deferio hum despacho tam alheio, e falto de jurisprudência, que 
rezolvendo que os fructos da abbadia estavam sugeitos ao reparo de 
toda a igreja sem advertir he emtiquissimo e memorável costume [...] 
estarem os povos obrigados ao reparo do corpo da igreja, e os fructos do 
beneficio, ou comenda, somente a capella mor, e nestes termos nac» se 
deve fazer cazo do dito despacho por ser inconpetente [...] por isso tica 
obrigado o juiz da igreja de que em diante no termo de seis mezes 
asatisfazer as obras capituladas [...] e não querendo os moradores pagar 
a finta que lhe pertencer recorra ao Doutor Provedor para rempartir a 
finta» (fl. 55v) 

H 
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E d a W a r a estas obras poderá convocar os moradores para 
£ aígumS"mpmitadas em dias festivos e multar enr duzentos rers 
aos que faltarem aplicados para as mesmas obras» (fl. 55v) 

S S ^ c S t ^ a l s u m a s pessoas desta f r e g u - « ^ 
fln r u l t o e veneração que se deve ao templo de Deos, e juntamente ao 
adro como goarda do mesmo templo, passão por dentro do adro com 
na ha T f e n o , fazendo entrada publiza, e muradal, do que so he 
LtentTa « a [...1 daqui em diante se a l g u m a J ^ ^ " ; 
a condenarão em quinhentos reis aplicados para as obras da igreja 
(fis. 55v-56) 

V i s L T ^ à i o Manuel de Sousa, beneficiado de Santa Maria de Bragança 

e abade de Martim 

g ^ f S j a t f satisfará as obras ,ue forao deixadas nas visitas 
precedentes» (fis. 57-57v) 

î f f i E M a n o e l António de Sousa e Madureira, abade de Carrazedo 

^ ^ t ^ ^ ^ os dous annos passados não 
a t i s f S ao que' lhe foi mandado respectivamente as obra 

necessárias por cuja omissão devião pagar a condenação que lhe foi 
u^os ta o qua não faço já cobrar atendendo à pennuria do anno e por 
X ^ Z ^ o s ' . / s o b pena de pagar o juis da igreja oito nul r e , 
M atendendo que há de correr o estado lamen avem em que se acha 
esta igreja a respeito de paramentos» (fis. 59-59v) 

1795, Janeiro, 18 
Visitador: Reverendo João Inácio. 
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ranfila-mor: oratório; paramentos 
«O oratório da capella mor deve estar separado sobre si e 
absolutamente eisento de ocupaçoins domesticas 0^TlTauT\he 
Espero que no termo de seis mezes apromptara os patamentos que lhe 
faltão e o ponha com a possivel decência» (fl. 90) 

>* 

TINHE1A 
S E ^ S S E Í & 3 S V » o * igreia de * - » * « 
da Assunção de Tinhela, Lv. 139-UD: Cx. PVL 26-05 

1668, Junho, 13 
Visitador: Bispo D. Frei António de Santa Mana 

g ^ S S S S l a z e r hua toalha de bom lenço do comprimento 
que a o V o c h o p a r e C er [...1 pra servir as mãos dos sacerdote^ na 
sanchristia [...] caiara a capella neste Veram antes do Inverno [ .] huas 
cornas de tella de p r ata ou chamalote do mesmo com ^ de ou 
para o sacrário novo [...] concertar os dois calices 1 - 1 ^ ^ ^ ^ 
velhas huas novas [...] hua caixa para os calices [...] hu reiíquano ae 
Trata para levar o viatico aos emfermos [sic] das quintas nas oras de 
£ f f l e preciza the que se não puder dizer missa estas obras porá o 
rabriquelro comforme o dinheiro que for recebendo perfenndo aquellas 
que o parocho declarar por mais precizas» (fl. 2) 

Pálin- manga da cruz; colaterais 
O C u e z e s não satisfizera*) com o palio manga da crux frontais 
o l a t S 1 faram o palio de damasquo carmezi que lhe esta mandado 
« f a s de veludo carmezi franjas de seda [ ] e sera o paho £ s e r s 

varas com seus cordois e borlas tudo a contento do parocho [ 1 faiam a 
manga da crux do palio velho com devizam de franja amarella e 
vírnfelha em lugar de sanefas e não sera de arquo e também faraó os 
altares colatraes de damasco roxo» (fl. 2v) 

* 
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1688, Novembro, 24 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na be. 

Caoela de T»m* de Ouriça- aumento do pé direito; madeiraniento 

Quinta três palmos em alto e fazer o madeiramento da dita capella de 
novo e fazer hum estrado para o altap> (fl. 4) 

C 3 S ^ j m L J ^ ^ g douramgnto do r e t á ^ g ^ e n d ^ a ^ m a j ^ 

Sfcomendador (D. Miguel Luís de Meneses) the a segunda yisitaçam 
m a n X a pintar e dourar o retablo da capella mor todo o que lhe tocar 
T p r — d o s s e para algua ajuda desta obra do retablo velho o quo 
mando se venda para a lgua igreja que se dará a quem mais por elle 
der» (fl. 4) 

Í T ^ ^ g f l f f S . isreia sob pena de excomunhão maior 
nâo^onSnte que nenhua pessoa que não estiver limpa e bem composta 
de s e T vestidos pegue na vara do palio nas procissoms solenes 
havendo s e ^ r e preferencia aos homens nobres e hospedes que vrerem 
de fora» (fl. 4) 

1691, Maio, 17 
Visitador: Bispo D. Manuel de Moura Manuel. 

f õ l S ^ u e i r o mandará fazer hua sobrepeliz de bom lenço, e comprar 
hu pouco de boraxin para cobrir o altar mor» (fl. 7v) 

Çagela dg Santo Amaro. Qbriga£Ões H™ moradores de Monte de Arcas 

f { & í ^ £ ^ f n d a r ã o levantar o arco de Santo Amaro e forrar o 
c o í o da8he J d a os freguezes de Monte Darcas satisfação em esta obra 
a Z a primeira sob pena de dois mil reis [...] asi mais os freguezes de 
Lama S mandarão rebocar, e branquear a hermida de S. Gonçalo» 

(fl. 7v) 

Matriz: pavimento 

N». 

t 
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«Os freguezes desta freguezia mandarão lagear o corpo da igreja matrix, 
concertar as cadeas do sino, e ensensario, e compor o alpendre da 
igreja» (fl. 9) 

Tmoosicões ao fabriaueiro 
«O fabriqueiro mandara por huas quortinas de tafetá carmezim para a 
tribuna huas estantes patas as tochas e hua para o missal [...] manda 
por huas grades na fresta da capella [...] mandara fazer huas portas 
principaes por mão de bom official para a igreja matns» (fl. 10) 

Senhora da Veiga , 
«O fabriqueiro de Nossa Senhora da Veiga mandara fazer huas grades 
para o adro da ermida da mesma Senhora e pintar o frontal de madeira 
a arbitrio do reverendo vigário» (fl. 10) 

^ f ^ e g u e z e s desta freguezia mandarão fazer [...] hu púlpito ao 
moderno bem feito» (fl. 10v) 

Ermida HP Santo Amaro: obrigações dos moradores de Monte de Arcas 
«Os freguezes de Monte Darcas não satisfizerão com mandar torrar a 
ermida de Santo Amaro» (fl. lOv) 

1694, Junho, 24 *xi:„„ 
Visitador: Doutor manuel da Cunha de Almeida, protonotáno apostólico. 

Kfítáhulo da capela-mor: donramento: imagens 
«O comendador mandara dourar o retablo dentro em dois annos pena 
de des mil reis per mão de bom officiai e outrosi mandar fazer três 
imageis hua de Nossa Senhora e outra de S. Bras, e outra de S. 
Sebastião para o mesmo retablo dentro do mesmo tempo pena de três 
mil reis e deste capitulo se dará aviso ao comendador para que por seu 
procurador não falte em mandar fazer estas obras» (fl. 15v) 

AVPO pvuzôiro 
«Os freigueses mandarão levantar o arco da capella maior muito bem 
feito the a primeirra pena de dois mil reis e para a ajuda lhe dará a 
fabrica des tostois (1000 réis)» (fl. 16) 
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^õffreguezes não satisfizerão com o púlpito [...] e o púlpito seja de 
madeira ao moderno com suas grades» (fl. 16) 

«Termo que se fes da arrematação das obras desta igreja (Nossa Senhora da 

A r ^ n t f e e h u n d i i a do mês de Setembro de seiscentos e noventa e coatro 

do dito lugar mandarão por a pregão as obras desta igre,a de Tenhela a saber 
t ™ L ^ e hus escabellos e hua meza de gonzos, o procurador Pascoal 
s o l t e t o i pos r F 4 ã o I .res dias santos continos e lançou nestas obras 
PedrRodrfgues oPve8lho deste lugar de Tenhela, em des mil reis para o que 
ihe deu o ramo no ultimo dia santo o juis da igreja em presençade todo o 
nnvo e rnaisTomens do acórdão de que se asinou o juis da igreja e homens do 
acoriãoTònígo o padre Pedro Alvares Vergueiro vigário desta rgreja, ou dia 
mês e e m T s u p r a P João + Luis = Andre + Gonçalve,.home: do acordao 
Andre + Gonçalvez homem do acórdão = Domingos + Vas - João + Alves 
e scoa i + Gonçalves = Pascoal + Afonço = Pedro + Rodrigues,.. 

1696, Junho, 30 ^ 
Visitador: Frei Pedro de Melo 

P r Hjf^ a r5o da capela maior. Retábulo e imagens 
S S t o na' compriu com mandar dourar o > £ * £ £ % £ 
foi mandado na visita passada encorreo em pena de des mil reis de que 
" o visto ser impLivel fazersse a ditta obra, com » » « * £ 
d» ioreia comnrirá com ella no termo de hu anno [...] e nao sera 
obrigTdo por mPais as imagens que a de Nossa Senhora da Assumpção» 
(fl. 19v) 

^ f f i o f u e i r o mandara fazer dous caixões que servirão de credencia vi 
com seu gavetão grande que terá sua chave, e argolas» (fl. 19v) 

^ S Î e s ) mandarão fazer hu confissionario por mão de bom 
official com sua porta tudo athe o Natal» (fl. 20) 

ÇgnW fora: lanternas , . . _ . . . n p r a 
1 0 7 freguezes de Lama de Ouriço comprarão duas lmternas pêra 
acompanhar ao Santíssimo quando sahir aos efermos» (ti. 2UJ 
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nias de ieium: proibição do unto 
«Achei que nesta freguezia estava introduzido o abuso de se comer ao 
sábado unto, e porque he contra hu perceito da igreja catholica o 
comersse carne, ou cousa que traga sua origem de carne em os dias 
prohibidos portanto mando ao parocho declare aos seus freguezes [...] 
vivam como catholicos» (fl. 20) 

Canela da Senhora da Veiga: plppndrR. Obras na matriz 
«Porquanto me constou, que para a obra desta igreja se valerão da telha 
do cabido de Nossa Senhora da Veiga e de sinco ou seis mil reis que 
pertencião a fabriqua da mesma Senhora mando que athe o Azinhozo 
se componha o ditto cabbido, e se entregue ao fabriqueiro os cinco mil 
reis que lhe esta devendo» (fl. 20v) 

TÓ 
Y Igreja de Santa Maria Madalena 

Fonte: A.D.B., PRQ-, Cx. 9, Lv. 89 (1738-1771) 

1738 (?) 
Visitador: (?) 

Obras de S. Pedro 
«Os freguezes darão satisfação as obras de S. Pedro como lhe esta 
mandado» (fl. 88v) 

Confraria do Menino Tesus 
* «Fes se me queixa pelo mordomo do Menino Deos e moços solteiros 

deste lugar que elles tinhão empreitado dous mil reis da mesma 
confraria» (fl. 88v) 

Santo António 
«O mordomo de Santo António não satisfes com mandar acrescentar o 
pendão como lhe foi mandado» (fl. 89) 

1739, Abril, 14 

A 
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Visitador: Gaspar Rodrigues de Sá, cónego prebendado na Sé. 

Coro 
«comporão o sobrado do coro» (fl. 90v) 

â S r f u m cabbido sobre a porta travessa da igreja para a parte do 
Norte» (fl. 90v) 

v í S a d T C e n d o Teixeira de Magalhães e Lacerda, Fidalgo capelão da 
Casa de Sua Magestade. 

NivRlRmento das sepulturas m 3 n f í a r ão compor 
^inTleTmo de oito mezes (os moradores) [...] mandarão compor 
igualmente todas as sepulturas da igreja ficando todas ao hvel» (fl. 99) 

r n T ^ .™nr- Hnnramento d" TRtáhulo: sacrário 
M e r e n d o parocho pena de suspensão dará conta em termo de hum 
£ » T Z a t ó £ i m o e Excellentissimo Senhor Marques (de Távora), ou 
Teu p r o c u ^ r para que se digne mandar prover no douramento de que 
rCePssita "retaolo da* cappella mor e muito mais o « o « 
rptahlo aue mais necessita de ser logo dourado pella parte mtrior, e 
ï c î r io r e quando esta obra se não faça dentro de hum anno os pnzes 
do p o v i e igreja porão sobresto nos fructos desta comenda athe 
satisfação da dita obra» (fl. 99v) 

pnnfraria do Santíssimo Sacramento 
g ^ ^ ^ r i ^ ^ o n f r a r l a do Santíssimo S = n t o J e m 
bastante rendimento com que se possão fazer seis ou sete capas para 
mesma confraria» (fl. 100) 

v S r ^ r e n d o Teixeira de Magalhães e Lacerda, fidalgo capalão da 
Casa de Sua Magestade. 

^ ^ S o f f a n d a r â fazer banqueta no altar mor para nella se 
pirem os castiçais, e hum crucifixo a moda romana que estarã sobre a 
mesma banqueta» (fl. 104v) 

-f 
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Canelas colaterais 
«O povo da mesma sorte mandará fazer para os colateraes banquetas e 
crucifixos» (fl. 104v) 

AUgr.mnr- Hnnramento do retábulo pelo Marquês de Távora 
«Temsse mandado dourar o retablo do altar mor desta igreja muitas e 
reppetidas vezes pellos reverendos vizitadores passados, que ne 
obrigado a mandar dourar o Excellentissimo e Ilustríssimo Senhor 
Marques de Távora como comendador de Santa Maria a Velha de 
Castello Branco; e porque se não acha feito mando ao reverendo 
parocho que de o theor deste cappitollo ao juiz do povo para este o 
mandar ao ditto Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Marques para 
no termo de hum anno digne o ditto Senhor por sua piedade em 
mandar dourar o ditto retabolo» (fl. 108v) 

1746, Fevereiro, 4 . 
Visitador: Doutor João de Sá, comissário do Santo Oficio, prior de Santa 
Maria de Braança. 

Sacristia: sobrado: lavatório 
«Os freguezes [...] mandarão sobradar o plano da sacrestia e fazer hum 
lavatório nella de cantaria» (fis. llOv-111) 

Banquetas: pintura 
«(Os moradores) mandarão pintar as banquetas» (ti. l i i j 

Altar do Espírito Santo: banqueta 
«O admenistrador do altar do Esperito Santo mandara por no altar do 
mesmo banqueta (e) crus a romana» (fl. 111) 

Canela de S. Miguel e altar das Almas 
«O mesmo (fazer banquetas e cruz à romana) mandara fazer o 
admenistrador da capella de S. Miguel que se acha na capella da matas 
[...] e o mesmo mandara fazer o mordomo do altar das Almas» (ti. 111J 

Canela da Santa Cruz: alpendre: banqueta 
«O mordomo da confraria da Santa Crus comprara hua bestimenta de 
damasco preto com goarnição conrespondente [...] e mandara reformar 
o cabido da mesma capella [...] e por banqueta crus a romana no altar 
da mesma» (fl. 111) 
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rappla de S. Pedro: frontal; banqueta 
«O povo mandara fazer hum frontal de madeira e pintallo [...] para a 
capella de S. Pedro e mandar por banqueta e crus a romana [...\ e 
comprara chave para fechar a capella» (fl. l lv) 

1756, Dezembro, 13 
Visitador: António Ferreira de Sá Sarmento, cónego prebendado na Se. 

rqpgla-mnr novo retábulo; sacrário: fresta 
«O fabriqueiro dentro de hum anno mandara dourar o sacrário do 
retablo novo da parte de dentro, e por fora [...] e mandara mais abrir a 
fresta da cappella mor fazendo a maior e bem caiada para baixo de 
sorte que de bastante luz a cappella e lhe mandara fazer hum varão de 
ferro com sua grade de folha de latão para reparo dos ventos e agoas» 
(fl. 133) 

Happla da Santa Cruz „„„~ii0 
«O mordomo da cappella da Santa Cruz [...] mandara reyocar a cappella 
picando lhe a cal que se acha ja velha lançando lhe outra nova 
mandando a branquiar por dentro e fora» (fl. 133) 

S î u f s \ C e n ? d r a ^ v e S a n ç a e mais povo [...] mandarão branquiar a 
igreja por dentro e por fora e outrossim [...] mandarão hua calçada 
desde o sahir das portas travessas the ao eirado das pnncipaes de 
largura equivalente para andarem as procissoens» (fl. 133) 

1760, Outubro, 3 . 
Visitador: D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, bispo da diocese. 

Capela-mor: ^ 
incapacidade do retábulo r 
«O retábulo da capella mor esta indigno, pois nem tem capacidade para 
sacrário sufficiente, em que caiba a piscide, e cofre, nem tem o 
tamanho, que pede a capella; pello que estão usando de sacrário 
postiço, que cobre o retábulo, para o que puxarão o altar mais fora, do 
que deve ser, estando tudo improporcionado, e incapaz de se tolerar; e 
como a dita capella mor nãotem fabrica para estas obras, mandamos 
que a custa da comenda se faça retábulo novo, com sacrário à 
proporção, e do tamanho que pede a capella»; 
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dpprans do altar: pavimento: fresta 
«e com altar novo, com degraus do pe do altar de cantaria a moderna e 
lagear a capella mor, e abrir hua frestana parede da capella para a parte 
do evangelho, de altura e largura proporcionada, com sua vidraça, e 
rede de arame por fora», (fis. 143v-144) 

S ^ S f v o pertence a tribuna, que mandamos facão ao mesmo tempo 
que a comenda fizer o retábulo [...1 e de que lhe não concedemos mais 
licença para a expozição do Santíssimo, por obviarmos a mdecencia 
com que o expõem» (fl. 144) 

Alares dg S. Sebastião e das Almas 
«O povo dentro de quinze dias mandara ir de Miranda duas pedras 
Aras, hua para o altar de S. Sebastião, e outra para o altar das Almas» 
(fl. 144) 
r ^ r o l a Ha .qpnhora do Rosário: douramento do retábulo 
«O povo mandara dourar o retábulo da capella de Nossa Senhora do 
Rozario, e para esta obra lhe damos o tempo de dous annos» (fl. 145) 

Corpo da igreia: portas . o m K „ c o c 
«mandara mais o povo fazer portas novas para a igreja de ambos os 
lados» (fl. 145) 

1764, Outubro, 18 
Visitador: Sebastião da Veiga Cabral, abade de Carrazedo. 

Tempo de dificuldades 
«Como vejo a maior parte das obras deixadas por Excellence 
Reverendíssima meu senhor na vezita passada feitas [...] juntamente a 
grande falta de frutos que geralmente se exprimentarao este prezente 
anno [...] as condenaçoins empostas na vezita do mesmo Senhor dou 
por aleviados aos freguezes» 

1766, Setembro, 22 
Visitador: Doutor André Xavier da Rocha, juiz dos casamentos. 
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S. Cgsme e S namião: retábulos 
«O povo mandara dourar o retablo de S. Cosme e Sam Damiam no 
termo de dois annos» (fl. 166) 

1770, Janeiro, 21 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado. 

Nova gar.ristia; pia para a água benta 
«Os moradores dentro de anno e meio ou dous annos mandaram tazer 
hua sacristia com capacidade bastante para todos os seus trastes com 
hua fresta que de luz bastante [...] e hua pia de cantaria para a agua 
benta nas portas principais» (fl. 168v) 

177Í7) 
Visitador: D. Manuel de Vasconcelos Pereira, bispo da diocese. 

r W a - m n r : douramento do retábulo. Tecto; sacristia 
S f S S S S r S i H B r o retablo da capella mor concertando lhe o tecto 
f 1 e também se mandara concertar o tecto, e pavimento da sanchnst a 
cujas obras todas por pertencerem a fabrica devem ser fectas pello 
liquidi que ha delia» (fl. 171v) 

TORRE DE D. CHAMA 
Iereia de Nossa Senhora da Encarnação 
Fonte: A.D.B., PRQ., Visitações, Cx. 8, Lv. 82 (1738-1801) 

1749, Abril, 16 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, protonotano apostólico. 

-pocppgas p.m obras não recomendadas 
«He muito para estranhar a pouca devoção e zello que os moradores 
desta villa mostrarão ter com a sua igreja, e capellas, pois nao fizerao 
couza akua do que ficou determinado e disposto na vizita antecedente, 
divertindo os rendimentos da igreja para as suas proprias convmiencias 
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não com reparo, mas com escanddallo das pessoas tementes a Deos» 
(fl.3) 

1755, Dezembro, 14 , 
Visitador: Doutor Manuel Bernardo Lopes, cónego magistral na Se. 

ftltarpg rnlatftrais: banquetas: degraus 
«Os freguezes mandarão [...] por nos altares colateraes suas banquetas 
de palmo e meio de largo cada hua com suas cruzes altas a romana com 
crucifixos e os mesmos altares serão de dois palmos, e meio de largo 
cada hum, e no supedaneo da cada hum délies mandarão fazer dois 
degraos de cantaria de dois palmos francos de largo, e meio, de alto 
cada hum, dos quaes o primeiro será de parede a parede, e o segundo 
mais comprido que o altar, quatro dedos de cada parte, e de largo terá 
quatro palmos, e meio com seu taburno de madeira emcaixado [sic] na 
mesma cantaria» (fl. 23) 

Pavimentação: sepulturas 
«O plano que ha entre os dois altares junto com o plano da capella mor 
mandarão lagear tudo de cantaria ao livel, fazendo sepulturas de duas 
pedras cada hua com seus frisos por baixo para que se possao abnr, e 
fechar sem que em tempo algum se descomponha o lagiado, para o que 
farão hum ferro com sua argola para as levantar deixando em cada hua 
das pedras seu buraco para o dito ferro» (fl. 23» 

Corpo da igreja: sobrado 
«Mandarão sobradar todo o corpo da igreja» (fl. 23v) 

Altar-mor: banquetas: degraus 
«Mandarão mais por no altar mor sua banqueta de palmo, e meio de 
larga o que farão chmando mais fora a que nella se acha passando a por 
diante do sacrário com a largura ja ditta para nella se por a cruz alta a 
romana com crucifixo, que mandarão também fazer, e largarão o altar 
de pedra fixe, que fique de dois palmos e meio de largo, no qual 
mandarão fazer três degraos de cantaria a romana, de meio palmo de 
alto cada hum somente e dois palmos francos de largo, e no ultimo do 
supedaneo que sera mais comprido que o altar quatro dedos de cada 
parte, e de largo quatro palmos e meio ou cinco» (fl. 23v) 

1762, Janeiro, 6 
Visitador: Francisco Barroso, abade de Penas Juntas. 
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S n ^ o T e hum anno mandarão forrar de esteira o forro da igreja 
enSe os altares coletraes seguindo a volta do mesmo arco para nao tirar 
a vTsta da cappella, o qual forro se repartira em quadros que se 
maTdarão pinto a emitação dos goardapos, e estes se levantarão de 
Teste do meio da igreja athe que juntem com o mesmo forro para 
S r correspondência do mesmo forro o qual se mandara pmtar em 
termo de dous annos pena de dous mil reis» (fl. 40) 

i S ? f f ï Ï n o s mandarão fazer hum retabolo para o altar 
colletral da parte da Epistola» (fl. 40) 

V i s L M o f í l Francisco da Costa, comissário do santo Ofício, abada de 
Sendas. 

g ^ p S S e r inconveniente a obra mandada na vizita passada do 
forro da igreja entre os colateraes os allivio delia e como so pode a dita 
S a ficafperteita continuando se o forro delia na correspondência do 
;8u ' e forrado, mando que em termo de ° ™ f ! " 
naredes da mesma igreja para se continuar o que faltar para o que se 
£ * £ rambem ajudar de algum liquido das confranas £, mesm 
igreja para o que alcançarão licença de Sua Excellence 
Reverendíssima» (fl. 46v) 

^ « ^ S S o ^ n f a obra do retabolo colateral que lhe foi 
mandado na vizita passada, de que os allivio, mas como nao pode fazer 
I a devida proporção, sem primeiro levantarem as paredes d a ^ e a 
que devem fazer dentro de dous annos, mando que dentro em três 
annos facão o retabolo» (fl. 47) 

v L T t à d o ^ u t o r António José da Rocha, cónego meio prebendado. 

rsppla-mor. Janela- pintura da banqueta 
'«(Os moradores) mandarão por hua vidraça na janella da capella mor e 
pintar a banqueta» (fl. 57) 
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Coroo da igreia: reforma do tecto 
«O teto desta igreja necessita muito de se reformar e não se resolvendo 
o andar com o corpo da igreja o reformarão brevemente antes que cauze 
alguma ruina» (fl. 57) 

Confraria da Senhora do Rosário 
«O mordomo da Senhora do Rozario dentro em seis mezes mandara 
fazer hum crucefixo para sua cruz» (fl. 57) 

1773 (?) 
Visitador: D. António Barreto de Meneses. 

^Mandamos que das rendas da mesma fabrica (da igreja) se ponha 
huma tampa piramidal na pia baptismal e se componha o baptistério e 
o armário aonde se poem os Santos Óleos» (fl. 64) 

Coroo da igreja e sacristia: branqueamento: portas 
«que o corpo da igreja e a sacristia se caiem por dentro e que se ponhao 
humas portas novas na porta principal» (fl. 64v) 

Pavimento 
«que se lagee o passadiço da igreja» (fl. 64v) 

1789, Outubro, 3 
Visitador: Reverendo Caetano José Saraiva. 

Mudança da igreia: novo corpo: sacristia 
«Como se acha a igreja matris desta freguezia mudada de tempos 
antigos para dentro da villa pella commodidade dos fregueizes e do 
parocho e provado nas vezitas passadas sobre o seu asseio e 
conservação e o corpo da mesma igreja está arruinado piqueno e 
indecentíssimo, mando que dentro de três annos se faça todo de novo 
com altura proporcionada a capella mor frestas competentes, 
confessionários nas paredes, portas principais e travessas, 
acrescentandosse mais doze palmos para o frontespicio o que tudo se 
fará pella dereção do reverendo abade a quem muito recomendo a 
promota execução desta obra, a qual he vista todos os mezes por hum 
sem numero de pessoas que concorrem a esta villa de toda a província 
ainda do reino, e para ella se applicarão todos os rendimentos da 

< 

1052 



mesma igreja e concluída que seja a mesma obra se ^ a sacristia de 
forma que corresponda em tudo ao mais que se fizep> III. Só) 

V ^ t e M ^ u e l Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 

n^ T a rln m r p o da igreja 
"«Não se acham mais obras cappituladas nesta igreja do que a factura e 
construção delia nas mesmas cercunstancias que se acham na 
precedente vizitação, e esta obra só he bastante nao so para se 
despenderem os rendimentos que tem, mas ainda muitos mais; e como 
ainda se não deo principio a mesma, e me segura o reverendo abade, 
que com a sua diligencia e conhecido zello, se espera que brevemente 
se effectuara, não deixo mais obras» (fl. 99) 

rnr^a An Nnmfi de Tesus na Ponte de Pedra 
«O reverendo parocho obrigue athe com censuras [...] ao juis da igreja 
para que logo se mande fechar com portas, e fechaduras seguras a 
camélia do^anto Nome de Jezus da Ponte de Pedra para evitar as 
profanaçõens que podem acontecer estando aberta» (fl. 99v) 

r n T Ho A* Spnhnra da Conceição: retábulo; pavimento 
^ n l n l s l ^ r - d a cappella de Nossa Senhora da Conceição mandará 
dourar o retablo, cruz, e castiçaes da mesma; e pavimenta la de pedra, 
ou madeira» (fl. 99v) 
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TRAVANCA 
Igreja de S. Mamede 
A.D.B., PRQ., Cx. 12, Lv. 114, (1668-1752); 

PRQ., Cx. 12, Lv. 115 (1756-1795) 

1668, Outubro, 17 
Visitador: António Martins, cónego na Sé de Miranda do Douro. 

Caoela-mor: retábulo . 
«(Os padres Jesuítas de Bragança) the a primeira mandarão fazer hum 
retablo novo para o altar mor por mão de bom offecial pintado e 
dourado sob pena de dous mil reis» (fl.l) 

AHarpg m i g r a i s : tochas 
«(Os moradores) the a primeira porão tochas para os altares collaterals 
[...] e retelharão a igreja» (fl. lv) 

1669, Novembro, 14 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Se. 

CRpela-mor: retábulo . 
«(Os padres da Companhia) não cumprirão como lhe foi mandado na 
vlzita passada a saber em mandar fazer hum retablo pintado e dourado» 
(fl. 2v) 

Serrano 
«TÕT^aares da Companhia) mandarão concertar e pintar o sacrário, ou 
fazer outro de novo [...] e não satisfasendo com todas estas obras o 
reverendo confirmado ponha socresto nos fructos dos ditos padres o 
qual não levantara the não satisfaserem com estas obras» (ti. 3) 

Altarog rnlatp.rais: nichos 
«Os freguezes the a primeira pintarão os nichos dos altares colaterais 
pena de mil reis» (fl. 3) 

1672, Novembro, 7 
Visitador: António Martins, cónego da Sé. 
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Obras não executadas Dhras nao executadas 
«Os reverendos padres de Bragança não satisfizerão com as obras que 
lhe empus na visitação do anno de 1671" nem menos as obras que 
empos o reverendo visitador passado encorrerão em penas de nove mil 
reis em que os condeno para a Se e meirinho mandarão pagar a 
Miranda em termo de trinta dias» (fl. 4) 

Qonnpgtrn rins rendimentos 4 5 

«Em satisfação do capitulo da visitação atras pus e foi posto socresto 
nos fruitos dos reverendos padres» (fl. 5) 

1674, Outubro, 26 . 
Visitador: Garcia dos Anjos, mestre na sagrada Teologia. 

Pintura do retábulo e sacrário 
«Os reverendos fabriqueiros não satisfizerão com alguas obras que lhe 
estavão mandadas fazer [...] mando pintem logo o retabolo e o sacrário» 
(fl. 7v) 
Retábulo da Senhora do Rosário: pintura 
«Os freguezes [...] pintarão o retabolo da Senhora do Rosário» (ti. 7v) 

1676, Julho, 3 . 
Visitador: Manuel da Nóbrega de Azevedo, abade de Meixedo. 

Retábulo da Senhora do Rosário: pintura 
«Os freguezes não pintarão o retabolo da, Senhora do Rosário» (ti. 12J 

44 Deve tratar-se de um engano pois a visitação anterior teve lugar no ano de 1668. 
45 R lativam nte a esta decisão no mesmo livro de capítulos de visita (fis 5-5v) transcreveu-
se uma petição dos Jesuítas em que se afirmava: «se não pode por so < « ^ m ^ £ " * » 
" S t o Dor serem livres de pennas conforma a sentença que tem da Rellaçao de Biaga 

U £ ^ ? 5 £ 5 E £ > Cabbido que apresentão (*) conforme ao contrato feito com os 
revelados das igrejas unidas ao Collège, Por isso, os padres da Companhia pediam ao 
vSSSa Para l e S a r o «socresto que esta posto na dita igreja e receba as ditas obras (que 
S £ t S h a m sdo consideradas incapases) que como esta igreja « ^ 7 1 2 ^ 
Z Z S provendo pouco a pouco do necessário». A esta pençao seria dado despacho 
Klovis tador nTpovoação de Maçãs, em 6 de Dezembro de 1672: «os alivio das penas que 
S s d S e f n a S de Travanca, e juntamente lhes levantara o reverendo padre Gonfirmado 
f s o c t X s ó l T e - de excomunhão maior e visto ser queimada aigreja de Travanca lhes 
aceito as obras, que estão postas». 

~f 
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Ermida ^ Santa Maria Madalena: imagem 
a n d a r ã o reformar a imagem de Santa Maria Madalena compor a 
ermida, e fechar a porta tudo the a primeira visitaçam» (ti. li) 

1677, Julho, 4 
Visitador: António Martins, cónego na Se. 

r.ang1a-mor: bjanmieamento; sacrário 
«(Os Jesuítas) mandaram [...] forrar e pintar o sacrário [...] e caiar a 
capella mop> (fl. 12) 

FrmiHa de Santa Maria Madalena: imagem 
«Os freguezes não cumprirão em mandar reformar a ermjta de Santa 
Maria Madalena, nem reformarão a image da ditta santa» (ti. 1ZJ 

vl7 i !adoTcrisL4ão Pereira, comissário do Santo Ofício, reitor da igreja 
paroquial de Mirandela. 

pia baptismal muito bem feito» (fl. 29) 

V t ó t a S e S c f d e Sá Cabra., comissário do Santo Ofício, abade de S. ,oao 
Baptista de Bragança. 

Altar-mnr: sobrecéu . , r •. 
«O fabriqueiro mandara por hum sobreceo de madeira muito bem feito 
e pintado pêra o altar mor» (fl. 29) 

1681, Dezembro, 2 
Visitador: Doutor Francisco de Sousa, arcediago de Bragança. 

f ( S S a d o r e s ) mandarão testelhar e concertar o cabbido das portas 
principaes» (fl. 29) 

i 

1056 



1684, Novembro, 12 
Visitador: Doutor Domingos Pires, mestre-escola na be. 

Imagem de S. Mamede 
«O fabriqueiro mandara fazer Sam Mamede de vulto» (ti. 23J 

ArrpniRtarão do Homamento do retábulo de S. Mamede 
«dourar o retablo ate a primeira vezita para o que se porá logo a pregão 
a obra» (fl. 23) 

1687, Outubro, 8 . . c , nfírin ahadp 
Visitador: Domingos Manuel de Gouveia, comissário do Santo Oficio, abade 
de Chacim. 

Tmaeem e r o t ó h l l l n de S. Mamede 
<S fabriqudro não satisfes com mandar faser Sam Mamede e dourar o 
retatulloqe sacrário [...] por causa que os « T ^ . ^ e Z S > 
concorrer com o dinheiro que era necessário e preciso [...] e recorrendo 
a X n d a o reverendo confirmado fará aviso a Sua Ilustríssima da 
necessidade desta obra e da indecencia em que esta o retabullo» 
(fl. 28v) 

1688, Dezembro, 5 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé. 

g t S S S ^ m a n d a r a m fazer o tecto da capella mor com toda 
fbrevldade visto estar toda cahindo e o reverendo parocho os avisara 
desbTobra e sendo necessário mndarsse o sacrário para hnm dos altares 
coletraes» (fl. 28v) 

1691, Junho, 3 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

jn^t&nHg para a execução das obras capituladas 
^fSrTquei ro satisfaça com as obras da visita passada em termo de 
hum anno» (fl. 30v) 

f 
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V i a d o r : Frei Pedro de Melo, religioso da Santíssima Trindade, reitor do 
seminário de S. José, em Miranda. 

Reboco da igreja Q 
«os freguezes mandarão revocar a igreja por dentro e por fora ate o b. 
João» (fl. 40v) 

V^Uado^FrefPedro de Melo, religioso da Santíssima Trindade, reitor do 
seminário de S. José, em Miranda. 

^ f v e r e n d o s padres da Companhia do Collegio de Bragança 
mandarão faser hum sacrário muito bem feito visto que o que de 
presente existe está incapas de servin> (fl. 41) 

Coroo Ha iereia: reboco . . 
«Os freguezes mandarão rebocar, e branquear de novo o corpo da igreija 
por dentro, e fora em termo de dois meses [...] fasendo a argamaça mais 
segura, que a outra que lhe puzerão para ser mais firme esta obra» 
(fl. 41) 

1699, Novembro, 25 
Visitador: Doutor António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

realização dn confessionário na igreja 
«Mando ao parocho, que hoje he ao diante for com pena de 
excomunham maior ipso facto tenha o confissionario no meio da igreja 
em parte que este patente, e sob a mesma pena nam confesse molheres 
fora do confesionario» (fl. 45) 

flltocmpntn Ha r.apela-mor; retábulo: sacrário 
«Os reverendos padres da Companhia mandaram dourar o sacrário, que 
de novo se fas, e por entender nam he capax de levar ouro e que a 
capelllmaior necessita ser mais levantada, e de outxo retablo; nam 
mando se doure» (fl. 45v) 

1700, Dezembro, 24 
Visitador: Doutor António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

< 
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AitogTnpntn Ha capela-mor: retábulo 
Z n d o que os reverendos padres da Companhia mandem levantar a 
S T , como a obra o pedir, e também fazer hum retábulo por 

mam d e t o m official, e de boa talha com colunas salamomcas, e que 
chegue de parede a parede» (fl. 46v) 

1702, Julho, 11 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Falte de zelo dos padres da Companhia: r.apela-mor; retábulo 
f | I l n r d ^ a S vezitas próximas passadas se ordenou que os 

U n d i s s i m o s padres da Companhia de Jesus do Colégio d^ Bmgança 
levantassem a cappella, e fizessem por mao de bom official num 
S o b de boa talha salamonica, que tomasse toda a parede^da cappela 

] e como não hé isto que os religiozos em quem o culto divmo ha o 
maior timbre do seu zello deixem estar as igrejas, de que comem os 
dizimos sem a decência e ornato devido» (fl. 47v) 

1703, Novembro, 11 
Visitador: Doutor Manuel de Matos Botelho. ^ 

^ r S r u e s e s l mandarão fazer grades novas para a pia baptismal que 
á£££ZTl Sbreceo da mesma pia, com porta que estará sempre 
fechada» (fl. 49v) 

1706, Maio, 16 
Visitador: Manuel Rodrigues do Amaral, abade de Sicouro. 

decênc i a das igrejas dog Igsuítasj altar-mor sem ret4^^g 
I c ^ o ^ T ^ n d o s padres da Companhia de Jesus do-Cdqpo de f 
Braeanca acham tantos remédios para se exemerem da obngaçam que 
fem de ornar as igrejas de que comem os fructos não me fiqua lugar 
mSs que para sentir com os freguezes o verem as suas igrejas tam 
"decentemente ornadas, pois esta o altar mor sem ^ ° ^ ™ ° 
que tem indecente, e hum sacrário que mandaram por tam incapas de 
servin> (fl. 52) 
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^ , o c HP Mn^a Senhora e d* S Sebastião: retábulos 
«Achei o altar de Nossa Senhora e o de S. Sebastiam tam indecentes 
que, movido do zello de alguns freguezes me foi percizo p rove rm 
maneira seguinte mando que os freguezes mandem fazer hum retabollo 
Z a o altar de Nossa Senhora feito por bom mestre [...] da mesma sorte 
mando que o mordomo de S. Sebastiam ande fazer também hum 
retabollo para o altar do mesmo sancto» (fl. 53) 

1709, Junho, 22 
Visitador: Manuel Tavares de Sousa, cónego doutorai. 

Pptábnlo de Nossa Senhora 

b 

ftptábulo de Nossa perniora 
^ ^ ^ s - ^ S r ^ c o m a obra do retabollo de Nossa Senhora 
que lhe aceito por estar muito bem feito [...] o de S. Sebastiam lhes esta 
mandado o que espero fazem antes de outra visita» (fl. 54} 

1714, Dezembro, 28 
Visitador: Doutor Bernardino Cabral da Silva, deão. 

r.apela-mor: retábulo: sacrário „ í j a j a A~ 
«Achei que os reverendos padres da Companhia de Jesus da cidade de 
Bragança não tem satisfeito com as obras do retabolo e sacrário» (fl. 55) 

Rptábulo de S. Sebastião „ 
« O s ^ e s satisfizeram com a obra do retabolo de S. Sebasbam e h 
louvo muito o zello e cuidado com que se dao ao serviço e aseio da sua 
igreja» (fl. 55v) 
r^rrv-. Ha .areia: irregularidade das paredes _ 
S ^ n t í d e seis mezes mandarão quebrar as pedras que lançao fora 
da parede para o interior da igreja e rebocar e branquiar a parede do 
corpo da igreja por dentro e por fora» (fl. 55v) 

1715, Janeiro, 13 
Visitador: Manuel da Silva, arcediago da Sé. 

F r , w p n nns rendimento* dns Tesuítas: canela-mor; retábulo; sacrário 
^ S ^ n d o - s padres da Companhia tem sido tão descuidado em 
mandar fazer as obras que lhe forão empostas em tantas vezitas [..-1 o 
Sverendo parocho fará embargo nos fructos [...1 e não levantara sem 
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ficar depozitada em mão de labrador chão e abonado a quantia que 
baste para levantar a cappella maior da dita igreja, e fazer hum retabolo 
com sacrário» (fis. 56v-57) 

Tarpj* matriz: substijuicão da cobertura de colmo por telha 
«Os freguezes mandarão retelhar a igreja e tirar lhe o colmo que de 
prezente tem em termo de trez mezes pena de mil reis» (ti. 57] 

1718, Julho, 13 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

f^polg.mnT" imperfeição do novo retábulo 
^reverendo parocho penna de suspensão porá sequestro nos dismos 

que pertencem aos padres da Companhia do Collegio de Bragança a 
miai se lhe não levantara athe não darem comprimento ao que se lhe 

e m mandado tão repetidas vezes; e só agora puserão hu chamado 
ÍeSbSo, que lhe serve mais para notta do que para louvor pella 
imperfeição com que esta a cappella» (fl. 63) 

1720, Maio, 30 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Ruína da igreia: tecto . . , 
«Os freguezes mandarão reformar o tecto da igreja com toda a 
brevidade vista a sua nesecidade pois se não forão os espeques, em que 
se sustenta estivera já no chão» (fl. 68v) 

Porta nrínninal: guarda-pó para os colaterais 
«athé a primeira mandarão fazer huas portas bem feitas para a porta 
principal e para cada hum dos altares colletrais seu goardapo de 
madeira» (fl. 68v) 

1722, Junho, 12 
Visitador: João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Capela-mor: 
rjnm-ampntn do re tábulo 
«ordeno se mande dourar o retablo depois de acabado de tudo; e por 
estar ainda por acabar não pode parecer que he cedo para se dourar [...] 
pello tempo que ha se mandou por» (fl. 71v); 

*> 

1061 



«Tfabriqueiro mandara alragar a fresta e por lhe hua vara de ferro para 
que fique segura dando a claridade necessária a capella mor nao 
ficando nunca no direito do altar por evitar que a sera se gaste mais» 
(fl. 71v) 

V i a d o r : Doutor Francisco do Rego Sarafana, comissário do Santo Ofício, 
abade de Vilar de Peregrinos. 

prmrampnto do retábulo 
«Aos reverendíssimos padres da Companhia devia por sequestro nos 
fruetos [...] para que mandassem dourar o retabolo» (fl. 75v) 

Aumento da ipreja: empreitadas , . 
«Vista a vontade dos freguezes quererem aumentar a sua igreja lhe 
concedo licença para poderem fazer algumas empreitas para a mesma 
igreja nos dias santos» (fl. 76) 

v S r i o û t o r João de Sá Pereira, comissário do santo Ofício, prior de 
Santa Maria de Bragança. 

r^a-mnr- douramento do retábulo 
«Os reverendos padres da Companhia tem faltado em mandar dourar o 
retabello da cappella mor» (fl. 82) 

* S o f D o u t o r João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior de 
Santa Maria de Bragan 

Igrejas de Travanca g de Laearel W retábulo. Imapem de S. Mamede; 

« ^ v e r e n d o s padres da Companhia nam satisfizeram te o prezente 
em dourar o retabolo desta igreja, e da de Lagarelhos as quais obras 
satisfaram em termo de seis mezes [...] e também mandaram emearnar 
[sic] e doura ou estofar o santo, e forrar, ou dourar o sacrário por 
dentro» (fl. 81v) 

< 
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VisuLdonToutor Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Bemteito. 

Via Sacra: mudança . , , 
«íOs fregueses) mandarão mudara a via sacra para mais perto do lugar 
pellos inconvenientes que há em estar tão distante e fora do lugar» 
(fl. 84v) 

V^todonDoutor Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Bemfeito. 

Altar-mor: rnnrco como n de Lagarelhos 
* f a q u e i r o mandara fazer hum marquo de madeira para o altar mor 
na forma que esta o de Lagarelhos que seja de moldura hza» (fl. 86) 

V i s t d T w s Gomes da Costa, comissário do Santo Ofício, abade de 
Sobreiro. 

r, mirm r l imrn"" A° ™pela-mor. Obra ria sacristia 
g i S d . com que nesta igreja se fazem os officios e celebram 
llmLsafdespindosse os sacerdotes de suas capas para se revestirem 
mnto ao alter e tabernáculo do Santíssimo Sacramento por ser a capella 
mo muito pequena, tudo por falte de hua sanchristía, e assim mando 
" f r e g u e z e s fação sa sua parte as paredes da mesma para^a parte 
da Enistola o que der o terreno a porta do adro, e o reverenoo 
confirmado dará conte aos reverendíssimos padres da Companhia de 
B m g S a para que fação o tecto delia como he custume praticado neste 
bispado» (fl. 88) 

1734, Dezembro, 6 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

S f l S g g S n fazer o tecto da saachristia [sic] ao depões de 
fecS as paredes e a porta delia pelos freguezes [...] e revocar a capella 
e branquealla por dentro e fora» (fl. 90) 
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«Os moradores faltarão a obra da saachristia tão necessana para esta 
isreia f .1 mas como vejo a sua pobreza e mizena, e o estrago 
deplorável do grande incêndio que experimentou o lugar na total ruína 
das principaes cazas delle, o que move a mais enternecida compaixão, 
e piedade os alivio totalmente e mando que the o São João proximo 
futuro satisfação a esta obra [...] porque alem de não haver igreja capas 
sem saachristia, he couza indecente [...] (esteja) ocupada com arcas 
caixões, e outras serventias da mesma, que mais parece hua caza 
ordenaria que lugar sagrado» (fis. 90-91) 

1736, Novembro, 30 # 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

flrpprgitadas para a obra da sacristia 
«Os freguezes não satisfizerão a obra da sanchristia ] e mando que 
deam satisfação dentro de seis mezes para o que lhe concedo que 
possão fazer huas empreitadas aos dias santos» (fl. 97) 

* 1738, Fevereiro, 7 
Visitador: Bento Rodrigues, cónego prebendado na Se. 

Sacristia: conclusão das obras , . . . . , ffl i n f W l 
«Os freguezes tem satisfeito com a obra da saachristia [sic]» (fl. lOOvJ 

1741, Maio, 17 t 
Visitador: Bento Rodrigues, cónego prebendado na be. 

Tereia: branqueamento 
«Os freguezes mandarão branquear a igreja por fora e por dentro» 
(fl. 103v) 

1743, Dezembro, 16 
Visitador: Simão Botelho, abade de Santa Valha. 

™ $ É S L retocar, e encarnar a imagem de S. Mamede,, 

(fl. 106v) 

+ 

1064 



S f t S ï d e residência para o reverendo parodie.mando 
que os fregueses, dentro de dous annos facão em sitio accomodado hua 
I s a de sobrado, repartida com sua sala, e dous quartos ̂  hua cosmh 
f 1 de que depois pagara renda racionavel para a igreja [... ou ao 
menos pTocurern casa capaz em que viva pagando a renda justa por 
ella» (fl. 106v) 

p n n r ] n rio qQnta Maria Mada lena 
S mordomo de Santa Maria Magdalena, em termo; de,«*, meses [ 
mandara rebocar, e branquear a capella e terá cuidado de a mandar 
varrer, e o portico, quando necessitarem desta deligencia» (fl. 107) 

1746, Dezembro, 16 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita. 

S ^ ^ ^ ç S o da Santa * * p o r « ^ ^ 

madeira» (fl. 113) 

l n , „ r „ , ^ S Mamede. P r o ^ n Ha colocação de imagens sobre o 

S S f a imagem de S. Mamede patrono desta igreja se acha collocada 
o b T o salário onde não deve estar imagem de santo algum, mando 

one seV tírada a peanha daqnelle lngar, e posta com a unagem que 
nëlla está ou no retablo, on no altar da parte direita, onde ouver imlhor 
comooMade; e o sacrário seja levantado de sorte qne flqne sobre a 
banqueta» (fl. H3v) 

Capela-mor: 

K £ Í S £ t a . por em o altar banqneta qne não tem sendo tão 
n m c t a ? ] « V* «c a™ c o m opacidade de ter em si o sacrário e a era 
d í m e de le no meio dos castiçaes [...]; e as pedras qne forno postes 
naS acomMnhar o suppedaneo compondo todos os degrees de sorte 
qnTnão fiquem tornejando pellos lados, e rebaixando os pare se meter 
a banqueta entre o altar e retablo» (fl. 114); 
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^Tfes t a da capella se mande por vidraça com rede de arame, que a 
resguarde não so em atenção a decência, mas também a conservação do 
3 l o e douramento deli» que recebe grande detrimento nas 
humidades, agoas, e neves que por ella entrao» (fl. 114). 

atares colaterais: emolirão oor estarem indecentes; ^edificação nas 
Egredes do coroo da igreja; degraus; banqueta 
«Os altares collateraes estão em tanta indecencia que nao pode 
nermitirsse que nelle se celebre [...] missa, e por essa cauza, os 
s u a n d o , e hei por suspensos, e mando sejão demolidos em termo de 
quinze dias, e a demolição fará o reverendo parocho com as ceremomas 
de emanadas para ella pella Igreja [..Je os offeciaes das confrarias que 
neleTestão erectas os mandem fazer de novo sobre hu degrao de 
cataria l a l d a forrados todos de madeira [...Je ficarão assentados nas 
naredes do corpo da igreja para terem a comodidade necessária; sobre 
12 hu d S 2 se porá banqueta bem feita crus alta dourada, ou 
prateada com crucifixo e pé de triangolo a romana» (fl. 114v) 

hnaggns Ha Senhor do Rosário e de S Sebastião; enterramentos 
t ™ imagens de Nossa Senhora do Rozario e de S, Sebastião nao tem a 
t o Z Í necessária para estarem expostas á veneração^ culto pubhco 
dos fieis, e por essa cauza mando ao reverendo parocho que as taça 
en enar com toda a veneração, e respeito em lugar decente [... os 
moXmos da mesma Senhora, e Santo cuidem em mandar fazer outras, 
imagens perfeitas com a brevidade que for possível» (fl. U4v) 

Corpo da igreja: 
aUparnprtto: nmmo das paredes . 
S o ^ s t a r o L r p o da igreja muito baixo, e não fazer coniespor^en » a 
altura da capella mando que seja levantado o que for bastante para ficar 
na mesma igualdade, e as paredes ao menos pella parte de dentro se,ao 
endireitada!, rebocadas, e branqueadas de sorte que ftquem todas hzas, 
e bem dezempenadas» (fl. 115); 

i S ^ ^ S c a bua janella de bastante grandeza para dar a 
igreja a lus de que necessita, a qual terá suas grades de ferro, e rede de 
arame, que a resguarde» (fl. 115); 

£ £ S 3 S L « * que por cima da porta principal esta apartado da 
parede, seja concertado de sorte que fique com ella bem unido» 

é 
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Empargdamgnto Ha janela de uma casa particular lunto aoadro 
«Algumas pessoas verdadeiras timoratas me reprezentarao que hua 
janella das cazas de Domingos Borges veuvo, que cahe para o adro 
unto a porta principal da igreja se fazião indecencias que 

escandalizavão as pessoas devottas que a ella concorrem; a fim de 
evitar os inconvenientes disso rezultão, e especialmente as offensas de 
Deos Nosso Senhor, mando ao dito Domingos Borges que em termo de 
outto dias mande tapar a dira janella para lhe dar lus, lhe mande fazer 
o juis da igreja digo o juis do povo para a parte do poente dentro dos 
mesmos outto dias digo mando ao dito Domingos Borges, que em termo 
de outto dias mande tapar a dita janella sob pena de dous mil reis, e lha 
mande fazer o juis do povo para a parte do poente, dentro dos mesmos 
outto dias» (fis. 115-115V) 

1748, Setembro, 9 +AIÍ„„ 
Visitador: Doutor Domingos Lopes Nogueira, protonotano apostólico. 

nhra dos altares colaterais: incapacidade 
«A obra dos altares colateraes está indigna, e incapas, tanto nas 
mezas délies como nos degraos por estarem mais levantados de 
huma parte que da outra, e com muitos defeitos, pelo que mando 
aos mordomos dos dittos altares, avizem logo aos offeciaes que 
fizerão as dittas obras tanto de madeira como de cantaria para 
que em termo de oito dias as vão compor a sua custa para darem 
cabal satisfação aos seus ajustes que foram deixar as dittas obras 
perfeitas e bem acabadas» (fl. ll6v) 

Kln^s imagens Ha Senhora e de S Sebastião: incapacidade 
«Achei que a devoção dos heis tinha mandado fazer duas imagens 
huma de Nossa Senhora, outra de Sam Sebastião, mas tam indecentes, 
e incapazes, que não pode permitir se que estejão expostas a veneração 
publica dos fieis, pelo que reprovando as dittas imagens, por mdignas 
mando ao reverendo parocho sob pena de obediência, as mande tirar 
dos altares, e não consinta que nem ellas nem outras alguas sejao 
collocadas nelles sem approvação, e benção que devem tep> 
(fis. 117-117v) 

* 
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TRAVANCA 
Igreja de S. Mamede 
A.D.B., PRQ., Cx. 12, Lv. 115 (1756-1795) 

1756, Janeiro, 26 
V i s i t e t e António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da Mesa 
episcopal. 

Proibição das irnapmis de vestir. Tmaeens de talha e com olhos de vidro 
«Mando que daqui em diante se não faça imagem algua de santo ou 
santa de vestir senão de talha bem feita e estofada por bons mestres 
com os olhos de cristal para maior formosura da dita imagem» (ti. 4) 

Tmagem de S Mamede: restauro 
«mando se pinte a crus do altar, e se ponhão huns dedos que faltao na 
mão do gloriozo S. Mamede padroeiro da igreja e que a sua imagem se 
retoque» (fl. 10) 

Í~ Amo cruzeiro: alteamento . 
«O povo mandara [...] levantar mais o arco da capella mor pois se acha 
muito disforme por muito baixo» (fl. lOv) 

Adro- alargamento para a obra da sacristia e baptistério 
«recomendo muito em alargar mais o adro fazendo compoziçao cvom o 
dono das cazas contíguas a elle, ou obrigando o para a parte de cima se 
fazer a sanchristia, e baptistério, e a este he porão grades de pao» 
(fl. H) 

Altares colaterais: retábulos 
* «também recomendo muito mandem fazer retablos para os altares 

colateraes» (fl. 11) 

^ T q u i z e r e m fazer cabido as portas principaes o farão da sorte que 
lhes insinuei que fique bem feito, e com bastante capacidade» (ti. 11) 

* ■ 
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V i S à d o n T ^ t o r Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa 
episcopal. 

rafp1a-mnr'. incapacidade 
«A igreja maiormente a capela mor esta bem impropna para o 
ministério» (fl. 28) 

vLTtadoUrtaFre°' Francisco dos Mártires, da Sagrada Ordem dos Pregadores, 
reitor do Seminário de S. José. 

Confessionário , 
«Nesta igreja não se acha confessionário algum fechado peto que 
mando que o povo dentro de seis meses mande fazer dois a eleição do 
reverendo pároco» (fl. 34v) 

Construção de nnva sacristia; pequena dimensão da existente 
«A sacristia não so pela sua pequenhes mas também pella mdecencia 
[ 1 pois em toda ella chove, deve o povo, dentro de hum anno cuidar 
em fazer nova sancristia [sic] que seja mais larga» (fis. 34v-35) 

1776, Julho, 25 . 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, notário do Santo Oncio. 

Obradasaçristia , 
«Os mesmos moradores querem mudar a sachristia o que lhe louvo por 
estar muito indecente a que tem; pello que mando que no termo de 
hum armo dem principio a mesma obra» (fl. 45) 

vLTtadon António Bernardo Gonçalves Alvaredo, comissário do Santo Ofício, 
reitor de Soeira. 

FrrmtPspíHo; escada na entrada do adro 
«Tem esta freguezia necessidade de levantar as portas principais da sua 
igreja em proporção ordinária e a eleição de quem melhor entender e 
na entrada do adro fazer huma escada de pedra com dobrada largura da 
que tem, e mudarão a escada de madeira para o sitio que lhe de 
distancia pois se acha incostada ao frontespicio» (fl. 61v) 

* 
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Portas travessas: pintura 
«mandarão fazer de novo as duas portas travessas que estão mais 
indecentes que algum lugar se pode considerar [...] e mandarão lançar 
óleo em todas as portas para defensa do temporal» (fl. 62) 

vL8itàdorte António Manuel do Vale e Sousa, beneficiado da Colegiada de 
Santa Maria de Bragança, abade de Martim. 

Capela-mor: pavimento . 
«Por conta da fabrica se mandará lagiar acapella mor de cantaria que 
deverá ficar o mesmo lagiado igual com o primeiro degrao da escada do 
altar maior, e no ultimo mandará outrossim por hum taburno, ou 
subpedaneo de madeira bem feito [...] o lagiado retro devera chegar a 
extremidade do arco da capela mor» (fis. 67v-68) 

Altares colaterais: degraus 
«O povo dentro de hum anno mandara unir as pedras que fazem os 
deeraos dos altares colatraes por mestre capaz deixando as na perfeição 
que se preciza: mandarão fazer subpedaneos para os mesmos altares 
conforme os permettir a largura, e comprimento das pedras ou degraos» 
(fl. 68) 

1795, Janeiro, 6 
Visitador: Sebastião José Esteves, reitor de Rabal. 

Novo baptistério . 
«O baptistério não esta com a decência que he devida e assim mesmo 
ocupa algum resto do corpo da igreja sendo ella piquena e nao tendo a 
capacidade necessária para nella estar os freguezes a missa e officios 
devinos mando que o juis da mesma mande fazer huma caza no canto 
da sacristia para onde sera mudada a pia baptismal cuja caza terá a 
porta para dentro da igreja cuja será fechada com bonna segurança e 
terá a capacidade para nella se recolherem alguns trastes pertencentes 
a mesma igreja por nella não haer caza de despejo chamada segunda 
sacristia» (fl. 89) 

■Sacristia: cru7-- nicho para a imagem do Redentor 
«O mesmo juis da igreja no termo de quatro mezes mandara fazer huma 
cruz com crucifixo para estar de cima dos caixoens da sacristia e esta 
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sera feita por hum entalhador ou escultor que bem a fabrique 
igualmente lhe mande fazer hum capitel ou nicho diante do qual lhe 
mandará por humas cortinas de tafetá roxo para que a imagem do 
devino redemtor [sic] do modo possivel esteja com a decência que lhe 
he devida» (fl. 89v) 

Pflpp^.mnr- reforma do forro 
«Acha se o forro da capela mor com pouca decência mando que por 
conta da abrica se reforme» (fl. 91v) 

Canela de Santa Maria Madalena: fresta 
«para a capela de Santa Maria Magdalena mais que huma vidraça para 
a fresta para livrar os ventos e chuvas que sem nenhum empedemento 
entào direitos ao altar com damnificação dos homamentos cuja sem 
inserta em grades de ferro ou encaixilhada em huma grade de pao cuja 
terá huma rede de arame por fora» (fl. 91v) 

VALE PRADOS O GRANDE 
Igreja de S. Jerónimo 
Fonte: A.D.B., PRQ-, Cx. 6, Lv. 58, (1687-1755); 

PRQ., Cx. 6, Lv. 59, (1755-1803) 

1687, Outubro, 20 
Visitador: D. Frei António de Santa Mana, bispo da diocese. 

Madeiramento dg ifireia: arrematação 
«O comendador satisfar com a obra do madeiramento como lhe es a f 
mandado e se porá a pregão em termo de (*) mez e se arrematara» (fl. 1) 

r^ppla-mnr- douramento do retábulo 
d e p o s i t á r i o Pedro Dias [■■■] acabara de dourar o retábulo da capella 
mor [...] the a Paschoa de Flores» (fis. 1-lv) 

rnmn Ha ipreia: paredes; mudança da igreja , 
^ f T e ^ - n ã o cumprirão com faẑ er de novo as paredes ,da igreja 
como lhe estava mandado pello que encorrerao nas penas [...] de que os 
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aleviamos por justas causas que a nos comunecaram, e entre ellas o 
mudarem a'igreja para a parte do meio dia por nos parecer assi mais 
conveniente em rezão da ma serventia que tem a porta da igreja no 
citio em que esta lhes mandamos facão a dita obra em tempo de hum 
anno [ ..le encomendamos muito ao reverendo reitor desta igreja a faça 
cumprir com o zello [...] que delle esperamos, e porque nos comunicou 
que elle dava des mil reis e outros devotos seis para a obra do arco» 
(fl. lv) 

1688, Dezembro, 19 , 
Visitador: Manuel Rodrigues de Andrada, arcediago de Mirandela. 

^ ^ f f a b r i q u e i r o a Jacinto Roiz a quem o parocho dará juramento o 
qua\TraPda fabrica seis mil reis para a ajuda da obra do arco da capella mor» 
(fl. 3v) 

1691, Novembro, 24 
Visitador: D. manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

§ 5 ^ g u e z e s mandarão fazer (hua) sanchristia em termo de hum 
armo» (fl. 4), 

«O comendador em termo de dous annos mandara fazer o tecto da dita 
sanchristia» (fl. 4v) 

V ^ s T t a d S u t o r Manuel da Cunha de Almeida, protonotário apostólico. 

potáhnlrr douramento 
«Pedro Dias depositário do dinheiro do retablo mandara dourar o 
retablo em termo de oito meses» (fl. 5v) 

^ ^ S a ^ S ^ a r a sanchristia muito bem f o r r a d a ^ 
mão de bom official the o Natal pena de três mil reis e nao estando 
Rematada esta obra em dois meses o reverendo P ™ ^ * 
sobcresto nos fructos e o não levantara sem lhe constar estar 
arrematada e principiada a obra» (fl. 5v) 

* 
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nhras na ifireia: coro . „ i w a íorpia r 1 nor 
^ õ H r ^ u e S s ^ d a r ã o rebocar e calear, e testelhar a igreja [...J por 
dentro e por fora e mandarão fazer as portas travessas e hum coro 
dentro em dois annos» (fl. 5v) 
Canela da SenViora da Correição: pintura de uma imagem 
g ^ o e i r o da capella de Nossa Senhora da LonceLçao mandara 
pintar a dita capella com hua imagem de Nossa Senhora» (fl. 6) 

v Í s t a a o Í Reverendo Doutor Manuel da Cunha de Almeida. 

S ^ t o mandará dar quinze mil reis para ajuda de se forrar a 
anchristía d e l o em trez meses, e não o fazendo assi se lhe ponha 

s o o c S o em hua piquena parte dosfructos, que baste para a dita 
quantia» (fl. 11) 

g f ^ ^ N o s s a Senhora do Rozario mandara comprar dois + 

castiçais de latão» (fl. 12) 

g f ^ ^ f t ^ a da Arrifana mandarão comprar hua 

alampada» (fl. 12) 

Visitador: Frei Pedro de Melo, governador do Bispado. 

S ^ S f e í u f í m f d e hu anuo [..., mandaram rebocar e caar [..., o f 

corpo da igreja e as paredes da sanchristia» (fl. 14v) 

1697, Outubro, 29 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

te^^ftlo^o-nada com buas pedras que ficarão para 
" p a X , peito que mandamos aos freguezes, que firem as dita. 
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pedras ao pico de sorte que não arruine a parede e fique capax de se 
caliar e branquear por sima sem que fique com defeito» (fl. 20) 

T r n B p o m HP S Sebastião: p.nterramento 
S S e T u r a [...] mande enterrar a image de S. Sebastião, que esta na 
capella coletral da parte do evangelho» (fl. 20v) 

r n n r 1 n ^ Nosga Senhora: encobrimento das pinturas murais 
Ms5SSSl^iiëlla de Nossa sS toSStaW-r » 
naredes de sorte que fiquem cubertas as pinturas que tao malfeitas, que 
Leitão ao rizo e não movem a devoção, o que comprira em termo de 
dous mezes penna de três cruzados» (fl. 20v) 

1699, Setembro, 5 
Visitador: Frei Álvaro de Castro. 

S S g S f [...] mandarão fazer hum confessionário de b o a ^ d e i r a 
com porta sobre si, e que as grades deste sejao meudas» (fl. 21v). 

«mando ao reverendo confirmado [...] que depois de feiro o 
* r fess ionar io não confesse mulher alguma fora delta nemhomem ora 

da igreja excepto estando empedidos com alguma enfermidade» (fl. 22). 

1700, Dezembro, 26 
Visitador: Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Altares colaterais: frontais 
«(Os fregueses) mandarão azer dois frontais para os coletrais» (fl. 23) 

Visitdo^Doutor Manuel Botelho de Matos, abade de Duas Igrejas. 

Sacristia: arcazes . , r a ÍYnp< i 
«Os freguezes e o fabriqueiro, farão a expensas iguaes huns carxoes 
nara a sachristia, em boa forma para que condigão com toda a obra e 
com a mïsma caza da sachristia, e chegará de hua a outra parede delia, 
na frontaria da porta» (fl. 24) 

4 
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Capela de Arrifana: 
T imneza- mudança para a proximidade das casas 
<ò7moradores da quinte mandarão alimpar a sua capella dentro de 
ou o dias pella indecencia corn que avi, por ter junto a hum can o, todo 
o"ixo que barrem delia por anno; e tirarão tãobem a telha que all ha, e 
nòrme dizerem que querem mudar aquella capela para o mero das 
cazas lhes não deixo as obras de que ela necessita» (ti 24); 

«Sobre a capella actual da quinta da Arrifana, mando que nella se não 
entera p e l a algua daqui em diante, assim para a mudança que se 
Interna da dita capella como por ser fraga o pavimento e area delia» 
(fl. 24v). 

S l S t ; S Nossa Senhora da Annunciada mandara 
fazer p T e?a hum retabolo decente que condiga com a ma15 obra da 
igreja» (fl. 24) 

1706, Tunho, 12 . , . , 
Visitador: Doutor Manuel Carneiro de Figueiredo, vigário geral. 

^ ^ ^ f f r e g u e s e s nâo fizerao a obra dos - ^ J ^ 
[...] mando que para esta obra concorrao os fregueses com 12 500 
que era a metade que lhe cabia no custo dos caixoins» (fl. 28v) 

Canela da Spnhnra da Anuviada: embarro da obra do retábulo S S ^ d l S p 0 S t ° 
nada por me constar estar embargado o capitulo» (fl. 28v) 

V^àdo^DÒutor Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé. f 

^ S g S e f f a n d a r a m forrar de adeira os altares coletrais cobrindo 
por riS por diante e pella ilharga que, olha para o arco de cada hum 
délies» (fl. 30v) 

Corpo da igreja: pavimento 
«Teram cuidado de aplainar a igreja que não tenha tantos altos» 
(fl. 30v) 

* 
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1714, Maio, 21 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Adro 
«Achei o adro desta igreja muito fermozo mas devassado por não ter 
grades nas antradas [...] mando que em termo de seis mezes se mande 
tapar na parte que lhe falta, fazendo lhe grades em ambas as antradas, 
ou de madeira ou de lages» (fl. 32) 

Sacristia: sobrado 
«em termo de três mezes [..] mandaram sobradar a sachristia visto 
terem ja madeira» (fl. 32v) 

Capela da Anunciada: retábulo 
«O padroeiro da capella de Nossa Senhora da Nunciada em termo de 
hum anno mandar fazer hum retabolo proporcionado o arcom da 
capella bem feito, e hum frontal de madeira pintado a olio» (fls.32v-33) 

Capela de S. Vicente em Arrifana: 
fábrica 
«Achei que os Provedores trazião uzurpado hum livro da fabrica de S. 
Vicente da quinta da Arrifana de que tomavam contas sendo a dita 
fabrica dos dizmos que a Sereníssima Senhora Rainha Dona Catrina de 
glorioza memoria, deixou as igrejas do ducado da Sereníssima Caza de 
Bragança como são em todas as igrejas circumvizinhas [sic] 
Valbemfeiro, Vale da porca, santa Combinha, Macedinho (*), 
Carrapatas, Amendoeira, e em outras muitas mais, e como estas 
fabricas sam dizmos, e ainda as que o não sam das mais igrejas de 
comendas que so tem porsam certa em dinheiro pertencem em solido a 
conta delas ao senhor ordiario» (fl. 33v); 

«e outrossi hindo vizitar a capella de S. Vicente, cita na mesma quinta, 
achei ser lhe necessário hua toalha para o altar, e hua alva, que o 
fabriqueiro que elegi mandara fazer em termo de hum anno [...] e 
dentro do mesmo mandara fundir o sino, fazendo de novo» (fl. 33v). 

1715, Novembro, 21 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 
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^ S f e s e s ) em termo de hu mes mandarão compor as grades do 
baptistério» (fl. 36v) 

« H ^ S S fazer portas com fechadura para a capella de 
S e B a t e u huas grades fortes encaixadas de hua e outra part 
na parede visto ser tão pequena como dizem, e nao se dizer nella 
missa» (fl. 36v) ^ 

1717, Novembro, 11 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

ã f e f a & o mandara forrar a capella athe os taburnos e credensia» 
(fis. 42-42v) 

S õ Í Doutor Manuel Monteiro da Mota, desembargador da Mesa 
episcopal. $r 

g ^ ^ á o ^ T Í m a n d a r a branquear as paredes da capella 
Z Z Z por dlntro como por fora, e retalha l a ^ E mandara abnr o 
caixilho da pedra Ara do altar da dita capella» (fl. 49v) 

Altar do Santo Cristo: 

^ S u m a s cortinas de volante que estam no alter do Santo Christo 
I s l m indecentes, e incapazes de poderem servir e de estarem cobrtndo 
a milagroza imagem que esta no dito altar» (fl. 50); 

imanem *<• s Sahastião: enterramento 
<Vi também que no dito altar do Santo Christo esta huma .magem de S. 
íbasUam com indecencia para nelle poder estar, porquanto se acha 
f e t c o m a l g L a imperfeiçam e com falta de incarnaçam; pello que 
Z n d o To reverando parocho logo a recolha, e enterre nesta .greja 
Tnde lhe pertencer; e querendo os freguezes por outra em seu lugar o 
feram mandando a fazer ao contento do reverendo parocho» (fl. 50v) 
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Caixa para as emolas de Santa Catarina 
«Veio que nesta igreja ha hum sacrário velho, e que esta servindo com 
indecencia, de caixam para nelle se lançarem as esmollas que se dam a 
milagroza Santa Catherina desta villa [...] mando ao parocho o tire logo 
do lugar donde esta, e que o ponha na sanchristia, e mande fazer hum 
caixam novo para as esmollas da dita santa» (fis. 51-5lv) 

Capelas de S. Sebastião e do Espírito Santo: paredes; portais; tectos. 
Ameaça de demolição 
«Os freguezes dentro em seis mezes mandaram reparar, a capella ae b. 
Sebastiam e do Spiritu Santo de tudo o que lhe he necessário assim de 
paredes como portal, tectos e telhados, e altares, e não o fazendo dentro 
do dito tempo o parocho as mandara demolir, e por humas cruzes nos 
citios em que estão [...] e athe não se reedificarem as deixo suspensas 
r l e s e não mandarem dentro de hum mes por humas portas na de b. 
Sebastiam, mando que se lhe tape de pedra a porta da dita capella athe 
se não reedificar como dito tenho ou se demohp> (fl. 51v) 

Capela ** S. Vicente na quinta da Arrifana: telhado; pavimento 
«O fabriqueiro da capella da quinta da Arnfana mandara dentro em 
dois mezes branquear a dita capella [•...] e retelha la. Consta me que o 
terreno e area da igreja desta villa no tempo de Inverno umedesse tanto 

* que prejudica a saúde dos freguezes delia; pelo que mando, que«estes 
lageem de boas pedras, e igoais athe a primeira vizita» (fis. 51v-52j 

Preparativos para uma nova capela de Santa Catarina 
«Com os muitos e tam públicos milagres que a bem avanturada Santa 
Catarina fas nesta igreja, e fora delia, vejo concorrem os seus devottos 
com esmollas para a dita santa, e que ja hoje delias ha dinheiro 
bastante para se dar principio a hua capella de que necessita em o citio 
que ja teve, e como me consta o parocho e mais devottos desta villa a 
querem mandar fazer, e que para isso esta ja alguma cantaria cortada 
mando que a esta se não de principio sem licença de Sua Illustnssima, 

* pões he necessário primeiro que os moradores desta villa se obriguem a 
praramenta la do que for necessário» (fl. 52 

1721, Setembro, 7 

p ^ 7 5 „ ppl, Câmara de um terreno para a construção da capela de 
Santa Catarina 

* 
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«Doaçam pura e perfeita deste dia para todo o sempre que fizerão a 
camará desta villa em nome do mais povo 
Saibão coantos este publico instromento de doação pura e perfeita 
deste dia para todo o sempre ou como em direito milhor dizer possa e 
lugar haja virem em como no anno do nacimento de Nossa Senhor 
Jezus Christo de mil setecentos e vinte hum annos aos sete dias do mes 
de Setembro do dito anno nesta villa de Vai de Prado o grande e cazas 
da Camera delia ahi parante mim escrivão e das testemunhas ao diante 
nomiadas parecerão presentes em suas pessoas Antonio Mendes da 
Costa juis ordinário e Domingos Esteves vereador e Joze Fernandes 
procurador do conselho e Zenão Luis e João da Silva e João Martins 
homens que todos servem este presente anno nesta villa de ofisiais dela 
e todas pessoas por mim reconhecidas que dou fe serem as mesmas e 
por elles todos juntos e cada hum de por si foi dito parante mim 
escrivão e das testemunhas ao diante nomiadas que elles em seus 
nomes e em nome de todo o povo davão e doavão deste dia para todo o 
sempre a Santa Catharina para aumento da capella que novamente 
favriquavão por baixo das Fragas da Torre lemite desta villa aonde 
antiguamente tinha sua capella que se arroinou por ordem do vezitador 
a saber que para aumento delia a hir em (*) a devoção com que o povo 
se mostra lhe dão o chão do fundo de Vai de Pertegas pertencente ao 
dito conselho e com Antonio Gomes de Sepúlveda que bem valha 
coatrocentos e cinquenta mil reis o coal lhe dão e apotecão deste dia 
para todo o sempre para aumento da mesma capella de dsua livre 
vontade, sem a isto serem rogados nem constrangidos de pessoa algua e 
assim por suas livres vontades por verem a continuação dos milagres 
que continuamente esta fazendo a todos aquelles que a ella 
encomendão e esta doação lhe fazião eirogravel deste dia para todo o 
sempre por assim ser vontade do povo e em testemunho e fe de verdade 
assim o outrogarão huns e outros e mandarão fazer o instromento 
prezente de doação a mim escrivão que como pessoa publica 
estipulante e asseitante o extipulei e asseitei em nome de quem tocar 
possa sendo a tudo presentes por testemunhas o padre matias Pinto e 
manoel Pinto da Costa e João Luis do Ribeiro todos desta villa que 
todos assinarão aqui ao depois de lida e outrossim declararão lhe 
abotocavão [sic] todo o rendimento que hão atras declarado como 
taobem o mesmo chão para o aumento e fabrica da dita capella e todos 
assinarão aqui ao depois de lida João da Costa o escrivão e Antonio 
Mendes juis e Domingos Esteves vereador e Joze Fernandes procurador 
e João Martins e Zenão Luis homens da Camera Matinas Pinto = 
manoel Pinto da Costa = João Luis do Ribeiro testemunhas e esta 
trasladei eu o padre Amaro Borges cura da dita villa por mandado do 
Illustrissimo Senhor bispo aos dois dias do mes de março da era de mil 
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setecentos e vinte e dois Vai de Prados o grande A_-aro Borges da 
Costa» (fis. 53-53v) 

1722, Maio, 30 
Visitador: Pedro da Fontoura Carneiro, comissário do Santo Ofício, abade de 
Bouçoaes. 

Capela da Senhora da Anunciada: retábulo 
«O administrador da capela de Nossa Senhora da Nunciada, mandara 
fazer o retabelo para o altar da capela» (fl. 55v) 

1724, Maio, 30 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

Capela da Senhora da Anunciada: retábulo: mudança da capela 
«O administrador da capella da Senhora da Anunciada não satisfes com 
o retablo que lhe foi mandado na vizita por rezão de andar em letigio 
com os freguezes a respeito da mudança delia mando que em se 
terminando o letigio ponhão execução a obra mandada» (fis. 57v-58) 

Tulha do pão no interior da igreja 
«Pella indecencia que vi nesta igreja de estar nella a tulha do pam 
contra o que dispõem as Constituição [sic] do bispado, pello que 
mando ao juis da igreja mande lançar fora da dita igreja dentro de oito 
dias [...] e mandara por o pam em parte segura» (fl. 58v) 

1726, Junho, 2 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

Baptistério 
«Os freguezes mandarão fazer humas grades de pão para o baptistério 
feitas por mam de bom oficial que as que agora ha são indecentes e 
chegarão até o choro assima» (fl. 59v) 

Capela do Espírito Santo 
«O padroeiro da capella do espirito Santo, que esta com tanta 
indecencia, a mandara reparar pondo lhe portas e reparando a de 
paredes e altar [...] em termo de seis meses pena de se lhe suquestrarem 
os rendimentos dos bens obrigados a dita capella» (fis. 59v-60) 
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CaDela de .Santa Catarina: alpendre 
«(Os oficiais da confraria) mandarão mais fazer hum cabbido sobre as 
portas principais da tal capella por ser obra muito necessária» 
(fis. 60-60v) 

1727, Novembro, 12 . CA 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Se. 

S S g u e z e s em termo de seis mezes mandaram fazer adufas de pano 
de linho para as frestas da igreja» (fl. 66) 

Confraria do Menino Tesus m a r iH ar a fa7er 
«o mordomo do Menino Ueos em termo de hum ano [...] mandara fazer 
hu£apa de asperges de damasco pretto forrada de brocachim de pasta 
com franja amarella e pretta por conta dos rendimentos da confraria» 
(fis. 66v-67) 
r a r i e l a r\r Arrifana- mudança de sítio 
S f S S T d a quinta de Arrifana visto terem ^ d a j u a 
Illustrissima [...] (de) mudarem a capella para o meo da quinta 
sastifaram em termo de nove mezes» (fis. 67-67vJ 

Capela de Santa Catarina: 

^ Œ ^ ï ï f t a n t a Catherine ate a p r ime i , vezita avendo 
rendimento mandara sobradar [... de madeira a dita capella e fazer 
hum Spendre de suficiente grandeza, e forrada pella parte de srma o 
arbitrio do reverendo reitor»; 

retábulo; madeiramento . 
^ ^ T ^ Í a T l u I tem ajustado o douramento do retable, e 
madeiramento da capella lhe ordeno que os mesmos mestres ponhao 
athe as portas principais e travessas» (fl. 67v). 

V ^ d T ^ d S ' ^ n a l h o Barradas, abade de S. João Baptista de Bragança. 

S S S e s e s mandarão fazer) hum baptistério bom, e hua caixa de 
pao preto para as ambulas dos Santos Óleos» (fl. 69) 
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f f S S r l s s a Senhora do Rosário suposto deo satisfação a 

croa46» (fl. 70v) 

g ^ ^ ^ ^ f ^ S e x e c u ç a n a como vi a mudança da 
a p X e porter e'me enformar que o não estar ainda acabada nao he 

por culpa délies mas sim do mestre [...]» (As- 70v-71) 

^ ^ f g S t i a m mandarão reformar os freguezes de madeira 
I t e Z X c a n d o e branqueando as paredes [...] e enquanto o nam 
fezerem a dou por suspensa» (fis. 71-71v) 

1730, Maio, 31 , 
Visitador: Manuel de Morais, arcediago de Miranda. 

g t ^ f t f ^ n d a r ã o assentar as bocas canais e as do cume em 
argamassa da capela de S. Sebastiam» (fl. 72v) 

(fl. 73) 

^ ^ S ^ e c e s s i t a d a de tudo o que pertence a fabrica que 
s i d o huaccCnda tam rendosa uão ha na igreia pertencente a fabrica 
hua alvTcapas nem outras cousas mencionadas em repeudas vesitas 
™r se ter recolhido a limitada fabrica que tem esta igreja ao cofre de 
MacedÒ donne l e consumem [sic] e gastão as fabricas das « M g » - . 
f r e n d o p a r h o dará — ^ - ^ 

r S d V c T m o ^ t e n l b e ^ m a V d a r fazer hn retabolo para a sita 
capella» (fis. 73-73v) 

^ ^ Z ^ T ^ z da imagem por «uma imparia!,, como foi determinado na 

visitação anterior. 

0 
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1730, Novembro, 9 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Se. 

^ ^ K S n S r f d o RoZario mandara fazer hum vestido (...) 
para a mesma Senhora» (fl. 76) 

Canela da *™b"™ da AmmHaHa: administrador; retábulo 
^ ^ ^ ^ T s ã í ^ S ^ l c a i i s a d o s e n t e n ^ a T I e ^ v o ^ e m que a elle 

mesma» (fis. 76-76v) 

S T « Ramalho Barradas, comissário do Santo Ofício, abade 
reservatário de S. João Baptista de Bragança. 

g S ^ S f ^ m ainstado porem na capella maior (a tribuna», 

(fl. 80v) 

1736, Novembro, 14 r ^ ^ ™ 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, abade de Chacim. 

^ g ^ ^ assentar em argamassa aS bocas 
f n a Í Z u a c a p e l l a [...] e também comporem os confessionários» 

(fl. 85v) 

S f t â £ f f i » g S S £ - . t e r m o de « J o meZes manda , 
fazer (...] hum púlpito, bem feito de Nogueira» (fl. 86) 

1738, Abril, 1 nf CA 
Visitador: António Rodrigues de Sá, cónego na Se. 

SS^-^=: 
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alivio da obra do telhado, e darão comprimento a dita obra do retabo lo 
a qual mandarão fazer por bom official em termo de dois annos [...1 
para a qual obra dou licença para fazer empreitadas» (fis. 91-91v) 

Panpla de Santa r.atarina: púlpito 
«O mordomo 1 Santa Catherine satisfes com as obras derxadas» 
(fl. 91v) 

Mn tri"- ^nranifinto do re^hnln da capela-mor , „ 
l ^ c o ^ d í s T r u c r c ^ l ^ ^ o retabollo 
dacaDella mor [...] mando ao reverendo parocho de conta a Meza oa 
c S n c i a para que se digne mandar dar a execução a dita obra» 
(fl. 91v) 

v's3ftado"°Ántónio Ferreira de Sé Sarmento, cónego prebendado. 

% * £ £ £ ^ L Arrifana nam tem ^ o m p r i m e ^ 
u Ar, rotphnln e oor me representarem nao terem tido ainneiro 

t "n t , , m:ndo 0
q n e e P de r nt ro fe L m anno lhe dem comprimento com 

pena de mil reis» (fl. 94) 

S o T j ^ r i a da Rosa, reitor de S. Julião de Paço de Vinhais. 

S K f t f f i S B f f l ^ o reverendo par^ho n o t e « £ * » . 
mezes dará parte a Sua Magestade pello seu Tribunal da Meza oa 
S S e n c t ' . I para que se mande pintar o teto da capela mor em 
forma que corresponda com o retabolo da mesma» (fis. 103v 104) 

Papp.la de S. Sp^^tiãn: suspensão Spbastião no 
«n, freeuezes [ ..1 querendo conservar a capella de S. Sebastião no 
ermo^df hu anno a forraram de novo, e emquanto [sic] a nao forrarem 

TZ por suspensa; e passado o dito termo sem estar forrada a 
demoli&o, e apLeitarão os matriaes para a igreja matriz no sittio delia 
porão hua cruz para memoria» (fl. 104) 

* 
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r i - de Arrifnnn- domsmgnto d o retábulo rav„-„a 
g f f i S i t a da quinta da Arrifana W rezervarão o : ^ J £ ^ 
e o maes que se veneer para o douramento do retábulo., (ils. 104 104VJ 

^ S t ^ S S S ' S ^ S T ^ dias sepultara dentro da 

devoçam» (fl. 104v) 

S t £ Xavier de Morais Sannento, abade de Quires 

degraus no altar mor tornejando pellos lados par 
admenestração das funções» (fis. loev-107) 

S s ^ u S f S a n d a r á o dourar a tribuna e mandarão comporás 
portas principais» (fl. 107) 

estar indecente» (fl. 107) 

Capela de Arrifana: 

^ — e ^ S í a n a náo deu comprimento as obras [..., mando 
que se doure o retabolo para o que se porá a lanços»; 

.roct^n para a imagem da Senhora cpnhom e se gastará o 
a n d a r a fazer hu vestido a imagem da Senhora e gasta 
produeto que ha dos ramos»; 

^ ^ f r S ë e rendimentos da Senho , o mordomo da 
confraria [...] lhe mandará comprar hua cabeleira» (fis. 107-107v). 
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1748, Fevereiro, 15 
Visitador: Reverendo Simão Preto. 

« ^ S f S ^ u a s i dourada a «buna concluirão esta dentro de 
seis mezes» (fl. HO) 

$ " £ £ £ * - mandarão refonnar osadditame^os dos altares 
collateraes de sorte, que délies mesmos se façao banquetas» (fl. HO) 

Imagens de Santn António e Santa Bárbara, 
l ^ ^ r ^ Ã ^ T T e s t o ^ , e encarnar as vagens de Santo 
Antonio, e Santa Barbara, e retelhar a igreja, e branquealla» (fl. 110) 

g S f f S ^ o r necessita tanto das obras determinadas nas 
vezTs precedentes [...] o reverendo parocho c o n — e = -
Desembargo da Mesa da Conciencia por ver se isto surte algum etieito» 
(fis. 109V-H0) 

Panela de Arr fg"a- douramento do retábulo 
g ™ d o ^ s da Rifana irão ajuntandc,d dinheiro para dourarem o 
retábulo da capella, e reformarem o sininho» (ti. I l l ) 

VALE PRADOS O GRANDE 
Igreja de S. Jerónimo 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 6, Lv. 59, (1755-1803) 

1755, Outubro, 2 . 
Visitador: Manuel Bernardo Lopes, cónego magistral na Se. 

Altar-mor: 
l ^ u S ^ S ^ d a r a o fazer . e s degraus de cantaria no 
liter m a t r a romana, dos quaes o primeiro sera de parede por nao ter 

i f 
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necessário, sem que se ofenda o lagiado» (fl. lv), 

S o m a i s fora a banqueta do mesmo altar maior palmo e meio 
" d o a"or diante do sacrário para nella se por a cru, a romana» 

(fl. lv). 

taburno em madeira» (fl. 2) 

Capela de Santa Catarina: 
d S f d f rendimento da senhora Santa Catherine, se mandarão 
f J / r L c a o d l a e altar três degraos a romana, dos quaes o primeiro 

apartados délies» (fl. 3); 

í n f i m o altar se porá banqueta de palmo e meio de ancho, 
chamando adiante o altar o que for necessário» (il. 3), 

S ^ n ^ a b e l e i r a a dita santa pena de quatrocentos reis,, 

(fl. 3v). 

Capela de Arrifana: 

g « r é s o u t da Arrifana mandarão dourar o retablo da sua 

capella» 

M „ „ , >m»„,.m da Sjnhore dj A-mmprtn- susegagâo 8 enterramento da 

»SSar.t" S=SÍ Í = » = s 
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r I e passado o dito anno, hei por suspensa a imagem de vestir, que 
no]eTacha na dita capella e mando se enterre na mesma capella» 

(fl. 3v) 

Altar do Sa"*n r.rísto: frontal 

M » j m M d- SgnhSffl do Rosário- -n-pomão - enterramento da de 

S e d a r ã o mais fazer os mesmos freguezes hua imagem d. Nossa 
Senhora do Rosário de talha para se colocar no seu altar, a qual 
m a n a d o logo encarnar, e estofar bem dourada o que cumpnrao em 
S n t T h n m anno; passado o qual hei por suspensa a imagem de 
l e s t o que hoje se acha e mando se enterre na igreja em parte donde se 
não abao sepulturas» (fl. 4) 
r ^ o l a Ha Spnhora da Anunciada; retábulo; banqueta; degrau 

P^ndecenteî 1 mando ao reverendo parocho desta igreja de hoje 
Z d i an t senue to H í > rendimento mandando o depositar em mao 

supedaneo do mesmo altar» (fis. 4-4v) 

í m a m í n t é incapazes, etadecentes, sem asseio nem ornato algum, as 
hei por suspensas, athe que se componhao» (fl. 4v) 

S r « Francisco Barroso, ahade de Penas Juntas. 

' 
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huma taboa só; e não as havendo seram duas de macho e femea corn 
L a trabessa para que se não entortem; e isto em termo de doxs annos» 
(fis. 28V-29) 

Çpnhnra da Anunciada: retábulo . , 
S î v e r e n d o parocho e juis da igreja debaixo da pena de mil reis cada 
hum mandaram dentro em três mezes por em lanço o retabnlo da 
S o m da L i n n c i a d a para se rematar a quem milhor, e por menos o 
fizep> (fl. 29) 
ReedifiÇâSãS ^ cairln do Espirito Santo: namdest retábuJoLbsBçmeta, 

SofnTe constar, que a capella do Espirito Santo se acha suspensa [...] 
constando me que tem hua cortinha para dote junto á mesma capella o 
« u adnuntetrldor a reedifique de paredes, retabolo banquete 
^ t e s s a ï ï crvS toalhas, e frontaes dentro de hum armo [...) e passado 
o anno nâo e^Sndo feita a obra, o reverendo percho mandara por em 
W o a dita cortinha a quem por ella mais der de renda 1 e o 
adXis t rador sera obrigado a dar ontro tanto, como render a dita 
è S cada anno, desde que elle, e seu pai a tem possuído» (fl. 29v) 

mezes e passados estes hei por suspensa a que se acha de vestir 
vístido novo, se fará hum frontal para a mesma Senhora» (fl. 29v) 

r „n IT Hr Snntn Catarina: tRlhado: adro Casa da fonte 
S f — ^ ^ te hado da 
mesma caSlla branquiar por dentro e por fora, e mandara [..-1 fazer 
hua parede aoredor * , adro da mesma capela [...1 mais man dará^ agea 
a fonte por baSo, porquanto nos dias que se uza delia se emtola [sic] 
em forma que não pode a gente vanhar se; mandara fazer hua porta 
p " a a mesma cazinha da fonte, e reboca la por dentro, e por fora» y 
(fis. 29V-30) 

g f ^ S s ^ n t a da Rifana mandarão tapar o « t o d . sua 
SpelTa pon?o lhe gradesnas entradas em forma que nao entre ena 
dentro» (fl. 30) 
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ggg&fSKto* Senhora por hum bom mestre e d0 vestíd0 da 
mesma se fará hum frontal» (fl. 30) 

forrar de esteira e repartir em coadros, que he melhor que o goara p 
que querião por na mesma capella» (fl. 30) 

VistdUo?Dou,o r Manuel Antonio de Aragão Cabral, abade de Santa Combe 

de Chacim. 

que se ordenou em estando a madeira seca» (fl. 42) 

« S n ^ o c h o o grande cuidado one ten, tido em por 
corrente o retablo da Senhora da Annunciada» (fl. 42) 

mÊÊmm^ 
narneoo delia lhe levanto a suspensão poste na pre enta vrstta e 

j „ n„» n reverendo perocho e ponhe no eltar para ser 
™ b t a n T t e U S , e p'eço eos dittos m o r a d o - ^ nao s 
continuem no culto interno pêra com a ""^j**™™* 
externo mostrando sua devoção no asseio do seu altar», (fl. 42v) 

" s u a a ô n a Frei Aleixo de Miranda Henriques, bispo da dioceses. 

™ ™ n ? o reverendo parroco que ha ordem para da fabrica ou 
Í T m e í d a T gastarem nas'obms capituladas duzentos nu. rers, 
mandamos que logo se cumprao» (fl. 49) 

» 
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^ m o r a d o r e s ) mandarão avivar aroda do adro o rego de agoa para 
que não soceda meter se na sacristia quando chova» (fl. 49v) 

" a ï ï o ^ t e m cumprido com a obra de solhar a igreja e assim 
mandamos que dentro de meio anno lhe dem cumprimento» (fl. 49v) 

^ T d a ^ r i c a se mandara por hna vidraça na fresta da capela 
mor» fl. 50) 

Çageladefrmta Catarina: fresta; pavimento; ermitãq 
«Por conta de quem pertence se mandará na capella de Santa Caterma 
S r h u a « na fresta para que de luz a igreja ainda quando este)a 
fechada T fizer hu veo vermelho, se he que não esta ,a feito como 
Informa o erStão, e aplainar a igreja de forma que fique igoal todo o 
pavimento» (fl. 50) 

í̂ fnHn mmo se HPVÍH™ «rrprnatar as obras 
^ ^ ^ ^ ^ ^ s l ^ o ^ a s obras da igreja a pregão e se 
manTo Rematar sem que o parrocho prezida as arrematações, para 
e^tar qu^quer conluio mandamos se não facão mais arrematações sem * 
elle estar prezente ao alto delias» (fl. 50) 

1768, Setembro, 20 1768,5»etemDro, &v , , <w 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado na Se. 

* ? $ £ £ £ % & de dous annos mandarão feze,«humas portas 
principaes, e travessas oleadas com tinta verde ou roxa ... dentro de 
hum anno taparão o adro da igreja com parede de pedra e barro» 
(fl. 51v) 

^ ^ ^ f ^ S da fabrica de S. Vicente mandarão fazer 
h u m a ^ Z p L a sua capella principaes, segurar a travessa, e a que 
se fizer de novo [...] será oleada, com tinta verde ou roxa» 

Imagem He Santa Catarina 
«Te n a d a r a , encarnar e estofar a dita santa, dentro de hum anno» 
(fl. 52) 

Y 

v 
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1773, Setembro, 11 . . 
Visitador: Doutor Manuel de Miranda, cónego magistral. 

S f m c l d o r e s mandarão sobradar a sacristia no termo de anno e meio» 

(fl. 53) 

1777, Maio, 31 
Visitador: Reverendo Doutor José Francisco e Silva. 

Tmaepm de S8ntg r.atarina; paredes . 

da mesma santa de vulto por se achar indecente que tem [...] 
consertara as paredes da capella por dentro e por fora» (fl. 64v) 

f 

1780, Outubro, 13 
Visitador: Doutor José Saraiva, abade de Montouto. 

Capela do Espírito Santo: 

^ ^ f ^ M ^ E s p i r i t o Santo sita nos snbnrbios desta villa 
f a n a d a e que a t S a propriedade qne tinha para a sna fabrica que o 
" a d m e r i s t r a d o r la£ou e hoje he f ^ f ^ õ o t n e C v l m a 
parocho não chega para naquelle sitio se fazer de novo que nelle vem 
ser inútil a sua edificação»; 

demolição- transferência da capela para a igreja matriz 
«dento da greja matriz ha comodidade para se fazer a mesma capella 
mando queIs'ruinas da antiga se acabem de demolir e no met se 
Svante huma crus de pedra, recomendo ao reverendo parocho faça que 
dentro de hum anno se principie»; 

WalWarão e pri'"*"''"'"' P a r a « n o v a construção 
.defronte do aUar da Senhora da Annunciada huma capella com arco 
Í e t n t S i a da altura, e largura do arco do altar qne • £ * — « £ £ 
tera a invocação do Espirito Santo o seu comprimento sera pela parte 
de fora o mesmo que a sacristia e sua largura e altura a porporçao tera 
humá frestópSa a parte do nascente de palmo digo de dons palmos de 
ÍarTuJu ^aluTpor^orcionada, o púlpito mudar se ha para baixo esta 

' 
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obra sera feita com os rendimentos cahidos da fabrica da dita capella e 
í ^ u S L d e que a igreja e moradores desta villa mando a0 uns; da 
mesma igreja concorra para a fatura da dita obra auxiliando [...] o zello 
~ Pároco a quem novamente recomendo a faça concluir por ser 
tam util e do agrado de Deos» (fl. 71). 

Panela de S. Virente, em Arrifana: fresta 
«ôfabriqueiro da capela de S. Vicente de Arrifana cumpnra dentro de 
eis mes'escomas obras da [...] fresta de dous palmosde argura e s e l s 

de altura com hum varão de ferro no meio com sua vidraça» (fl. 72) 

Virtudes da água da fonte \""<" « canela de Santa Catarina 
S Ï Ï t i ç à o he filha primo (•) da ignorance; por me œnstar que em 
h u i a fonte que esta junto a capella de Santa Catharine na noite * S 
tóuSnco se juntão muitas pessoas de hum e ontro sexo guiadas pello 
trro c r a s s d e sopor nessa ocazião mais virtude na agoa daquella fonte 
e X T d l s s o querem a capella da Santa aberta em a qua se fazem ou 
ha pSigo que se fazem sacrilégios e irreverências ao lugar sagrado 
Sando ao reverendo parocho com pena de suspensão ipso facto [...] 
^ u e í no dia santo ou domingo antecedente ao domongo daque le 
juntamente instrua aos seus freguezes no espirito de devoção [...] 
mandara vir as chaves da capella para sua caza» (fl. 72v] 

« " á s Barbosa de Almeida, comissário do Santo Ofício, abade de 

Vilar Seco. 

S S ^ n f e s s i o n á r i o s nesta igreja hum délies arrumbado e sem 
nortae porque carece de três mando que hum se faça debaixo da 
L c l do coro por ficar em sitio mais acomodado e com sua porta 
fechado e outro se concerte e se lhe ponha porta» (fl. 79) 

Capela de Santa Catarina: 

^ S r f m o de Santa Catharine mandara lageer a capela da mesma 
santa de pedra de cantaria»; 

« o t f n S a r a comprar hua vidraça para diante da santa por 
obviar ao perjuizo que cauza o po na imagem» (fl. 79). 
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Canela de Arrifana: arrematação do campanário 

3 ^ S S . 1 S L X . ^ W J /nmeho o révérende, p a ^ h o e m 

presença de quem se arrematarão todas as obras pena de nuhdade» 
(fl. 79v) 

ggvggasãa da deaság de aaaçto demolil S >mnfrHr " raPela d q 

Es£ÍriíoSa|m2LÍ^£ffiã2 antecedente a respeito da 
t X r i p T Z Sat°o°serenrextcUtou por nao haver dinheiro e como 

?f „ , ° re inado o novo a qne subsista e se reforme no mesmo sitio 
T o g T a deTpoz çío dePa coloquar na igreja matós pelo que mando se,a 
feto a fundaLntis no mesmo sitio que fique obra proporcionada» 
(fl. 79v) 

S S S de Meireles, abade de Santa Maria de Cidôes. 

»" ^ ^ a ^ f l f q n i n h ^ A r r i f a n a mandarão lagear a capella com 
W s T e " amïia fazendo lhe hum degrao mais alto para o pavimento 
do alter [ T e o pároco condemnara os moradores da mesma q u m M 
s inco t s to l se faltarem aos carretos quando forem precizos para a dita 
obra» (fl. 84v) 
^ r u dg Saate GaËriaa: - - - - » - - ^ da obra rio navimentojxdjLda 

o tecto para evitar qualquer perigo» (fis. 85-85v) 

S o ~ e m n o Doutor ,oâo António Gomes de Sepúlveda 

+ 
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% £ £ & $ £ £ & . nao cumpriram con, as obras que 
îhe team capituladas [...] mandem compor o teto da mesma capella por 
estar ameaçando mina» (fl. 86) 

rQr^la HP Santa Pctarina- mnclusão das obras 
S 7 m s e moriomo da capela de Santa Catharine mandarão conclmr as 
obras que se achão commeçadas» (fl. 86) 

C t a d ^ n c i J c o Xavier Gomes de Sepúlveda, abade de Rebordão, 

Matriz: 

T l t ^ S m ^ — o fazer huâ estâ  .atro 
palmos de larga e oito de alta com sua grade de vidro, e rede [...\ 
reformar a parede do adro» (fl. 102v); 

^ S u e i r o mandara fazer hua fresta na capella mor a 
conrrespondencia da que fica capitulada ao povo» (fl. 102v). 

VILANOVA 
Igreja de S. Jorge 
Fonte: A.D.B., PRO,, Cx. 1, Lv. 8 (1783-1835) 

S S 1 Miguel Rodrigues de Castro abade de Nuzelos, comissário 
do Santo Ofício e arcipreste do ramo de Mirandela. 

^ ^ ^ e s dentro de dias mandarão compor a pia baptismal por se 
achar em a mais urgente necessidade» (fl. 3) 

^ 

V 
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Residência paroquial . , 
«Os moradores não cumprirão com a obra deixada na caza da 
rezidencia e por isso incorrerão na pena de três mil reis que lhe esta 
imposto na passada e se notermo de dois mezes não satisfazerem com a 
obra das ditas cazas compondo as com decência para a habitação do 
parocho incorrerão em pena dobrada» (fl. 3) 

C.onfraria da Rpnbnra do Rosário 
«Os mordomos da confraria da Senhora do Rozano darão contas [...] 

*" dentro de quinze dias» (fis. 3-3v) 

^ v e r e o S n £ e m v e l , endecente estado em que se acha a matris de S 
Jorge que se acha em distancia grande fora do povoado o Reverendo 
Cabido seja obrigado a reidificação da dita igreja por sua conta» (fl. 3v) 

^ " ï T L n n e l de Meireles, abade de Santa Marta de Cidôes, 
comissário do Santo Ofício. 

^ Tpreja em çonsttucãg dentro do povo 
«Os moradores tem satisfeito as obras que pertencem á sua capela mais 
do que as suas forças o permittem e por isso não lhe imponho outras» 
(fl. 4v) 

^ f ï S S S ^ m é marts ainda que fizerâo alguas de pouca 
entidade como preciza ser totalmente feita de novo o qne muitas vezes 
se tam requerido assim aos moradores como ao Reverendo Cabido a 
quem pertence a capella mor por estar muito indecente a dou por 
suspensa para qne nío se possa celebrar nella, nem fazer função algua 

"t sagrada» (fis. 4-4v) 

1788, Setembro, 7 
Visitador: Reverendo João António Gomes de Sepúlveda. 

^ S S f m a n d a r a o abrir hua fresta que de bastante lu^.entre 
o coro, e a porta travessa de forma que o coro fique mais illurmnado e 

« 
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fazer hua grade de madeira bem forte e de cantaria na entrada do adro 
para limpeza do mesmo, concertarão a parede do mesmo adro» (fl. 5v) 

Sacrário47 

«Por não ter sacrário a dita freguezia mando que os moradores cuidem 
logo neste requerimento fazendosse esta obra» (fl. 6) 

1794, Dezembro, 20 
Visitador: Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento, cónego prebendado na Sé. 

Louvor aos moradores pelas obras executadas 
«Os moradores desta freguezia são dignos de louvor pelo zelo, com que 
se tem portado a respeito da sua igreja, e espero continuem as obras 
com o mesmo ultimando as obras, a que tem dado principio» (fl. 23) 

47 No Livro de registo de capítulos de visita e pastorais, fis. 6v-7, vem o original da provisão e 
unia cópia relativa à instalação do sacrário em Vila Nova, cujo conteúdo é o seguinte: 
«Dom Bernardo Pinto Seixas dego Rebeiro Seixas por mercê de Deos e da Santa Se 
Apostollica bispo de Bragança e Miranda do concelho de Sua Magestade Fidellissima etc. 
Sendo nos prezente que por não haver sacrário tem os moradores do mesmo lugar padecido 
não os inconvenientes espirituais que rezultam de não haver nas parochias o Santíssimo 
Sacramento mas também em o perjuizo de falecerem os fieis sem receberem a sagrada 
comunhão na hora da morte, e que por não chegarem os freguezes encher o numero 
prescripto pellas Constetuiçois Senodais deste nosso bispado, não podião ser obrigados os 
dizimadores a fazer a despeza nessessaria para a criação e conservação de sacrário; 
consideramos muito attendivel a reprezentação que nos foi feita por parte dos mesmos 
moradores ofrecendosse a perparar e prontar tudo o necessário a sua custa a fim de gozarem 
os inefáveis bens de que athe agora com grande desconsolação sua se achavão privados; e 
dezejando nos aleviar a opreção dos moradores da dita freguezia nossos súbditos e quanto 
podemos em o Senhor, concedemos licença para que sua igreja possão colocar o Santíssimo 
Sacramento, por sermos também informados de que tem disposto e perparado hum sacrário 
decente e todos os ornamentos precizos com lâmpada que esteija perpetuamente aceza, 
obregandosse alem disto tudo o mais que as referidas nossas Constetuiçois e costume deste 
bispado detreminão nesta materia; e para lhe mandarmos passar a prezente que se 
conservara nos archivos da igreja do mesmo lugar e sera registada nos livros da Camera 
Ecleziastíca e nos de vezita dada em Bragança sob nosso signal e sello de Nosso Senhor 
Doutor Provizor aos trinta e hum de Dezembro de 1788 eu o padre Pedro Antão Vieira 
Gomes escrivão da Camera Ecleziastíca que a subscrevi 

Caetano Joze Saraiva». 
À margem esquerda do documento, escreveu-se a seguinte nota: «E para este efeito 

fizerão os moradores deste lugar de Villa Nova escriptura de obrigação na nota de Antonio 
Manoel de Almeida escrivão do publico da cidade de Bragança». 
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Mudança ^ igreja matriz pa™ a que se fez na povoação 
^ S ^ t 4 e n d o Cabido a ^ o ^ ^ a ^ Ï Ï a ^ o T d a igreja que de 
novo se acha feita no lugar, segundo se mostra da escritura, que me foi 
aprezentada, fica sendo a mesma igreja a matas da freguezia» (fl. 23) 

Desta forma, a antiga igreja matriz, ver-se-ia reduzida à capela mor 
uma vez que para aí se dirigia anualmente a procissão de S. Jorge que a 
Câmara de Bragança patrocinava. Assim, deviam-se efectuar: 

obras ™ antiga iereia d« S IggB p a r a R consolidação da capela-mor 
^ ^ o i r i í a r i o o arco da capela de S. Jorge ponaTm^porta 
paraTe poderem servir delia na ocazião, em que ahi vai por costume a 
p T c í ãPo da Camera e para isto mandarão reparar todo c, necessário; 
assim de telhado, e forro, como das paredes c o c a n d o as, e 
branqueando as de maneira que não esteja tao indecente» (fl. 23). 

Por outro lado, embora deixando assinalado o espaço sagrado, o corpo 
da igreja seria desfeito. Entendeu-se: 

S ^ S S s p e z a se poderão aproveitar da madeira, e telha^ do corpo 
da ignavendendo a para do seu producto poderem fazer adita obrada 
capella e pelo que respeita as paredes as não arruinarão de todo, mas 
sim f icarão^ quatro, ou sinco palmos de altura para se nao profanar o 
que he sagrado» (fl. 23) 

-t 
VILAR DE OSSOS 

j S t ^ a T q u i a l de War de Ossos, livro de registo de capítulos de 
rísUas7l"storaisde Vilar de Ossos 11720-1770): Livro de reg,sto de 
™pU»l* £ visitas e pastorais de Vilar de Ossos (1762-1895) 

1720, Maio, 30 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

r 
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lëSreguezes mandarão [...] branquear as paredes da igreja por dentro 
e por fora argamassando primeiro aqnellas partes donde nesecita como 
também reformar os postigos das jinellas» (s/fl.) 

Tasa do Monte da Piedade , 
S ^ ^ ^ ^ d o monte da piedade reformando a parede da 
parte de fora da tulha e pondo de novo a trave de que nesessita» 

S?mesmos fregueses athe a primeira mandarão cubrir a parte: interior 
do coro de sorte que se devidem deste as agoas, pello dano que cauzao 
as ^defras vistoaohar ser mais oomveniente [sic] terem as cordas dos 
sinos pella parte de dentro» 

a b a r ã o de aprefeiçoar o adro da igreja pondo o todo plano de sorte 
que não possa entrar a agoa pellas portas da igreja quando chove, e com 
mais decência se fazerem as prociçoins por elle» 

riHVp\a rln Santo Cristo , n Q n t . 
^ n d a T a ^ e b o ^ r T e branquear, as paredes da capella do Santo 
Christo» (s/fl.) 

1722, Junho, 24 
Visitador: João Pinto de Moraes, abade de Podence. 

Sffreguezes não tem satisfeito as obras impostas, e attendendo a 
despesa que fizerão com os sinos os alivio» (s/H.) 

^ S ^ M ^ do Rego Safardana, abade de Vilar de Peregrinos. 

DnnrnmrTitr do retábulo e t r ibu - ^ SpnWa do Rosário 
^ S ^ h ^ h ^ ï ^ J ^ r e c e d o v de todo o touvor. pela acção 
Iam heróica de mandar dourar o retabolo e nam so este, mas amda a 
tribuna a que os freguezes são obrigados» (s/tl.) 

Anesar de os fregueses não terem cumprido as obras recomendadas, 
e n d e u s e à defpesa «que de prezente fazem no douramento do 

? 
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retabolo da Senhora do Rozario». Por isso, beneficiavam de um período 
suplementar de seis meses para executarem tais obras 

Senhoras da Assunção e do Rosário 
«Os mordomos [...] satisfarão [...] a porem as carneiras sacra, e 
evangelho de S. João, e lavabo» 

1726, Maio, 27 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria, em Bragança. 

As obras capituladas não tinham sido executadas. Atendendo às 
despesas feitas as penas não tiveram execução. 

1727, Junho, 1 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria, em Bragança. 

«Os freguezes não satisfizeram com o révoque, e branqueamento da 
igreja» (s/fl.) 

Porta travessa 
«Desterraram a porta travessa de sorte que nam entre a agoa dentro da 
igreja, para cujo effeito o juis da igreja juntara o povo e o que faltar 
condenará a duzentos reis» (s/fl.) 

Taburnos 
«Mandara ataburnar, o menos o meio da igreja das portas travessas para 
sima» 

1728, Dezembro, 5 
Visitador: Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Benfeito. 

«Os freigezes não satisfizeram branquiar a igreja matris nem fazerem os 
taburnos» 

1730, Junho, 12 
Visitador: Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Benfeito. 
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Tecto da igreja 
«Os mesmos freguezes té a primeira vezita mandaram compor o tecto 
da igreja sobre o coro e retelha lo, e revoca lo [...] e attendendo a sua 
pobreza, lhe concedo licença para tirarem do Monte de Piedade 
duzentos alqueires de pam» 

1732, Outubro, 3 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico. 

«Os freguezes tem satisfeito todas as obras na vezita passada» (s/fl.) 

Adro 
«Mandaram tapar o adro, em roda de parede de oito palmos de alta, o 
menos, e com suas grades nas entradas capazes que nam entrem gados 
nellas» (s/fl.) 

Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
«Por me constar [...] esta em manifesta pobreza, e quazi acabada por 
nam haver com que comprar a cera, nem com que fazer os officios 
pelos irmãos defuntos [...] lhe concedo licença para tirarem cem 
alqueires de pam dos acrscimos da paneira» (s/fl.) ? 

1734, Novembro, 29 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro e protonotário 
apostólico. 

Igreja: sobrado 
«Mandarão sobradar a igreja do que lhe falta the a porta por ser tão 
necessária para o aseio da igreja e cómodo do povo; para o que se 
poderão valer de algum pão das sobras da paneira» (s/fl.) 

Confraria do Santo Cristo T-
«Por me reprezentar o reverendo parocho e a maior parte do povo, que 
se acaba a confraria do senhor tão atenuada que não tem cera para o 
culto [...] pella limitada esmolla de hum quarto de pão a que he 
obrigado cada hum dos freguezes [...] mando que de hoje em diante 
pague cada morador que pagar dismo imprima, e infintas de parte, 
meio alqueire de trigo cada anno, na forma que se obrigarão na ereção 
da mesma confraria do Senhor como consta do livro dos Estatutos a foi. 
13 verso» (s/fl.) 
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1736, Novembro, 22 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro e protonotário 
apostólico. 

Sinos 

t 

«Mandarão fazer humas cadeas aos sinos» (s/fl.) 

1738, Fevereiro, 8 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na Sé de Miranda. 

«Aos freguezes nam lhe imponho por ora também obra alguma visto 
fazerem as impostas nas vezitas passadas com toda a satisfação, e 
attendendo outrosim a sua pobreza» (s/fl.) 

1739, Abril, 14 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na Sé de Miranda. 

Adro: grade 
«Os freguezes mandarão fazer huas grades de pao para a (*) do adro» 
(s/fl.) 

«Também na grade que corresponde a porta prinsipal da igreja 
mandarão fazer dois degraos de pedra» 

Arrematação do tecto da igreja 
«Por me constar que o tecto da igreja sobre as portas prinsipaes foi ja 
arrematado e mal composto de sorte que cauza grande ruina ao forro e 
coro da igreja com as chuvas mando que os mestres que arrematarão a 
dita obra ou outra qualquer pessoa que fosse o ponhão corrente na 
forma do contracto e justificado elle não lhe tocando, o juis da igreja 

4" mandará compor a custa do povo de sorte que fique seguro e de receber 
a elleição do reverendo benefissiado» 

1743, Dezembro, 13 
Visitador: Simão Preto, abade de Santa Valha. 

Capela do Santo Cristo: acrescentamento 
«Como examinei, e vi attentamente a capella do sancto Christo, e o 
additamento feito de novo, entendo, e julgo, que não só está bem 

> 
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decente para nella se celebrarem os officios divinos, mas que nem para 
este effeito necessita de nova benção, porque como o acrescentamento 
he parte exigua respectivamente ao todo antigo [..] dura e permanece a 
benção anterior» (íl. 36) 

1747, Fevereiro, 6 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita e protonotário 
apostólico. 

Sacrário; banqueta 
«O reverendo abade mandará compor o sacrário pella parte de fora de 
sorte que possa ser cuberto com pavilhoenz das cores conrespondentes 
aos dias, os quaes lhe mandará fazer, e mandará também por banqueta 
com seos lados em o altar mor, e para ela cruz alta com pé de triangulo 
lavrado, dourada, ou prateada com crucifixo» (fl. 40v) 

Imagem de Nossa Senhora do Rosário 
«O mordomo [...] mandará reformar a sua imagem, e estofa la de novo 
com toda a perfeição» (fl. 40v) 

Altares colaterais: degraus: banqueta & 
«Quem for obrigado a fabrica dos altares collateraes mandará fazer a 
cada hu délies seo degrao de cantaria lavrada, e fazer lhe sua banqueta, 
e por lhe cruz alta a imitação do que se manda fazer para o altar mor» 
(fl. 40v) 

Pavimento da igreja 
«O juis da igreja mandará lagear de cantaria o corpo da mesma igreja, 
em termo de dous annos, a metade em o primeiro anno, sob pena de 
seis mil reis, e a outra metade no segundo» (fl. 41) 

1748, Setembro, 25 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, abade de Mofreita e protonotário 
apostólico. 

Pavimento e degraus da igreja 
«O lageamento da igreja [...] não esta feito [...] mas como a obra não só 
hé de formozura para a igreja, mas he necessária por estar a madeira do 
pavimento muito desunida, e desconjuntada, mando se faça o dito 
lageamento em termo de dous annos [...] e ao mesmo tempo se poderá 
descer o degrao que esta ao arco da capella mor de sorte que fique 
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fazendo hu só com o dos collateraes a fim de ficar espacio bastante em 
que se acomodem os ecleziasticos quando celebrão os officios divinos» 
(fl. 44) 

Capela do Santo Cristo: pavimentação 
«Os offeciais da confraria [...] mandarão logo lagear de cantaria toda a 
capella» (fl. 44v) 

1756, Janeiro, 27 
Visitador: António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da Mesa do 
despacho episcopal. 

Imagens de vestir 
«Mando também que daqui em diante se não faça imagem algua de 
santo, ou santa de vestir se não de talha bem feita, e estufada por bons 
mestres com olhos de cristal para maior formezura» (fl. 63) 

Vestimentas 
«Se farão pello vestimenteiro Joze Pires em Bragança, ou pello padre 
Manoel João de Miranda» (fl. 66v) 

Tanelas do coro: vidraças 
«Se faça huas vidraças com suas redes de arame para as jinellas do 
coro» (fl. 66v) 

1762, Fevereiro, 7 
Visitador: Manuel Dias de Carvalho, Desembargador da Mesa Episcopal e 
Vigário da vara de Bragança. 

Portas da igreja 
«As portas principaes da igreja estão bastantemente damnificadas pelo 
que mando aos freguezes cuidem na factura de outras» (fl. 94) 

Fachada da igreja 
«Revocarão o frontespicio da igreja» (fl. 94) 

Casa da paneira 
«Na caza da paneira para melhor sua conservação se preciza a porta 
delia hum tal coberto, que seja defensivo do temporal, como também 
abrigo de quem medir o pam» (fl. 94v) 
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Capela do Santo Cristo. Forro; nicho 
«Se forrará a custa do seu rendimento [...] e no nicho do frontespicio se 
porá huma cruz» (fl. 94v) 

VILAR DE OSSOS 
Igreja de S. Cipriano 
Fonte: Arquivo Paroquial de Vilar de Ossos, Livro de registo de capítulos de 
visitas e pastorais de Vilar de Ossos (1762-1895) 

1764, Setembro, 21 
Visitador: Francisco Vaz de Quina, desembargador da Mesa episcopal e reitor 
de Ifanes. 

Casa da paneira 
«Resta fazer se o coberto» (fl. 15) 

Telhados 
«Concertarão o telhado da igreja matris, e capella do Sancto Christo» 
(fl. 15) 

Sino 
«Os freguezes dentro em dois mezes mandarão fazer hum sino para a 
igreja matriz em lugar do quebrado» (fl. 15) 

1769, Novembro, 28 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

«Louvo muito aos moradores o grande zello com que se tem 
empenhado no asseio da sua igreja» (fl. 18v) 

1773, Junho, 3 
Visitador: Pedro Vicente da Veiga Cabral, abade de Carrazedo. 
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Adro 
«Os moradores deste lugar mandarão fechar o adro da igreja para evitar 
toda a imundície a que esta sugeito» (fl. 19) 

Custódia 
«Como os moradores deste lugar me informão do grande zello que tem 
a fim de mandarem vir para a sua igreja hua custodia de boa planta, e 
não terem todo o dinheiro precizo para a mesma obra, lhe concedo 
licença para que das confrarias [...] possão tirar alguas parcellas, e 
aplicallas a esta louvável obra» (fis. 19v-20) 

1779, Agosto, 19 
Visitador: Manuel Leonardo Lopo, vigário geral. 

Portas travessas 
«Os moradores mandarão fazer as portas travessas» (fl. 30) 

1781, Junho, 4 
Visitador: Manuel António de Aragão Cabral, abade de Chacim e arcipreste de 
Lampaças. 

Custódia como a da matriz de Moimenta 
«Mandarão fazer hua custodia nova a imitação da da Muimenta, para o 
que se poderão servir da prata velha da mesma» (fl. 33v) 

1783, Julho, 8 
Visitador: António Bernardo Gonçalves e Alvaredo, reitor de Soeira. 

Custódia 
«Atendendo a que não pode haver meios de fazer a dita obra lhes perdo 
a pena, e mando que em termo de hum anno a mandem fazer, ou 
troquem por outra, valendo se do metal da velha e do dinheiro que me 
consta haver depozitado para isso» (fl. 36v) 

Tanelas da capela-mor 
«O reverendo abade [...] mandará de novo guarnecer as janellas da 
capella mor com vidraças» (fl. 37) 

Sacristia 
«Mandará reformar de telha e madeira o teto e cornija da sacristia» 
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1787, Setembro, 15 
Visitador: Miguel Rodrigues de Castro, abade de Vilarinho. 

Confraria do Santo Cristo 
«Consta me que a confraria [...] sendo hua das maiores desta freguezia e 
suas vizinhança se acha gravemente deteriorada, e com grande falta dos 
sufrágios» (fl. 43) 

Capela do Santo Cristo 
«Não necessita de mais obraz que o revocar se, e dealvar se por dentro e 
por fora, e de huas grades para a entrada do adro» (fl. 43) 

1789, Setembro, 30 
Visitador: António Manuel do Vale e Sousa, beneficiado da colegiada de Santa 
Maria, em Bragança. 

«O reverendo abade dentro de hum anno pena de três mil e seiscentos 
reis mandara pregar o forro da capella e manda la revocar, e dialbar por 
dentro, e por fora» (fl. 46v) 

1794, Novembro, 25 
Visitador: Sebastião José Esteves, reitor de S. Bartolomeu de Rabal. 

Crucifixo de prata 
«O juis da igreja no termo de seis mezes mandará fazer hum crucifixo 
de prata perfumado de ouro para a cruz da freguezia pelo não ter e 
assim a pedir a mesma para sua decência e capacidade» (fl. 63v) 

Cemitério de imagens no antigo mosteiro de Castro de Avelãs 
«Acha se nesta freguezia huma imagem de Nosso Senhor Jezus Christo 
e outra que foi de S. Cipriano que por indecentes já não estão espostas 
a publica veneração mando que o reverendo parocho no termo de hum 
mez as faça remetter pelo juis da igreja ou por quem milhor lhe parecer 
ao cemitério da igreja de Castro de Abelans ou as faça enterrar nesta 
mesma igreja em huma das duas sacristias em lugar commodo e 
decente de sorte que com o tempo não fequem expostas a insulto» 
(fis. 63v-64» 
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Imagem de Santo Antonio 
«Acha se a imagem de Santo Antonio falta de estofe e incarne mando 
que o juis da igreja a mande estufar e incarnar de sorte que fique 
decente e possa athrair os fieis a devoção» (fl. 69) 

Pinturas no tecto apainelado da capela-mor 
«Acha se o apainelamento da capella mor desta igreja arruinado com 
alguns tirantes e frizos despregados e vendo se a terra, parece estar bom 
em ponto de madeiras e não obstante o estarem dezunidas, as pinturas 
e douramento estão com decência mando que o juis da igreja [...] sem 
perda de tempo mandem chamar mestres que as tornem a reunir antes 
que padeção maior detrimento e ameacem maior ruina pela desunião 
em que estão e se vão a por em peor figura se se lhe não acudir cuja 
obra será feita por conta dos frutos da abbadia» (fl. 64v); 

«e achando os mestres que alguns dos painéis da capella mor tem 
correção nas madeiras mando lhe ponhão de novo tudo quanto 
necessitam para a sua conservação», (fl. 65) 

Revoco exterior 
«Também o révoque na capella mor pela parte de fora que igualmente 
será dealbada e os vidros que faltão na fresta que a mesma tem para o 
Norte» 
(fl. 64v) 

Sacristia: nova cobertura 
«Acachorrar a sacristia fortifica la de telhado novo por se achar na mais 
deplorável decadência para que possa impedir as aguas que sem 
impedimento algum estão cahindo nella com o gravíssimo detrimento 
das madeiras e caixoens» (fis. 65) 

Escada para a tribuna 
«A escada que vai para a tribuna esta toda desconcertada e incapas de 
servir mando que por conta dos frutos se faça huma nova» (fl. 65v) 

Lavatório da sacristia 
«O juis da igreja no termo de seis mezes mandará [...] concertar o 
lavatório da sacristia» (fis. 66v-67) 

Capela do Santo Cristo: 
Pintura dos painéis 
«O mordomo da capella [...] mandará pintar os painéis e dourar os 
frizos dos mesmos» (fl. 67); 
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Frestas 
«Concertar as vidraças das frestas» (fl. 67); 

Telhado 
«Dentro de hum mez mandará telhar a capella para lhe livrar as aguas 
que arruinão as madeiras e paredes» (fl. 67). 

VILAR DO MONTE 
Igreja de S. Martinho 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 7, Lv. 63, (1706-1734); 

PRQ., Cx. 7, Lv. 64, (1761-1794) 

1706, Setembro, 27 
Visitador: Doutor Manuel Carneiro de Figueiredo, Vigário geral do bispado. 

Portas 
«(À custa dos moradores) era melhor acordo fazer huas portas novas» 
(fl- 2) 

Sacristia; nivelamento do pavimento da igreja 
«Rebocarão e branquearão por dentro e por fora a sancristia, e porão o 
pavimento da igreja a olivel» (fl. 2) 

1709, Maio, 15 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Sacristia: sobrado; baptistério 
«(Os fregueses e fabriqueiro) athe a primeira visita tenhão a sacrestia 
sobradada [...] como também chaves para fechar o baptistério 
mandando lhe por entre as grades que tem a roda travessa em forma 
que não caiba o braço por entre humas e outras» (fl. 3) 

Altar-mor: retábulo 
«O fabriqueiro mandara fazer hum retabolo para o altar maior ao modo 
moderno» (fl. 3) 
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1710, Junho, 10 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Retábulo 
«O fabriqueiro não satisfes com a obra do retábulo» (fl. 4) 

1714, Novembro, 20 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Conclusão de obras 
«O fabriqueiro satisfez com as obras empostas nas visitas passadas» 
(fl- 5) 

1716, Janeiro, 5 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Altar da Senhora do Rosário: retábulo 
«Os freguezes athe a primeira visita mandarão fazer o retablo para o 
atar da Senhora do Rozario» (fl. 7) 

Frontespício; pavimento da igreja 
«mandarão argamassar e branquear o frontespicio da igreja, e mandar 
igualar o pavimento da igreja pondo lhe louzas aonde lhe for 
nescessario» (fl. 7) 

1717, Novembro, 12 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Altar de S. Sebastião: retábulo 
«os freguezes com tão louvável devoção (satisfiseram com as obras 
impostas) no que esperamos continuem mandando fazer quando milhor 
puderem o retablo de S. Sebastião» (fl. 7v) 

1720, Junho, 15 
Visitador: Doutor Manuel Monteiro da Mota, desembargador da Mesa 
episcopal. 
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Capela-mor: douramento do retábulo 
«Por ver que o retablo da capella mor desta igreja ha coatro annos que 
se fes de novo, e que athe o prezente se não tem mandado dourar, e que 
he esta obra mui preciza, e necessária, recomendo ao muito reverendo 
reitor de Macedo de Cavalleiros, e arcipreste deste destrito que dentro 
em dois mezes [...] de parte com o treslado deste capitulo ao Tribunal 
da Meza da Conciencia e ao senhor desta comenda» (fl. 9) 

Retábulo de S. Sebastião: douramento 
«Os freguezes [...] dentro em coatro (anos mandarão) dourar o retabolo 
de S. Sebastiam» (fl. 9v) 

Capela-mor: arco 
«Mandaram levantar o arco da cappella mor, o que este permitir, athe o 
tecto delia; porquanto, por baixo, impede a vista do altar da dita 
capella» (fl. 10) 

Capela do Espírito Santo 
«Os freguezes [...] mandaram branquear a capella do Spirito Santo» 
(fl. 10) 

1722, Junho, 1 
Visitador: Pedro da Fontoura Carneiro, abade de Nossa Senhora da Ribeira de 
Bouçoães. 

Retábulo de S. Sebastião: douramento 
«Os freguezes satisfizerão com o douramento do retabolo de Sam 
Sebastiam, o que lhe louvo muito por estar mui bem dourado» (fl. 12) 

1724, Maio, 31 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

Mesa 
«Os freguezes mandarão comprar ou fazer huma meza para servir nas 
funçois da igreja que sera de castanho, ou de nugueira muito bem feita 
de comprimento de seis palmos de comprido e sinco de largo» (fl. 12v) 

1726, Junho, 3 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

Y 
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Aumento do corpo da igreja 
«Consta me que esta igreja he muito piquena para as funçoins de 
concurso que mal cabem nella os moradores do povo assim que em 
termo de seis meses a mandarão estender de sorte que fique capas para 
[...] a gente que concorra nas festas e ocasiois de concurso» (fl. 13v) 

1727, Novembro, 13 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé. 

> ■ 

Aumento do corpo da igreja; arco cruzeiro 
«Os freguezes não tem satisfeito com o acressimo da sua igreja [...] e a 
mandarão fazer [...] mandando também levantar o arco da capella 
maior a perpoção da obra» (fis. 14v-15) 

Capela-mor: douramento do retábulo 
«Achei ser precizo dourar o retablo da capella maior [...] o reverendo 
parocho dará conta a Sua Magestade que Deos goarde pello Tribunal da 
Mesa da Conciencia» (fl. 15) 

Capela do Espírito Santo: telhado 
«Outrossi os freguezes athe a primeira vezita mandarão reparar o 

' telhado da capela do Espirito Santo» (fl. 15) 

1728, Novembro, 29 
Visitador: André Ramalho Barradas, abade da igreja de S. João Baptista de 
Bragança. 

Obras na igreja 
«Os freguezes tem satisfeito as obras mandadas o que lhe louvo muito e 
de novo continuaram em aperfeiçoar a sua igreja» (fl. 16) 

Pedra Ara do altar da Senhora do Rosário 
«(Os fregueses) comprarão hua pedra Ara para o altar de Nossa Senhora 
[...] e o reverendo parocho mandara enterrar a que esta quebrada» 
(fis. 16-16v) 

Capela-mor: tecto 
«Se necessita muito da reideficação do tecto da capela mor por estar 
ameaçando ruina» (fl. 16v) 

> 
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1730, Junho, 2 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago de Mirandela. 

Sacristia: sobrado 
«O juis do povo e igreja mandaram reformar o sobrado da sanchristia» 
(fl. 18v) 

1732, Novembro, 13 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Sacristia: pavimento 
«Os freguezes sem embargo de mandarem lagear o pavimento da 
sanchristia mandarão fazer hum estrado de madeira para o pe dos 
caixões aonde os reverendos sacerdotes se revistam» (fl. 20) 

1735, Janeiro, 23 
Visitador: André Ramalho Barradas, abade da igreja de S. João Baptista de 
Bragança. 

Capela-mor: telhado 
«Por conta da fabrica se mandara telhar a capella maior» (fl. 20) 

1736, Novembro, 13 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, abade de Chacim. 

Obras do comendador 
«Acho supérfluo deixar obra algua ao comendador pella defeculdade de 
se lhe dar parte para ellas» (fl. 22) 

1738, Novembro, 2 
Visitador: Manuel de Morais Sarmento, arcediago da Sé. 

Capela-mor: douramento do retábulo 
«Por ver o lastimozo estado em que se acha, o retabolo da capella mor, 
há tantos annos feito, que por se não ter dourado se tem damnificado, 
estando ja recomendado em tantas vizitas passadas para que os 
reverendos parochos dem parte ao comendador para que o mande 
dourar [...] ordeno ao reverendo parocho actual que logo de parte a Sua 
Magestade pelo Tribunal da Mesa da Conciencia que nam duvido que 
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chegando a noticia do dito Senhor mande logo [...] que o comendador 
actual mande dourar a dita obra, do retabolo» (fl. 25) 

1739, Maio, 4 
Visitador: Manuel de Morais Sarmento, arcediago da Se de Miranda. 

Igreia: sacristia 
«Os freguezes mandarão rebocar e branquear a igreja e sacristia do que 
for necessário» (fis. 26v-27) 

(?), Fevereiro, 28 . 
Visitador: José Maria da Rosa, reitor de S. Julião de Paço de Vinhais. 

Capela-mor: douramento do retábulo: ruína do tecto 
«Vi o lastimozo estado em que se acha a capella mor não só por se hir 
deteriorando o retabolo por falta de douramento [...] de que o reverendo 
parocho dará logo parte a Sua Magestade pello Tribunal da Meza da 
Conciencia [...] e de novo lhe dará também ao mesmo Senhor da ruína 
que ameaça o teto da cappella mor por estar o forro delia podre por 
falta de reparo no telhado» (fl. 35v) 

Alteração na administração da fábrica 
«Por ordem do Tribunal da Meza da Conciencia e Ordens se passou a 
administração da fabrica desta igreja ao Doutor Provedor da Comarca» 
(fl. 36) 

Tribuna: sacrário 
«Os freguezes em termo de seis mezes mandarão fazer a tribuna que 
conrresponda com o retabolo da cappella mor, e pondo na mesma 
ocazião se alargará o sacrário» (fl. 36v) 

Entaipamento da porta travessa: fresta 
«Por ser escuzada a porta travessa da parte do nacente a taparão de 
pedra, e cal, e cobrirão hua fresta junto ao altar de S. Sebastião» 
(fl. 36v) 

Igreia: pavimento 
«sobradarão o pavimento da igreja ficando sua coxia no meio» (fl. 36v) 

> 
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Capela do Espírito Santo: retábulo 
«O juis, e mais deputados da confraria do Espirito Santo mandarão 
fazer hu retabolozinho por bom entalhador para a mesma cappella no 
termo de hum anno» (fl. 37) 

1745, Dezembro, 20 
Visitador: António Xavier de Morais Sarmento, abade de Quirás. 

Nova capela-mor 
«Por conta dos fructos se mandara faser nova capella pella que esta 
estar ameaçando ruina, como taobem todas as mais obras deixadas [...] 
e assim o reverendo parocho dará parte a El Rei Nosso Senhor pelo seu 
Dezembargo da Meza da Consciência» (fl. 40) 

Mudança da capela do Espírito Santo para junto do altar de S. 
Sebastião 
«O juiz da confraria (do Santíssimo) mandara fazer hua capella junto ao 
altar de S. Sebastião para ahi se mudar ou por o altar do Espiritto 
Sancto, e se mandar vir Breve de altar privilegiado para os irmãos 
defunctos» (fl. 40v) 

1748, Fevereiro, 14 
Visitador: Reverendo Doutor Simão Preto. 

Novos avisos à Mesa da Consciência e Ordens. 
«Como as obras deixadas e determinadas nas precedentes visitas por 
parte da comenda se não tem satisfeito posto que delias há tanta 
necessidade mando de novo, que se facão para o que o reverendo 
parocho continuara com os avisos á Mesa da Consciência, para que 
surtão effeito» (fl. 41v) 

Altares colaterais 
«Posto que na visita passada se mandarão fazer as banquetas, e cruzes 
para os altares collateraes, contudo vi, que se não podem accomodar 
facilmente, sem que se alarguem as mesas dos mesmos altares para a 
parte anterior, pello que mando, que assim se faça» (fl. 42) 

Igreja: pavimento 
«O pavimento da igreja se aperfeiçoe de cantaria, como já se principiou, 
e se concluirá dentro de hum ano» (fl. 42) 
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Portas principais; Altar do Espírito Santo 
«Os mesmos freguezes [...] comporão as portas principaes, e o nicho do 
Espirito Santo, com grade, e tecto» (fl. 42) 

1755, Outubro, 16 
Visitador: Manuel Bernardo Lopes, cónego magistral. 

Altares colaterais: banquetas; degraus 
«Os freguezes não satisfizerão as obras das banquetas dos altares 
colateraes [...] pello que mando, que facão as ditas banquetas de novo 
que terão somente meio palmo de alto, e de ancho palmo e meio para 
cujo effeito alargarão os dittos altares para a parte anterior, alargando 
lhe também o degrao do supedaneo, que será de quatro palmos e meio 
de ancho, o qual correra direito de parede a parede, lageando de 
cantaria todo o entremeio, que fique ao livel do lageado da capella mor; 
mandarão também fazer para os mesmos altares cruzes altas a romana» 
(fis. 53-53v) 

Capela-mor: 
Ruína. Reformas: paredes; tecto; degraus 
«Porquanto vejo que as paredes, e tecto da capella mor desta igreja de 
S. Martinho se achão tão incapazes, que por instantes estão ameaçando 
ruina, e com grande perigo se celebra na ditta capella; mando que esta 
se reforme de novo por conta da comenda mandando fazer as paredes, e 
o tecto de novo, e a parede das costas será de outão, e no lado terá hua 
fresta, apartada do altar quatro palmos, a qual será de dous palmos de 
larga, e cinco de alta com sua reixa bem forte e porque a ditta capella 
he tão piquena, que nella não cabem os degraos a romana, se alargará 
para trás o que for necessário para que fique em proporção a ditta obra 
dos três degraos a romana, os quaes mando se facão no altar maion>; 

retábulo: douramento 
«e se dourará o retabolo da mesma capella depois de toda a obra feita, e 
acabada [...] e mais se facão duas cazullas de damasco carmezim roxo, 
etc. feitas pelo offecial Jozseph Pires da cidade de Bragança [...] e 
passados os primeiros seis mezes, não se dando providencia para 
mandar fazer as dittas obras mando que o reverendo parocho pena de 
suspensão ipso facto incurrenda soquestre os fructos desta freguezia 
mandando os depositar em mão de pessoa abonada [...] e mandando 
conyinuar as dittas obras, que todas serão feitas por rematação de 
offeciaes capazes, e que por menos as fizerem» (fl. 54v). 
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Obra do baptistério 
«Os freguezes farão hua caza de pia baptismal, para cujo effeito 
mandarão fazer na parede hum arco de cantaria com bastante altura, e 
fora delia farão a ditta caza de abobeda por cima e com a capacidade 
que se necessita para nella se colocar a pia baptismal e cai(xa) dos 
Santos Óleos mitida na mesma parede» (fl. 55v) 

VILAR DO MONTE 
Igreja de S. Martinho 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 7, Lv. 64, (1761-1794) 

1761, Dezembro, 18 
Visitador: (?) 

Obras da comenda 
«Como das obras pertencentes a commenda se tem provido em tantas 
vezitas, sem se terem executado, confirmo o capitulo da vezita passada 
no que pertence as ditas obras [...] ha quarenta e sete annos se lhe não 
pagarão os quatro mil reis que tem da fabrica, e para que esta 
necessidade se ponha na presença de Sua Magestade Fidellissima que 
Deos goarde pello Tribunal da Meza da Conciencia [...] mando o 
reverendo parocho lhe de parte» (fis. 18-18v) 

Altares colaterias: banquetas 
Como os moradores deste povo não tem satisfeito as obras deixadas [...] 
das banquetas, dos altares colleteraes, nem o sitio permite poderem se 
lhe meter pela pouca largeza que ha do arco maior a parede, e so pondo 
se os altares de meio lado do arco maior estendidos pella parede 
abaixo; e assim mando se ponhão dentro de hum anno» (fl. 18v) 

Capela do Espírito Santo: ameaça de demolição: quadro: imagem de 
Santa Bárbara 
«Como a capella do Espirito Santo, que fica fora do lugar; mando que 
logo seja demulida quando a não reformarem dentro em seis mezes por 
estar indecente e se não poder consentir da forma que se acha e se se 
compozer será pondo lhe hum coadro em que fique estampado o reto 
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acto do Devino Espirito Santo, e Santa Barbara, regoardando com suas 
grades pintadas de vermelho» (fl. 19) 

1764, Junho, 1 
Visitador: Doutor Manuel António de Aragão Cabral, abade de Chacim. 

Altares colaterias: banquetas 
«Os moradores não satisfizeram com as obras deixadas na pretérita 
vizita metendo as banquetas nos dois altares colatrais» (fl. 32) 

Confraria do Espírito Santo 
«As obras deixadas por conta da confraria do Devino Esperito Santo não 
estão satisfeitas» (fl. 32v) 

1766, Junho, 4 
Visitador: D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, bispo da dioceses. 

Reformas: capela-mor; fresta no corpo da igreja 
«Como achamos a igreja reformada de paredes e a fresta que ficou no 
corpo da mesma ficasse baixa mandamos se levante mais alguma 
couza, e que se lhe ponhão vidraças, e grade de ferro dentro de hu 
anno» (fl. 41) 

Coro 
«Consta nos que os moradores tem madeira serrada para fazer o coro e 
assim mandamos que o juis do povo antes de entrgar a vara o mande 
fazer» (fl. 41) 

Altares colaterais 
«O juis da igreja mandará logo assentar os altares collateraes para 
nelles se poder dizer missa» (fl. 41) 

1768, Outubro, 8 
Visitador: Doutor António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

Altares colaterais; baptistério 
«Os moradores dentro de hum ano comporam os altares colaterais de 
tudo o que for precizo para nelles se celebrar, e dentro de dous annos 
mandarão abrir hum arco para o lado da Epistola para nelle se meter o 
baptistério» (fl. 43) 
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1773, Setembro, 15 
Visitador: Manuel de Miranda, cónego magistral. 

Arco do baptistério: suspensão da obra 
«Pelo que toca a fazer ce o arco para a pia baptismal os hei por 
aleviados athe a primeira vezita pela parede não admetir semilhante 
obra» (fl. 44) 

1780, Outubro, 11 
Visitador: Doutor Caetano José Saraiva, abade reservatário de Montouto. 

Obra do baptistério: orientações 
«Os moradores [...] mandarão fazer hua caza de batisterio de des 
palmos de largo e doze de comprido, que terá sua porta pello 
confessionário rompendo se no mesmo sitio o que faltar de parede para 
se entrar para ella o seu pavimento ficara ao livel do da igreja terá hua 
fresta de hu palmo de largura e quatro de altura para a parte do meio 
dia e terão as paredes catorze palmos de altura pela parte de dentro e 
para a mesma caza se mudara a pia [...] e para esta obra lhe concedo 
licença de aplicar oito mil reis da comfraria [sic] do Esppititto Santo» 
(fl. 60v) 

Altar do Espírito Santo: telhdo em escama de peixe; cornija 
«O juis da comfraria [sic] do Esppiritto Santo mandara por de escama 
de peixe o tilhado que cai sobre o seu altar [...] e mandara levantar a 
corniguem e frizo emthe a estremidade da parede da igreja digo da 
parede que esta sobre ela de pedra» (fl. 60v) 

1783, Julho, 22 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, comissário do Santo Ofício, abade de 
Vilar Seco de Lomba. 

Obra do baptistério 
«Os moradores desta freguezia não derão comprimento as obras 
capituladas na vezita passada [...] concoanto a obra do batisterio 
capitulada ha três annos a rebogo por me (*) de grande despesa, que ha 
de custar [...] em atenção a que ordeno que fique a pia no mesmo sitio 
em que se acha e lhe facão hua grade de madeira encaixada nos 
buracos que ocularmente vi que me parecem serem sinais de a ter ali 
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aigu dia a cuja grade lhe darão o comprimento perciso e lhe porão duas 
portas hua dereita o altar mor e a outra da parte das portas principais» 
(fl. 66) 

Confraria das Almas 
«O mordomo das Almas comprara hum livro de hua mão de papel» 
(fl. 66v) 

1794, Novembro, 10 
Visitador: Francisco Gomes de Sepúlveda, abade de Rebordãos. 

Pavimento da igreja; adro 
«Os moradores desta freguezia mandarão reformar o pavimento do 
corpo da igreja que fique taobem plano, e reformar a parede do adro» 
(fl. 94) 

VILAR SECO DE LOMBA 
Igreja de S. Julião 
Fonte: Arquivo Paroquial de Vilar Seco de Lomba, Livro de registo de 
capítulos de visitas e pastorais da igreja de S. Julião (1674-1706); Livro de 
registo de capítulos de visitas e pastorais da igreja de S. Julião (1726-
1793); Livro de registo de capítulos de visitas e pastorais da igreja de S. 
Julião (1790-1803) 

1674, Outubro, 14 
Visitador: António da Costa, deão na Sé de Miranda. 

Santo Estevão 
«Fui informado que nos freguezes havia algum dinheiro pertencente a 
Santo Estevão e que andava sonegado» (fl. lv) 

Ermida de S. Lourenço, em Paços (anexa) 
«Achei que aconfraria de S. Lourenço do lugar de Paços tinha bens e 
propriedades que rendião pão em cada hu anno, e porque a ermida esta 

* 
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de todo arruinada e os rendimentos se devem gastar nos reparos delia 
mando [...] reparem a dita ermida» (fl. 2) 

1675, Dezembro, 11 
Visitador: Manuel de Gouveia, abade de Chacina. 

Altar de Nossa Senhora: pintura 
«Mando que de novo mandem pintar o altar de Nossa Senhora» (fl. 5v) 

1677, Maio, 17 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé de Miranda. 

Retábulo de Nossa Senhora 
«Os freiguezes não satisfizeram com mandar pintar o retablo de Nossa 
Senhora» (fl. 7) 

1678, Maio, 30 
Visitador: Frei José de Lencastre, bispo da diocese. 

Ermida de S. Lourenço: ruína do frontespício Y 
«Os moradores de [...] Sam Lourenço do lugar de Paços mandarão 
consertar a parede do fronteespicio da porta principal que amiassa 
ruina» (fl. 8v) 

Enterramento da imagem de Santa Catarina 
«O abade mandara enterrar no altar mor digo na capella do altar mor a 
imagem de Santa Catherina por ser muito antiga, e estar indecente» 
(fl. 8v) 

1680, Novembro, 28 
Visitador: Paulo Luís da Silva, abade da paroquial de S. Miguel de Fiães e 
arcipreste de Monforte. 

Altar-mor: paredes; fresta; telhado 
«Está descomposto das paredes, mando que por conta dos frutos se 
concerte de pedra e cal, e se lageem os lados, e se ponha hu raro de 
folha de lata na fresta da capella e a retelharão» (fl. 14) 

jjf. 
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Derrube de capela 
«Vi que a capella que fica abaxo do altar de Nossa Senhora esta 
indecente, e preparando perigo aos bens da igreja a respeito da porta 
pella qual poderá facilmente entrar se, e por lhe não achar padroeiro 
que seia obrigado a fabrica la, nem ella ser necessária aos freguezes 
mando que a derrubem, e tapem de pedra, e cal» (fl. 14v) 

1681, Dezembro, 29 
Visitador: Francisco Simões de Sousa, arcediago de Bragança. 

Tecto 
«Mandar se a fazer o tecto da capella por se estar cahindo e revocar as 
paredes e branquear4®» (fl. 16) 

Telhado 
«os freguezes mandarão retelhar o telhado do corpo da igreja» (fl. 16) 

1684, Dezembro, 12 
Visitador: Domingos Pires, mestre-escola na Sé de Miranda. 

Obras 
«o abade velho não satisfes com nem hua das obras que lhe estavão 
mandadas, mando o reverendo abade novo as satisfaça» (fl. 17v) 

Imagem de S. Tulião 
«O reverendo abade novo mandará fazer e dourar hum São Julião de 
bulto e estofar de coatro palmos» (fl. 17v) 

Colunas para o retábulo do altar-mor 
«Mandara cubrir acapella e branquiar e revocar e fazer huas colunas e 
bancos para o retabolo do altar mor por estarem ainda os painéis bons» 
(fl. 17v) 

Imagem do Santo Cristo 
«Porquanto não achei hua so imagem do Santo Christo nesta igreja para 
ajudarem a bem morrer aos infermos, mandarão fazer hua imagem de 
hum palmo, e incarnada para servip> (fl. 18) 

4 8 Estas obras seriam pagas pelo rendeiro dos frutos da Abadia, que na altura era Luís Lopes, 
de Rebordelo 
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Casas da Abadia 
«O reverendo abade prezente acudira a reparar as cazas da Abbadia 
antes que seja necessário mais para que não se acabem de arruinar» 
(fl. 18) 

1687, Junho, 25 
Visitador: Frei António de Santa Maria, bispo da diocese. 

Tecto 
«fazer o tecto da capella, por estar cahindo (e) revocar as paredes e 
branquear» 
(fl. 19v) 

Sacrário. Nova igreja: retábulo 
«Nenhua cauza se nos deo para faltar nesta freiguezia sacrário, sendo 
ella de cem fogos, e sendo a Abbadia de renda sufficiente, e querendo 
nos prover estas almas do sagrado e divino pasto e de tão excellente 
bem como he ter entre si a Jesu Christo nosso salvador, vendo como na 
igreja matriz se não pode goardar por ficar apartada do lugar, 
mandamos aos freiguezes facão hua ermida tão capas de gente, que 
dentro delia e de hum alpendre caiba toda a freiguezia, e nella hum 
altar com hum retabolo, que pode permitirsse menos custozo, como 
seja de madeira com pinturas a óleo, e duas colunas lizas douradas. E 
como tudo estiver feito, o abade assi porque nisto consentio 
devotamente como por sua obrigação mandará fazer sacrário dourado, 
cofre de veludo, pavelhão de seda branca etc. e alumeará por sua conta 
continuamente, e também fará relicário para se levar o viatico aos 
moradores de Paços em horas da tarde ou da noite, em que a 
necessidade for urgente, e não se pode dizer missa, como temos 
ordenado em outra igreja e porque esta que mandamos levantar he em 
bem dos ditos moradores de Paços, assi porque podem alcançar a graça 
de vizitar o Santíssimo Sacramento, como por se goardar nella para 
viatico de suas almas na hora da morte ajudarão a dita obra com a parte 
que lhes tocar e a huns e outros encomendamos e exortamos estando 
tudo disposto a fazer confraria do Santíssimo e a pagar para ella cada 
confrade pao em grão competente para sustentar e augmentar a 
decência, com que o Senhor deve ser tratado e servido» (fl. 21v) 

1688, Novembro, 29 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé de Miranda. 
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Nova capela 
«Os fregueses facão the a premeira vezita facão a obra da nova capella» 
(fl. 23) 

1691, Maio, 24 
Visitador: Bispo D. Manuel de Moura Manuel. 

Porta da igreja 
«(Os fregueses) mandarão fazer as portas principais fortes o mais que 
puder ser com hua pedra em baxo por batente em lugar do pau que 
agora esta posto» (fl. 24v) 

1692, Outubro, 17 
Visitador: Reitor João de Barros Pereira. 

Caição 
«Os freguesses mandarãobranquear o corpo da igreja» (fl. 26) 

1696, Agosto, 10 
Visitador: Francisco Pedro de Melo, mestre em Teologia. 

Retábulo ao moderno 
«O reverendo abade mandara fazer hu retabolo ao moderno com suas 
colunas salamonicas [...] e juntamente hu sacrário» (fl. 31v) 

1697, Novembro, 13 
Visitador: Bispo D. Manuel de Moura Manuel. 

Sacrário 
«Na vezita passada mandou o reverendo vezitador que o reverendo 
abade fizesse hu sacrário, e porque este não fica seguro estando a igreja 
em hu ermo havemos por aliviado o dito reverendo abade desta 
obrigação, e somente a terá quando o povo queira fazer hua ermida 
dentro do povo decente para estar o Senhor nella» (fl. 38v) 

Douramento do retábulo 
«O reverendo abade mandará dourar o retabolo dentro de hu anno» 
(fl. 38v) 
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1699, Dezembro, 7 
Visitador: António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

Capela-mor 
«O reverendo abade mandara revocar, e branquear a capella maior por 
dentro, e por fora» (fl. 41v) 

Paredes 
«Os fregueses mandarão faser a parede da igreja matris que esta para 
cair, e revocar, e branquear a sancristia por dentro, e por fora, e o corpo 
da igreja» (fl. 41v) 

Retábulos para os altares colaterais 
«Mandaram também faser dous retabolos para os altares colletraes por 
mam de bom official, que sejam de boa talha, e colunas salamonicas» 
(fl. 41v) 

1701, Janeiro, 5 
Visitador: António de Morais Sarmento, arcediago de Bragança. 

Materiais para obras 
«O reverendo abade nam cumpriu com mandar revocar, e branquear a 
capella mor [...] e por me constar que fes a diligencia, e nam achou os 
materiaes o allivio da condemnação49» (fl. 42v) 

Retábulo 
«(Os fregueses) de novo mandaram dourar os retabolos dos altares 
coleteraes» (fl. 42v) 

1703, Dezembro, 6 
Visitador: Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé de Miranda. 

Cruz; imagem do Santo Cristo 
«Mandarão também os fregueses concertar acrux e encarnar o Sancto 
Christo» (fl. 43v) 

Douramento do retábulo de S. Lourenço, em Paços 

O mesmo se passou com as obras impostas aos fregueses na visita anterior. 
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«Os fregueses de Paços, dourarão por conta do povo o retabolo, visto 
que este se fes por conta da confraria» (fl. 43v) 

1705, Novembro, 2 

«Dom João Franco de Oliveira por mercê de Deus e da Santa Se 
Apostólica Arcebispo e bispo de Miranda e do Conselho de Sua 
Magestade que Deus goarde etc. a todos os nossos súbditos saúde e pas 
em Jesu Christo Nosso Senhor que de todos he o verdadeiro remédio e 
salvação. 

Fazemos saber que constando-nos pellas nossas vezitas e outras 
enformaçõens que muitas capellas de ermo ainda algumas do povoado 
se acham sem portas e fechaduras nacessarias de uqe sucede serem 
tratadas indecentemente e não tem eido b(ast)ante o remédio que se 
lhes tem apelicado mandamos aos reverendos parrochos deste nosso 
bispado admoeste a seus freiguezes ou administradores que forem das 
ditas capellas que dentro em dous mezes lhe mandem por portas e 
fechaduras de sorte que esteião sempre fechadas excepto no tempo que 
nellas se dizer missa ou se fizer outro menesterio do serviço de Deus e 
não o fazendo dentro do dito tempo se recolhão a igreja as imagens que 
esteverem nas taes capellas e se aroinem totalmente pondo se hua crus 
de pedra no lugar em que forão ertas e as que tiverem admenistradoria 
com bens vinculados a ellas que não satisfezerem no dito tempo ao que 
detriminamos ou que não tiverem estas capellas com os paramentos e 
decência nacessaria se nos dará conta para mandarmos proceder o 
sobreditto nos frutos dos ditos bens he porque outrosi somos 
informadosque muitas igrejas e capellas deste nosso bispado de 
imagens de devoçoins e romarias consentem alguns dos reverendos 
parrochos com grande esquecimento de sua obreguação que os 
romeiros que bem a ellas comam e durmão dentro dos ditos templos 
mandamos com pena de excomunhão maior ipso facto in correnda que 
não consintão mais semelhante abuzo em que tanta se falta ao respeito 
e veneração com que devem ser tratados os lugares sagrados e 
parecendo lhe poderão mandar fazer casas particulares que sirvão de 
ospedaria para os tais romeiros aos coais também cominamos a mesma 
pena de excomunhão se em tudo ou em parte quebrantarem esta nossa 
pastoral, que sera lida hu domingo ou dia santo estando o povo junto 
na igreja e para que venha a noticia de todos mandamos passar a 
prezente que os reverendos parrochos em seus destritos e viguairias e 
arciprestados passarão de huns a outros deixando a tresladada nos 
libros dos capitulos de vezita e os nossos reverendos vezitadores 
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exeminem se se observa como mandamos dada em Miranda sob nosso 
sinal e sello de nossas armas aos dous de Novembro de 1705». 

1706, Maio, 29 
Visitador: Manuel Rodrigues do Amaral, abade de Sicouro. 

Pia baptismal 
«Os freguezes mandaram compor as grades da pia baptismal, com sua 
fechadura, e chave, e mandaram fazer hum g(u)arda pó de pao para a 
pia, e corcertar o tapadouro da mesma pia» (fl. 49v) 

Altares de S. Sebastião e de Nossa Senhora 
«Mandaram concertar os estrados do altar de S. Sebastiam e de Nossa 
Senhora» (fl. 49v) 

Capela do lugar de Paços 
«Os freguezes de Pasus mandaram compor o altar com cal e hua boa 
taboa e [...] branquear a capella com cal fina revocando a primeiro» 
(fl. 49v) 

t 

VILAR SECO DE LOMBA 
Igreja de S. Julião 
Fonte: Arquivo Paroquial de Vilar Seco de Lomba, Livro de registo de 
capítulos de visitas e pastorais da igreja de S. Julião (1726-1793) 

1726, Junho, 2050 

Visitador: Reverendo Gaspar da Rocha Ferreira. 

Retábulo do altar-mor: douramento e pintura do acrescento 
«Em termo de hum anno mandará dourar e pintar o acrecimo do altar 
digo que mandou fazer no retabolo do altar mor» (fl. 40) 

Pavimento: escassez de cantaria 

50 Para esta visita, na ausência de outra indicação, tomámos como referência a data em que o 
pároco a publicou aos seus fregueses. 
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«Mandando também lajear o plano da capella, de louzas, visto as haver 
capazes neste termo, e falta de cantaria de sorte que fiquem huas, as 
outras bem unidas» (fl. 40) 

1727, Junho, 17 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

Capela-mor em ruínas: obras de remodelação 
«O reverendo abade, dentro de seis mezes mandara fazer, á 
fundamentis, a capella mor por se achar esta, aberta por muitas partes 
ameassando ruina, e a mandará levantar mais do que está, em forma 
que fique correspondente ao corpo da igreja sem deminuissão algua e 
com forro decente, com declaração que as paredes seião da mesma 
largura que tem as paredes do corpo da igreja e ao mesmo tempo se 
levante o arco em forma que delle ao tecto da mesma igreja fiquem 
somente coatro coarias por estar este demaziadamente baixo, cuja 
despeza será por conta do povo, e do reverendo abade, no que toca ao 
arco [...] mandando ao mesmo tempo argamassar as paredes da dita 
capella por dentro e por fora» (fl. 43) 

Novo retábulo e ajuste do douramento 
«E dentro de hum anno mandara fazer hum retabollo que chegue ao 
alto da capella, capas de receber e dentro do mesmo tempo justará o 
doura lo, com o dourador que melhor lhe parecer» (fl. 43v) 

Casas de residência do abade 
«No que toca as cazas da rezidencia não executo a condenação que 
merecia a rehencidencia da sua contumassia imterpetrando [sic] o 
despacho do Ilustríssimo Senhor Bispo pello mais favorável; mas não a 
alivio totalmente das obras, e mando ao sobredito reverendo abade, 
mande fazer o seguinte: 
no quarto que cahe para a porta de sima do pátio mandara alargar ao 
menos duas varas, e o mandara forrar de madeira limpa, fazer lhe bom 
sobrado, caiar as paredes muito bem, fazer hua janella capas para a rua, 
abrir lhe hua porta decente para a salla, e tirar o taboado que esta na 
salla, e em lugar delle fazer hum tabique bem argamassado e 
branqueado, branquear as paredes da mesma salla, como também 
alargar o necessário a porta que da tal salla vai para a escada do pátio 
de baixo, e esta escada mandará fazer na forma que pessoalmente lhe 
detreminei, mandando fazer a parede que acompanha a escada para a 
parte do pátio em forma que so fique hum corrimão, e mandará 
guarnecer de cal, não só este, mas também as paredes que acompanhão 
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a escada, e a mesma escada pella parte do patio, e no patio que 
corresponde a esta escada mandará fazer hum escada digo calçada bem 
feita, e mandará fazer hua porta para o mesmo pátio, como também 
tirar hum sobradinho que esta por sima do fundo da escada, e não 
fazendo as sobreditas obras, dentro de hum anno, o hei por condenado 
em doze mil reis [...] por não ser justo que tendo o dito abade 
uzufrutuado este benefficio corente, e tantos annos, tendo feito tão 
limitadas despezas, lhe suceda outro que talves injustamente pague, o 
que elle como catholico devia ter feito» (fis. 43v-44) 

1728, Novembro, 3 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

«Os erdeiros do reverendo abade satisfação ao deixado na vezita 
passada e da mesma forma os freguezes dentro de seis mezes» (fl. 45v) 

1729, Junho, 8 
Visitador: João de Macedo Madureira, arcediago de Mirandela. 

«Os erdeiros do reverendo abade defunto dentro de seis mezes dem 
inteiro comprimento as obras que são obrigados, e não o fazendo assim 
o reverendo abade actual, por serviço de Deus, e necessidade que ha 
das ditas obras pela indecencia que se acha a capella mon> (fl. 46) 

«Os moradores tem dado satisfação a tudo o que lhes foi deixado [...] 
mas atendendo a necessidade que nesta igreja ha de hua custodia [...]» 
(fl. 46) 

1732, Outubro, 25 
Visitador: Francisco Xavier Aranha, cónego Doutoral na Sé de Miranda. 

Sacristia 
«Os freguezes mandarão argamassar e revocar tudo que for necessário 
na sanchristia fecando tudo muito bem branqueado, e mandaram fazer 
hum lavatório de pedra de cantaria com seu registo na chave» (fl. 49v) 

Obras da responsabilidade dos herdeiros do falecido abade: pavimento; 
retábulo; casa de residência do abade 
«os erdeiros [...] não tem cumprido com as obras deixadas [...] e 
somente tem cumprido com as paredes da capella mor: mas não está 
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lageada, nem feito e dourado o retablo, nem se achão as cazas 
reedificadas» (fl. 50) 

1735, Janeiro, 16 
Visitador: Francisco Xavier Aranha, cónego doutoral na Sé de Miranda. 

Sacristia: armário para os livros 
«Como he tão util a boa goarda e arrecadação dos livros da igreja [...] 
mando [...] facão (os fregueses) na sachristia hum almario de madeira 
com boa chave e fechadura» (fis. 53v-54) 

1736, Novembro, 13 
Visitador: Francisco Xavier Aranha, cónego doutoral na Sé de Miranda. 

Lavatório da sacristia 
«Ao fazer desta se achava trabalhando no lavatório» (fl. 54v) 

Pavimento da capela-mor 
«O reverendo abade mandará argamaçar, e branquear muito bem a 
capella mor [...1 e muito bem lageada de cantaria, dentro em seis 
mezes» (fl. 54v) 

Quinta de Paços: apontamentos para a nova capela 
«Os moradores da quinta e lugar de Passos farão a sua capella de novo, 
dando lhe de comprimento mais des palmos, e de largura mais sinquo 
palmos, e terá o portal de boas pedras de cantaria, e da mesma cantaria 
serão as cantoneiras, e cunhaes da frontaria e da mesma cantaria sera a 
cornija e frizo da frontaria sobre a porta; a qual ira arrematr em hua 
bem feita crus da mesma cantaria sobra a porta, e o campanário se porá 
sobre hua das paredes do lado, qual melhor lhe ficar, e a porta ficará 
para o Nascente, a qual obra se fará dentro em hum anno» (fl. 55) 

1738, Fevereiro, 29 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na Sé de Miranda. 

«Os feguezes não satisfizeram com as obras que na vezita passada lhes 
foi mandado» (fl. 57v) 

Capela da quinta de Paços 
«Os moradores de Paços [...] branquearão a capella» (fl. 58) 
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1739, Abril, 23 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na Sé de Miranda. 

Retábulo para o altar-mor 
«O reverendo abade mandará fazer hum retablo para o altar mor a 
eleição tudo bem feito a moda com seus remates o que tudo farão 
termo de dois annos» (fl. 59) 

1743, Novembro, 30 
Visitador: Simão Preto, abade encomendado de Santa Valha. 

Imagem de S. Tulião: douramento do retábulo da capela -mor 
«O reverendo abade mandará [...] retocar a imagem de S. Julião, dourar 
o retabolo da capella mor» (fl. 62) 

S. Lourenço da quinta de Paços 
«O mordomo de S. Lourenço mandara fazer dous caixoens com 
fechaduras e chaves para recolher os ornamentos do mesmo santo [...] 
branquear retelhar e rebocar a capella» (fl. 63) 

1746, Fevereiro, 14 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, protonotário apostólico. 

«He reprovada a confuzão de homens e mulheres em toda a parte 
especialmente dentro da igreja ahonde todas as couzas devem estar 
ordenadas [...] os homens estarão do arco da capella nova athe a porta 
travessa, e as mulheres dali athe a porta principal» (fl. 66v) 

Benção de imagens novas, cruzes e paramentos 
«As cruzes e imagens que de novo se ouverem de por em os altares e os 
paramentos antes que sirvão nos menisterios a que são dedicados 
devem ser bentos declaro que so o Excellentissimo Senhor bispo tem 
jurisdição para benzer os das igrejas deste bispado ou pessoa a quem 
cometer suas vezes» (fl. 67v) 

Retábulo da capela-mor 
«Estando o retablo da capella mor muito bem feito e dourado [...] 
padece o defeito de não ter banquetta em que esteja a cruz e castiçais 
com a formalidade devida e ordenada pela igreja, e o de não ter o altar 
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os très degraos de que necessita pelo mesterio que neste se reprezenta 
por cuja cauza mando ao reverendo abade [...] mande remediar estas 
faltas, e lhe lembro que para metter os degraos sem bollir em o retablo 
sera conveniente rebaixar o pavimento da capella porque (*) precizo 
endereita lo foi lageado com tão pouca coriozidade que lhe ficarão 
encubertas as vazas do pe direito do arco, e com esta obra de tão pouco 
custo se remedia também aquelle defeito» (fl. 68) 

Tecto da igreja; pavimento 
«O juis da igreja mandara emadeirar e forrar de novo o tecto do corpo 
delia de sorte que fique com toda a perfeição [...] e quando se fizer esta 
obra se tirara a madeira que serve de goarda pó aos altares collateraes 
pela fealdade que faz ao mesmo tecto a qual se poderá gastar na mesma 
obra e acabada ella mandará também branquear as paredes do corpo da 
igreja, e rebaixar o pavimento delia» (fl. 68v) 

1748, Outubro, 22 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, protonotário apostólico. 

Degraus do altar-mor 
«não se fizerão os três degraos mas dous somente» (fl. 70v) 

Rebaixamento do pavimento 
«A igreja necessita muito de ser desterrada o que for possível para ficar 
mais baixa que a capela mor, pois esta tudo na mesma egualdade» 
(fl. 70v) 

Pia baptismal 
«O juis da igreja mandará concertar a pia baptismal, cortando a por 
cima para que fique em egualdade toda, de sorte que fique firme e 
segura, e não lance a agoa fora pellas juntas como agora sucede, e toda 
ella será limpa polida, e bem picada» (fis. 70v-71) 

Rebaixamento dos altares colaterais 
«Os altares collaterals devem ser rebaixados, por estarem mais altos 
que o altar mor, e estarem formados sobre hum degrao de pedra tosca 
pello que mando que desfeitos os degraos que há se faça a cada hu dos 
dittos altares hu degrao de cantaria bem formada e bem lavrada, e 
formando nelles os altares de sorte que fiquem mais baixos, e no vão 
que ficar entre o altar e retablo se meterá banqueta bem feita, e 
porporcionada para esta sobre ellas as cruzes que há, e se mandarão 
dourar para esse effeito, e comprar os castiçaes [...] e nos altares depois 

1132 



4 

de reformados, se não celebrará sem serem aprovados por Sua 
Excellencia Reverendíssima» (fl. 71) 

Altar de S. Lourenço 
«O mordomo de São Lourenço da quinta de Passos mandará fazer ao 
altar da sua capella hu degrao de cantaria bem lavrada, hua banqueta 
com sua cruz, como as dos altares collateraes da igreja parochial» 

1756, Fevereiro, 7 
Visitador: José de Andrade e Morais, protonotário apostólico e abade de Santa 
Maria de Quintela. 

Confrarias de Nossa Senhora da Conceição e das Almas 
«As duas confrarias de Nossa Senhora da Conceição e das Almas 
mandara fazer cada hua outros tantos saguinhos (seis) manutergeos, e 
palas» (fl. 88v) 

Retábulo dacapela de Paços 
«Oa moradores do lugar de Paços mandarão dourar o que lhe falta no 
retabolo da sua capella [...] e dentro de oito dias mandarão desfazer os + 
poiaes que tem no corpo da igreja encostados ao arco» (fl. 88v) 

1762; Abril, 29 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, protonotário apostólico e abade de 
Mofreita. 

Capela da Senhora da Boa Morte 
«Louvo muito ao reverendo abade desta freguezia a grandeza e 
generosidade com que se empenhou a fazer a cappella da Senhora da 
Boa Morte, dotando a e pondo a com tanto asseio que em tudo se acha *. 
perffeita e capaz de ser o modello de outras» (fl. 105) 

Capela de Paços 
«Os moradores da quinta de Passos tem mostrado zello e devoção em o 
que mandarão fazer na sua capella» (fl. 105v) 

1764, Agosto, 18 
Visitador: Tomás Gomes da Costa Carvalho. 
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Parede da igreja 
«Os moradores mandarão fazer de novo a parede lateral da parte do 
Evangelho da igreja por estar ameaçando total ruina e nella fará hu 
armário capas e decente para os Santos Óleos» (fl. 117) 

1766, Agosto, 16 
Visitador: José Alvares Teixeira, vigário geral do bispado. 

*" Capela-mor: paredes, pavimento: arm 
«O reverendo abade [...] mandará reformar as paredes da capella mor 
que se achão ruinozas fazendosse de novo com cunhais de cantaria ao 
mesmo tempo que se fizerem as paredes da igreja e o pavimento da 
mesma capella mor mandará lagiar depois de reidificada de bonna 
laige, e por sua conta correrá também pella parte que lhe toca o arco e 
degrao da mesma capella que será também de cantaria e tetto da 
sacrestia» (fis. 119-119v) 

Paredes da igreja 
«Os moradores necessitão também redeficar as paredes da mesma igreja 
e sacrestia que devem segurarsse com cunhaes de cantaria nas quinas 
do fronteespicio» (fl. 119v 

Baptistério 
«No arco da capella mor e da parte do Norte farão huma piquena caza 
para baptistério deixando na parede da igreja hum arco de cantaria que 
lhe sirva de porta» (fl. 119v) 

Sacristia 
«Na sacrestia (farão) huma fresta que de lus sufeciente que será 
gradada de ferro para evitar que possa entrarsse por ella» (fl. 119v) 

4- 1770, Julho, 9 
Visitador: Luciano Xavier Pereira da Serra, desembargador da Mesa episcopal. 

«Como se anda fazendo a igreja matriz e a achei paramentada do 
necessário lhe não deixo obras ao reverendo abade e moradores porque 
á vista da magnificência com que levão o seo templo julgo e prezumo 
que ande fazer huma caza digna para nele se louvar ao todo poderozo» 
(fl. 121) 

A 
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1770, Julho, 18 

Bragança1 A n t Ó n Í ° ^ ^ R ° C h a ' C Ó n e 8° m d ° P r e b e n d a d o n a Sé de 

Retábulo para a capela de Paços 
«Os mordomos das Almas dentro de anno e meio mandarão fazer hum 
retabolo de talha a moderna que ocupe todo o vão do arco do seu altar 
[...Je logo que haja dinheiro o mandarão pintar e dourar» (fl. 122) 

1773, Julho, 20 
Visitador: Manuel Bernardo Lopes, cónego magistral na Sé de Bragança. 

Capela de S. Lourenço, em Paços: pavimento 
«Os moradores do lugar de Passos [...] mandarão revocar e lajar a igreja 
de S. Lourenço por dentro e por fora» (fl. I22v) 

1781, Junho, 9 
Visitador: Manuel António de Aragão Cabral, abade de Chacim e arcipreste de 
Lampaças. 

Corpo da igreja: sobrado 
«O juis da igreja por conta dos moradores [...] mandara sobradar o 
corpo da igreja matris desta villa com taburnos de boa nmadeira de 
castanho, ou de cantaria» (fl. 134v) 

Altar de S. Sebastião 
«Aos moradores desta villa lhes dou o louvor do grande zello com que 
se tem portado na fabrica da sua igreja, e também dos seus altares, so 
sim lhe falta, para obra perfecta, o porem o altar de São Sebastião, 
conrrespondente ao de Nossa Senhora; espero [...] que em termo de três 
annos o ponhão em conrrespondencia» (fl. 135) 

1785, Setembro, 13 
Visitador: Gregório Rodrigues Fontes, abade de Sendas. 

Adro 
«O juis da igreja mandará [...] levantar o muro do adro da parte do 
Norte, e Nacente de altura bastante» (fl. 172v) 

+ 
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Retábulo 
«E por ver a magnificência desta igreja, e principalmente a capella mor 
que só fica desforme pella falta do remate do retabolo o reverendo 
abade o mandará comcluir [sic] comrespondente ao mesmo retabolo» 
(fl. 172v) 

1787, Outubro, 5 
Visitador: António Maria do Vale, abade de Martim. 

Retábulo 
«Mando ao dito abade satisfaça [...] com hum remate, ao menos, 
conresponete ao todo do retabolo» (fl. 177) 

Baptistério 
«Os moradores da freguezia mandarão por nas grades do baptistério 
outra ordem de caibros, ou bilros, em termos que por entre elles não 
passe pessoa algua» (fl. 177) 

Adro 
«Os mesmos moradores mandarão levantar a parede do adro ao nivel 
das duas pedras das grades da entrada principal, que estão levantadas: 
isto se entende pela extremidade delias: será toda capiada, e feita a 
conrespondencia das duas pedras que assino: esta altura terá a parede 
em qualquer parte que se (*) por toda a roda, que vem a ser pela parte 
do Norte, Nascente e Poente» (fis. 144-144v) 

Capela de Paços: portas principais: adro: pavimento do corpo da iereia 
«Os moradores de Paços filial desta igreja mandarão por nas portas 
principaes da sua capella hua troça nova; sigurar a sineira, que esta 
incapas para ter o sino; mandarão olear de vermelho as mesmas portas 
principaes; mandarão fazer a parede do adro de raiz, e levantar assima 
alias ficará levantada da superficie da terra quatro palmos [...] 
mandarão solhar, ou sobradar de madeira o corpo, e a capella, com suas 
sepulturas devididas por marcos da mesma madeira: ficara a velha ao 
nivel do assento do arco da capella mor» (fis. 145v-146) 

1789, Agosto, 14 
Visitador: Manuel António de Sousa Madureira, abade de Carrazedo. 

«O juis da igreja não satisfes ao que lhe foi capitulado na vezita 
pretérita» (fl. 146v) 

J » 
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«Os moradores de Passos tãobem não derão satisfação ao que lhes foi 
mandado» (fl. 146v) 

VILAR SECO DE LOMBA 
Igreja de S. Julião 
Fonte: Arquivo Paroquial de Vilar Seco de Lomba, Livro de registo de 
capítulos de visitas e pastorais da igreja de S. Julião (1790-1803) 

1794, Novembro, 30 
Visitador: João Inácio Pereira, reitor de Soeira. 

Campanário 
«O juis da igreja desta villa [...] mandará fazer a escada por dentro da 
igreja para correr os sinos e cubrir o campanário» (fl. I8v) 

Capela da quinta dos Paços 
«o mesmo juis do povo [...] mandará demollir o forno que esta junto ao 
adro» (fl. 18v) 

VILARINHO DE AGROCHÃO 
Igreja de Santo Antão 
A.D.B., PRQ., Cx. 12, Lv. 119 (1640-1763) 

1640, Outubro, 21 
Visitador: Diogo de Carvalho, arcediago da Sé de Miranda. 

Pintura e douramento do sacrário 
«O reverendo abbade [...] não cumprio [...] com mandar dourar, e pintar 
o sacrário» (fl. 2v) 
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Capela-mor: 
altar-mor: douramento e reforma das pinturas do retábulo 
«Também não cumprio o reverendo abbade [...] com mandar concertar 
o retabolo do altar mor nos últimos quadros e remates reformando as 
pinturas por mão de bom official dourando o nas partes necessárias»; 

telhado; paredes 
«(O abade) nem mandou telhar, e revocar a capella mor e sachristia» 
(fl. 3). 

Corpo da igreja: telhado; pavimento 
«Os freguezes the a primeira mandarão retelhar o telhado do corpo da 
igreja [...] outrossi mandarão aplainar o pavimento da igreja [...] porão 
escabellos nos altares collateraes» (fl. 3v) 

1648, Novembro, 25 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Portas principais 
«Os freguezes the a primeira visitaçam mandarão fazer huas portas 
principaes de boa madeira feitas por mão de bom official» (fl. 4v) 

1650, Março, 7 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Sacristia: 
paredes 
«mandarão (os fregueses) renovar, e branquear a sacrestia digo as 
paredes delia»; 

tecto 
mandara o reverendo abbade concertar a sacrestia do tetto que se não 
chova» (fl. 6v). 

1653, Maio, 25 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Confraria de Santo Antão 
«Constou me que a confraria de Santo Antão não tem rendimento pêra 
cera» (fl. 9) 
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1656, Novembro, 20 
Visitador: Domingos Pires Urbano, cónego prebendado na Sé. 

Altar-mor: douramento e pintura do retábulo e sacrário 
«O reverendo abbade te a segunda visitaçammandara dourar o retablo e 
sacrário do altar mor e pinta lo de maneira que fique bem» (fl. 9v) 

Alpendre 
«(Os fregueses) mandarão mais compor, e concertar o alpendre da igreja 
de madeira e tudo o mais necessário» (fl. 10) 

Igreja: telhado 
«Mandarão mais trestelhar a igreja» (fl. 10) 

Capela da Senhora do Rosário: alfaias 
«Constou me estarem devendo os herdeiros de João Antonio do Bairro 
huas galhetas e prato de prata que deixou o reverendo abbade Bernardo 
Cirne para a cappella de Nossa Senhora do Rozario sita neste luean> 
(fl. 10) 

Campo em que esteve a igreja de Santa Comba: proibição do seu 
cultivo 
«O padre cura noteficará a Gonçallo Gomes que em termo de oito dias 
largue a parte do campo em que esteve a igreja de Santa Comba e os 
frutos que merece do tempo que o teve cultivado e que ninguém o 
cultive mais» (fl. 11) 

1665, Agosto, 25 
Visitador: António Rodrigues da Costa, comissário do Santo Ofício, arcipreste 
de Lampaças, abade de Sendas. 

Altar-mor: douramento e pintura do retábulo e sacrário 
«O reverendo abbade mandará pintar, e dourar o retablo do altar mor, e 
sacrário» (fl. 13v) 

Corpo da igreja: madeiramento do tecto 
«Os freguezes the a primeira mandarão fazer de novo todo o tecto da 
igreja, que fique igual com a capella mor de boa madeira» (fl. 14) 
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Confraria do Santíssimo Sacramento 
«Achei que nesta igreja que he tarn principal deste bispado não havia 
confraria do Santíssimo Sacramento havendo sacrário a qual he hua 
das que deve haver nas igrejas capazes [...] e provendo nesta materia 
mando daqui em diante da esmolla do Senhor se compre hu livro de 
três mãos de papel [...] e nelle assentarão todos os freguezes desta igreja 
por confrades [...] e acordarão que canemas darão para esta mordomia e 
se dira missa do Senhor, e farão procissão» (fl. 14v) 

1667, Outubro, 21 
Visitador: Sebastião de Almeida de Seixas, arcediago da Sé de Miranda. 

Corpo da igreja: madeiramento do tecto 
«os freguezes não [...] mandarão concertar o tecto da igreja ficando 
igual com a capella mor» (fl. 16) 

1668, Outubro, 19 
Visitador: Martim Pegado, cónego magistral da Sé. 

Corpo da igreja: madeiramento do tecto 
«Os freguezes não mandarão reformar o tecto a igreja ficando igual com 
a capella mor» (fl. 18v) 

1672, Março, 5 
Visitador: Sebastião de Almeida de Seixas, arcediago da Sé de Miranda. 

Altar do Santo Cristo 
«O mordomo do Santo Christo não mandou reformar o frontal de 
chamalote vermelho» (fl. 24) 

1678, (?) 
Visitador: Manuel de Gouveia, abade de Chacim. 

Imagem da Senhora 
«mando (que os fregueses) mandem dourar, e estofar a imagem de 
Nossa Senhora por mão de bom official» (fis. 30v-31) 
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1682, Janeiro, 25 
Visitador: Francisco Samões de Sousa, arcediago de Bragança. 

Obra do coro 
«(Os fregueses) mandarão fazer hum coro em sima das portas 
principaes bem feito, the a primeira vizitaçam» (fl. 39v) 

1684, Outubro, 24 
Visitador: Doutor Domingos Rodrigues, mestre-escola na Sé. 

Instituição de uma capela pelos abades 
«Constou me de vários enredos que ha sobre o fazer da capella que 
fizerão instituir os reverendos abbades por hora não meto a julgar a 
quem toqua as propiadades delia [...] se mandara compor a capella de 
todo o necessário dos tectos» (fl. 41v) 

1691, Dezembro, 3 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Corpo da igreja 
«Os friguezes mandarão branquiar o corpo da igreja» (fl. 51) 

Adro 
«Fomos informados que muitas pessoas passarão guados pello adro da 
igreja [...] mandamos que nemhua pessoa [...] pace gado pello dito 
adro» (fl. 51v) 

1697, Dezembro, 30 
Visitador: D. Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Construção de nova igreja 
«Porque o reverendo abbade e o povo querem fazer igreja nova dexamos 
[sic] a sua despozição a capacidade delia [...] e por respeito desta obra 
não deixamos outras aos freguezes» (fl. 60v) 

1699, Novembro, 16 
Visitador: António de Morais Antas, cónego doutoral na Sé. 
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Capela da Senhora da Conceição 
«Fui informado que a capella de Nossa Senhora da Conceição tem 
fazenda que todos os annos rende bastantemente para fabriqua de 
ornatos da dita capella» (fl. 66v) 

Construção de nova igreja 
«Ao reverendo abbade nem aos freguezes deixo obras porquanto 
querem fazer de novo a igreja e capella mor cuja planta me mostrarão 
antes louvo o zello do reverendo abbade e freguezes, e liberalidade com 
que todos concorrem para tam presisa obra emquanto [sic] a quantia do 
dinheiro que actualmente ha neste povo deputado para esta obra e os 
bens agregados para ella se observe o que está determinado no livro e 
caderno das contas da igreja» (fl. 67) 

Ermida de Nossa Senhora do Presépio 
«Quando se fizerem as obras da igreja os freiguezes mandarão compor e 
revocar a hermida de Nossa Senhora do Presépio» (fis. 67v-68) 

1701, Janeiro, 26 
Visitador: António de Morais Antas, cónego doutoral na Sé. 

Execução de obras na igreja 
«Não deixo obras ao reverendo abbade nem aos freguezes porquanto 
voluntariamente as fazem sem embargo de serem precizas, e com maior 
dispêndio do que se pedia» (fl. 68) 

1704, Fevereiro, 14 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral. 

Obras da igreja 
«Notei, e admirei o generozo animo e catholico zello com que o 
reverendo abbade a poucos dias da posse deste Beneficio se animou a 
reforma da sua igreja, pondo a tanto de novo como ao moderno assim 
nos galhardos ornatos como na direcção para ficar sumptuozo edifício, 
porque merece e se fez digno do mais exagerado louvor que também se 
deve aos piadozos ânimos de seus freguezes que reverentes e zellozos 
se animarão a concorrer em tam breve tempo para o gasto de tanta 
obra» (fis. 69-69v) 
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Construção da Abadia: doação do terreno pelo povo 
«mando ao reverendo abbade faça cazas de rezidencia no campo que 
para isso deo o povo» (fl. 69v) 

1706, Junho, 16 
Visitador: Doutor Manuel Carneiro de Figueiredo, vigário-geral do bispado. 

Obras 
«não lhe deixo obras attendendo a despeza que tem feito com sua 
igreja» (fl. 71) 

1710, Junho, 3 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, cónego prebendado na Sé. 

Obra do retábulo do altar-mor e tribuna: obra da iereia 
«O zelozo cuidado com que se acha o reverendo abbade de fazer o seu 
retabollo do altar mor e a generoza liberalidade com que os freguezes 
desta igreja se tem portado na factura delia, e de novo a mostram em 
querer concurrer para se fazer com o dito retabollo hua boa, e 
sumptuoza tribuna como exprimentei propondo lhe, que deviam fazêlla -f 
as conveniências que se lhe seguiam a vista de hua planta que me foi 
mostrada [...] e porque os annos estão calamitozos [...] concedo licença 
para tirarem de cada hua das confrarias que ha nesta cidade a terça 
parte do liquido que por hora tem conforme as contas que lhe tomei, 
por hua ves somente e para o que mais lhe custar se teem valido na 
forma do contrato que fizeram quando se principiou a igreja porque 
com isto em cazo que lhe falte sera muito pouco o com que ham de 
concurrer de suas cazas» (fl. 75v) 

1714, Maio, 17 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Obra da tribuna: discórdias entre os moradores e o abade 
«Achamos não estar assentada a tribuna por discórdias que o demónio 
introduziu entre os freguezes e o reverendo abbade [...]. E porque esta 
se deve acabar [...] mandamos aos ditos freguezes que em termo de seis 
mezes satisfação com a dita obra pella parte que lhe pertence na forma 
que contratarão com o reverendo abbade» (fl. 78) 

4 
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Pavimento do corpo da igreja 
«(Os moradores) em termo de hum anno mandarão lagiar todo o corpo 
da igreja» (fl. 78); 

«se assentou lageasse a dita igreja de pedras de cantaria labradas por 
hua banda de sorte que hua ou duas pedras servissem para hua 
sepultura» (fl. 80v) 

Portas para as janelas do coro 
+■ «Mandarão fazer portas para as janelas do coro» (fl. 78v) 

Capela de Santo André: adro 
«Também mandarão levantar a parede do adro da cappella de Santo 
Adre fazendo lhe nas entradas fossos altos com grades por sima em 
forma que os brutos não possão pastar dentro do dito adro» (fl. 78v) 

Lagar da confraria do Santo Cristo 
«Os officiaes da confraria do Santo Christo farão escritura da venda que 
fizerão da parte do lagar51 que pertence a dita confraria (fl. 78v) 

1720, Outubro, 1 
T Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Retábulo da capela-mor 
«O reverendo abbade vimos que com toda a despeza intenta ornar a sua 
capella dando principio com mostras da grandeza do bom retablo que 
sta [sic] para se assentan> (fl. 82) 

Telhado da igreja: capela-mor e corpo. Tribuna 
«Porquanto para segurar o tecto da igreja he precizo que se telhe de 
sorte que a agoa não corrompa a madeira e somos enformados que o 
reverendo abbade em levantando a capella para assentar a tribuna ha 

4- de telhar a dita capella em forma que se segurem as agoas: mandamos 
que o juiz e oficiais da igreja telhem a dita igreja na mesma forma que 
se fizer a capella» (fl. 82v) 

Capela de Santo André: enterramento das imagens de Nossa Senhora e 
S. Gonçalo 

5 1 Foi o padre Francisco Alves quem deixou à confraria do Santo Cristo metade do lagar 
(fl. 83v) 
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«Porquanto vezitando pessoalmente a capella de Santo Andre achamos 
nella hua imagem de Nossa Senhora incapas de reprezentar hua 
creatura a mais perfeita, que por tal foi escolhida para mai do mesmo 
Deos: mandamos que assi a dita imagem, como a de S. Gonçalo que no 
mesmo altar achamos se enterre» (fl. 83) 

Via Sacra: reparo das cruzes 
«Porquanto achamos as cruzes da via sacra estão desfeitas porque as 
mais delias não tem braços, por cuja cauza se lhe não pode dar a 
veneração devida: mandamos [...] se reformem» (fl. 83) 

Capela de Santo André: nivelamento do pavimento 
«(O juiz da igreja) mandara por pano o pavimento da capella de Santo 
Andre» (fl. 83v) 

1720, Junho, 16 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Telhado do corpo da igreia 
«Os freguezes não derão comprimento em telhar a igreja» (fl. 93) 

Obra da sacristia 
«Como seja tão preciza a obra da sanchristia, em termo de hum anno a 
mandarão fazer quanto as paredes e o tecto delia correrá por conta do 
reverendo abbade por ser da sua obrigação, e sendo nessessario 
valleremsse de algum terreno, para que o adro fique capas de se fazer 
por elle as prosiçoins, avaluado por pessoas dezenteressadas, 
entregando se ao dono que pertencer, a justa vallia» (fl. 93v) 

Capela da Senhora do Presépio: portas; telhado 
«O tezoureiro da capela da Senhora do Prezepio mandara fazer huas 
portas para a mesma capella e reformara o telhado [...] tapando os 
buracos que tem pella parte de fora na parede revocando a, e braqueado 
a» [fl. 96) 

Adro 
«sem embargo de ser muito precizo o revocar as paredes da igreja por 
fora [...] mandarão compor o adro para que o juis da igreja nomeara seis 
homens para cada mes nos domingos terceiros ou no sábado a tarde» 
(fl. 94) 
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1722, Junho, 9 
Visitador: Doutor João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Contas das obras: estuque na sacristia 
«Espero que desta clareza (das contas) rezulte a todos [...] verem o que 
tem despendido com a sua igreja, e o que ao diante podem despender 
tendo tudo igual, como rebocando a igreja por fora e caiando e 
segurarem as agoas para que não caião no coro e também pondo o 
reverendo abbade o estuque na sanchristia rebocando e branquiando as 
paredes delia» (fl. 96) 

1724, Maio, 19 
Visitador: Francisco do Rego de Sarafana, comissário do Santo Ofício, abade 
de Vilar de Peregrinos. 

Parede do adro 
«Os freguezes capearão a parede do sagrado na fronteira da igreja com 
pedra de cantaria, e mandaram também fazer hum parapeito sobre o 
degrau do patim ou calsada que esta junto aos degraus da escada do 
sagrado» (fl. 99v) 

1726, Maio, 13 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior de 
Santa Maria de Bragança. 

Sacristia: sobrado 
«Os freguezes mandarão mais acabar de sobradar a sacristia» (fl. 102v) 

1727, Maio, 19 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior de 
Santa Maria de Bragança. 

Apainelamento do tecto corpo da igreja 
«Os offeciais e mordomos das confrarias do Santíssimo Sacramento e 
do Santo Christo se o reverendo abbade ajustar o apainellar o corpo da 
igreja darão cada hua das confrarias quinze mil reis que lhe serão 
levados em conta» (fl. 104v) 

* 
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1728, Dezembro, 22 
Visitador: Joaquim Lopes Vilas Boas, arcipreste de Mirandela, abade de Vale 
Benfeito. 

Obra da torre sineira: pia baptismal 
«querendo o reverendo abbade fazer hua torre para os sinos dando lhe o 
povo os carretos da obra, e o custo que lhe fizer o tabernacolo para os 
sinos e o que for necessário para segurar a pia baptismal mando se 
faça» (fl. 105v) 

Apainelamento do tecto corpo da igreja 
«E como va vezita passada ficou que o reverendo abbade ajustasse com 
o povo apainelar o tecto da igreja tirasse quinze mil reis da cada 
confraria, e vejo nam se ajustarão mando que nam se ajustando dentro 
de seis mezes faram os freguezes ate a primeira dous guardapos bem 
feitos [...] para os altares coleteraes» (fis. 105v-106) 

1730, Junho, 23 
Visitador: Joaquim Lopes Vilas Boas, arcipreste de Mirandela, abade de Vale 
Benfeito 

Apainelamento do tecto corpo da igreja: torre 
«Os freguezes tenho muito que lhe louvar pela brevidade como tem 
dado comprimento a obra do tecto da igreja, e com o mesmo zelo 
espero continuem com mandar fazer hua porta para a torre do corredor, 
e que em o zimbório que fizeram para a mesma torre seja com sua 
esfera, e cruz a eleiçam do reverendo abade» (fl. 107) 

1732, Outubro, 19 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico. 

Torre 
«(Os fregueses) por ora somente mandaram revocar e branquear a torre, 
e fazer o aljaroz» (fis. 108-108v) 

1735, Janeiro, 6 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico, comissário do 
Santo Ofício, abade de Sobreiro. 
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Imagens para o frontespício da igreia 
«Louvo muito ao reverendo abbade o cuidado que teve em mandar vir 
as imagens de S. Pedro e Sam Paulo e a de Santo Autam do frontespicio 
da igreja [...] pois não sendo obrigado tudo fez a sua custa» (fl. 109v) 

Obra da torre 
«Também ao povo louvo muito [...] o zello com que se mostram em a 
factura da obra da torre, e assim mando que para a acabar de 
aprefeiçoar lhe ponhão huma grimpa a eleição do reverendo abbade» 
(fis. 109V-110) 

Apainelamento do tecto do corpo da igreja: revestimento do arco 
cruzeiro com talha; douramento dos retábulos dos altares colaterias 
«como a igreja esta tam excellentemente apainellada e hera a cauza 
porque se nam podiam dourar os retabolos coletraes sem esta obra estar 
finda, mando que forrado o arco de talha pella parte de fora que 
corresponda aos retabolos estes se dourem ate a primeira vezita e como 
he obra de grande custo para ficar o povo com menos custo concedo 
licença ao reverendo abbade que possa tirar das confrarias, o que lhe 
parecer justo para a dita obra, comtanto [sic] que não exceda a maior 
parte do custo da dita obra» (fl. 110) 

Sacristia: grades 
«Fui informado que por ver os descuidos que havia ficava alguas noites 
a jinella da sacristia aberta mando se lhe ponham huas grades de ferro» 
(fl. 110) 

Capela de Santo António: missas nos dias santos 
«Consta me que na capella de Santo Antonio se dizem missas nos dias 
santos fora da ordem da Constituição sem licença dos parochos» 
(fl. HOv) 

1736, Dezembro, 17 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico, comissário do 
Santo Ofício, abade de Sobreiro. 

Torre 
«Os freguezes satisfizerão com a obra da grimpa para a torre [...] cuja 
pontualidade, he digna de tanto louvor, e muito maior a do reverendo 
abbade, aprefeiçoando a, mandando a dourar a sua custa» (fl. 114v) 
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Sacristia: mina 
«Como vejo que a sacristia está ameaçando total ruina, e cahindo fará 
considerável perca assim nos caixois, como nos ornatos e tudo o mais 
mando que em termo de três mezes lhe acudão» (fl. 115) 

Arco cruzeiro: apainelamento da ifireja 
«Também he digno de louvor a perfeição da obra do arco, suposto foi a 
custa das confrarias[...] e sem embargo de que não satisfizerão a obra 
mandada na vezita passada de dourar os retabolos coleteraes, os alivio 
da condenação merecida, como também da obra mandada na vezita do 
padre Doutor Joaquim Lopes Villas Boas dos guardapos por se 
apainellar a igreja que serve pella dita obra, e porque o dito apainellado 
se deve corresponder a obra do arco e dos retabolos coleteraes approvo 
o detreminado, e feito pelo juiz e officiais da igreja, e mando se de 
cumprimento ao mandado [...] a respeito dos retabolos coleteraes» 
(fis. 115-115V) 

1738, Maio, 21 
Visitador: Manuel de Morais Sarmento, arcediago da Sé. 

Douramento da tribuna 
«Veijo o que o zello dos freguezes tem obrado na magnificência da sua 
igreja [...] espero que com o reverendo abbade acabem de por esta obra 
na ultima perfeição dourando na trebuna do altar maior cada hum o 
que lhe incumbe» (fl. 117) 

Torre: sobrado 
«(Os) freguezes somente mandarão sobradar a torre pela necessidade 
que ha desta obra» (fl. 117v) 

1739, Maio, 23 
Visitador: Manuel de Morais Sarmento, arcediago da Sé. 

Torre: sobrado 
«Os freguezes não deram satisfaçam em mandar sobradar a torre dos 
sinos» (fl. 118v) 

Tecto da iereia. altar do Santo Cristo, arco cruzeiro, tribuna: 
douramento 
«Louvo muito aos freguezes o cuidado de que tem em dourar o tecto da 
igreja e altar do Santo Christo e arco da mesma igreja [...] e acabada 
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esta cuidaram em mandar dourar o que lhe pertence da tribuna a 
elleiçam do reverendo abbade que está pronto a dourar ou mandar 
dourar a sua parte» (fl. 118v) 

Dinheiro para o douramento do tecto e outras obras da igreja 
«Foi me reprezentado que tinham algum dinheiro de sobras de huns 
campos do concelho de sacado para a obra da igreja e douramento do 
tecto e que sendo lhe pedido o nam querião pagar e como se necessita 
de se juntar o dinheiro o reverendo parcho [sic] procedera com 
censuras [...] contra os devedores» (fl. 119) 

Via Sacra: Calvário 
«Depois de feitos estes capitólios se me reprezentou que o Doutor 
Christovam Machado de Moura deste lugar tinha devoçam mandar 
fazer hua cruz para as do Calvário contanto que o povo faça a 
conduçam por sua conta e assim mando que querendo o sobredito 
madar fazer a dita cruz o juisdo povo mande conduzir as pedras para 
ella [...] e não o querendo o sobredito mandar fazer a mandará fazer o 
juis da igreia e povo com outra que falta no Calvário» (fl. 119v) 

1744, Fevereiro, 29 
Visitador: Doutor Simão Preto, abade de Santa Valha. 

Perfeição da igreia. Tecto Junto à torre: passadiço da sacristia para o 
coro 
«Está tão perfeita esta igreja, que não necessita de obra [...] só de novo 
se reformará o tecto contíguo a torre, para que a agoa não penetre, nem 
faça mal a madeira, e igreja, e também se rebocara o passadiço ou 
corredor, que guia da sanchristia para o choro» (fl. 124v) 

Capelas da Senhora do Rosário e de Santo André: tecto 
«Os officiaes da Nossa Senhora do Rosário [...] farão reformar o tecto da 
capella, rebocando a, e branqueando a por dentro, e por fora e o mesmo 
se fará na sua proporção com a de Santo Andre» (fis. 124v-125) 

1749 (?) 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira, abade do Zeive. 
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Capela de Santo António: degraus: banqueta: douramento do retábulo 
«O administrador da capella de Santo Antonio mandara fazer ao altar 
dous degraos de cantaria, que o acompanhem tanto por diante como 
pellos lados, e sobre o altar mande por hua banqueta, em que esteja a 
crus e castiçaes, e cuidarão em mandar dourar o retabolo» (fl. I32v) 

1755, Dezembro, 20 
Visitador: Manuel Bernardo Lopes, cónego magistral. 

Capela da Senhora do Presépio: banqueta: degraus 
«Por conta do rendimento de Nossa Senhora do Presépio da capela do 
Bairro se mandara alargar a banqueta do seu altar de palmo e meio de 
largo, e o mesmo altar ficará de dois palmos e meio de largo todo de 
pedra fixe e se fará hua crus alta a romana com crucifixo para por sobre 
a mesma banqueta; e se comprarão dois castiçaes altos de alquime 
para o mesmo altar, o qual terá de comprido somente oito palmos athe 
nove; e o degrao do supedaneo terá de comprido somente quatro dedos 
varais que o altar, de cada parte, e de largo terá quatro palmos e meio 
[...] e o outro degrao ficara de parede, a parede como esta, e de largo 
terá dois palmos francos» (fl. 138) 

1762, Janeiro, 6 
Visitador: Francisco Barroso, abade de Penas Juntas. 

Baptistério; coro: pinturas 
«Por achar esta igreja das mais bem assiadas deste Ramo, e por isso 
mesmo desdis muito o coro e grades do baptistério para que haja 
correspondência dela e as mais que estão feitas, mando que o ditto coro 
se mande forrar por baxo de esteira, que se devedera em quadras com 
seus rompantes, os quais emitaram, no possivel ao tecto, não só no 
madeiramento, mas ainda na pintura, a que correspondera a das grades 
do baptistério que serão pintadas, como forem as do coro» 
(fis. 171-171v) 

Corpo da igreja: fresta 
«mandarão por hua vidraça a fresta do corpo da igreja, para o que se lhe 
mandarão por huas grades de ferro que sera a comrespondencia [sic] da 
da capella mor» (fl. 171v) 
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VILARINHO DE COVA DE LUA 
Igreja de S. Cipriano 
Fonte: Arquivo paroquial da matriz de Espinhosela, Visitaçam na igreja de 
S. Ciprião do lugar de Villarinho de Cova de Lua (1634-1785) 

1634, Junho, 19 
Visitador: Doutor Vicente Lopes de Moura, cónego doutoral na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda e freiras do convento de Santa Clara de 
Vinhais 
«O padre cura encomendara os petitorios de Nossa Senhora de Miranda 
e freiras de Vinhais» (fl. 1) 

Convento de S. Francisco de Bragança: esmolas para a reconstrução do 
convento 
«Os religiosos de S. Francisco de Bragança tem a sua igreja no chão e 
não tem mais remédio que as esmolas dos fieis pelo que mando ao 
padre cura eleja hum homem de saa conciencia pêra que tire hua 
esmola para ajuda das ditas obras» (fl. l) 

Vestimenta 
«Per muitas visitações se tem mandado fazer hua vestimenta de 
damasco branco com sanefas de velludo cramezim aos reverendos 
abbades passados o que se não tem satisfeito e perque fui informado 
que os herdeiros do abbade Antonio Alconforado fiserão hum contrato 
com o reverendo abbade que hora he se obrigou a mandar fazer a dita 
vestimenta» (fl. lv) 

Forro do coro; baptistério 
«Os freguezes satisfizerão com as obras que lhes forão mandadas. Achei 
que o choro estava muito mal solhado e que a pia baptismal estava 
debaxo delle caindo muito po sobre ella pelo que mando aos ditos 
freguezes o forrem per baxo ate as grades da pia muito bem de meo fio 
conforme que não possa cahir po sob pena de quinhentos reis» (fl. lv) 

Capela-mor: madeiramento 
«Achei que o madeiramento da capella estava podre mando que até a 
próxima visitaçam se faça o madeiramento novo sob pena de mil reis» 
(fl. 2) 

> 
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Capela-mor: frontal 
«Constou me que avia necessidade de hu frontal pêra a capella mor, he 
visto como o reverendo abbade pelos contratos que fes com' os 
herdeiros do abbade passado se obrigou a mandar fazer a vestimenta 
alias e a não faz de sua fasenda nem de frutos seus, mando faça hu 
frontal de damasco branco com sanefas de veludo» (fl. 2) 

1635 
Visitador: António Gomes, prior da igreja de Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda, freiras do convento de Santa Clara de 
Vinhais e franciscanos de Bragança 
«O padre cura [...] encomendara os petitorios de Nossa Senhora da Se e 
freiras de Vinhais e obra de S. Francisco de Bragança» (fl. 3v) 

Capela-mor: madeiramento 
«O reverendo abbade não satisfes com mandar fazer o madeiramento da 
capella mor encorreo em pena de mil reis» (fl. 3v-4) 

1636, Abril, 8 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, abade de duas Igrejas. 

Esmolas para a Sé de Miranda, freiras do convento de Santa Clara de 
Vinhais e franciscanos de Bragança 
«O padre cura encomendara o petitório de Nossa Senhora de Miranda e 
freiras de Vinhais e S. Francisco de Bragança» (fl. 4v) 

Capela-mor: tecto: paredes 
«O reveredo abbade [...] mandara compor o teto da sua capella melhor 
do que esta e a revocara com cal nas partes necessárias» (fl. 5) 

Santo Cristo: véu 
«Até a Segunda visitaçam (os fregueses) mandaram por hum veo de 
tafetá roxo pêra cobrir o Santo Christo» (fl. 5) 

1639, Junho, 16 
Visitador: Licenciado André da Fonseca, arcediago de Bragança. 
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Esmolas para a Sé de Miranda e freiras do convento de Santa Clara de 
Vinhais 
«O padre cura encomendara os petitorios de Nossa Senhora da See de 
Miranda e freiras de Vinhais» (fl. 6) 

Sacristia: pagamento pelo abade e fregueses 
«O reverendo abbade mandara fazer hua sachristia nesta igreja da qual 
obra pagara ametade e os freguezes a outra ametade» (fl. 6v) 

Alpendre na entrada principal 
«(Os fregueses) mandarão fazer hu alpendre na porta principal onde 
esta o outro vellho» (fl. 6v) 

Baptistério: chaves 
«outrossi mandarão fazer duas chaves hua pêra as grades da pia 
baptismal e outra pêra o almario dos Santos Óleos» (fl. 6v) 

1640, Dezembro, 4 
Visitador: Licenciado Domingos Afonso. 

Esmolas para a Sé de Miranda e freiras do convento de Santa Clara de 
Vinhais 
«(O padre cura) encomendara os petitorios de Nossa Senhora da See e 
freiras de Vinhais» (fl. 7v) 

Ermida de Santo Amaro: frontal 
«Fui informado que sendo cura neste lugar o padre Joseph de Castro 
tinhão os moradores das esmolas de Santo Amaro junto hum pouco de 
dinheiro pêra hu frontal da ermida do dito santo e o dito padre lhe 
pedio dizendo que elle mandaria fazer o frontal e te gora nam frontal 
nem dinheiro» (fl.s. 7v-8) 

Obra da sacristia 
«Não o condeno (padre) nas penas da sancrestia per Ter a obra 
começada mas acaba la há te dia de S. João Baptista» (fl. 8) 

Altares colaterais: castiçais 
«(Os fregueses) concertarão os canos dos castiçaes dos altares 
colletaraes pena de duzentos reis« (fl. 8v) 

1154 



k 

1642, Janeiro, 2 
Visitador: Licenciado Francisco da Cunha, reitor de S. Julião. 

Esmolas para a Sé de Miranda e freiras do convento de Santa Clara de 
Vinhais 
«O padre cura encomendara os petitorios de Nossa Senhora da Se de 
Miranda e freiras de Vinhais» (fl. 9) 

Incapacidade da realização de obras devido ao esforço de defesa do 
território 
«Os freguezes não comprirão como na visitaçam passada lhe foi 
mandado [...] encorrerão em pena de trezentos reis de que os relevo 
porque andarão ocupados em defenssão de sua terra pellas incurssois 
dos enemigos e atendendo também a sua pobreza» (fl. 9v) 

Obrigatoriedade da existência de uma residência paroquial 
«Fui informado que o padre cura não tinha casa em que se recolher 
como o residir seja de direito devino provendo no caso mando lhe dem 
ou fassão casa em que se possa recolher com sua ama e cavalgadura sob 
pena de dous mil reis [...] e entretanto lha não fizerem lhe darão 
aguasalho conforme seu estado aonde resida» (fl. 9v) 

1645 
Visitador: Licenciado Diogo de Carvalho, arcediago da Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda e freiras do convento de Santa Clara de 
Vinhais 
«O reverendo confirmado encomendara os petitorios de Nossa Senhora 
de Miranda e freiras de Vinhais» (fl. lOv) 

Sacristia 
«(O abade) não cumprio [...] com mandar fazer a sua parte da 
sanchristia» (fl. lOv) 

Capela-mor: telhado 
«(O abade) mandara retelhar a capella nas partes necessárias ate dia de 
Natal» (fl. 11) 

1650, Dezembro, 6 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, comissário do Santo Ofício e abade de Duas 
Igrejas. 

* 

-> 

1155 



Armário dos Santos Óleos: alfaias 
«(Os freguezes) mandarão consertar o almario dos Santos Óleos e porão 
hum prato e hua patena de stanho [sic] fino pena de duzentos reis» 
(fl. l lv) 

Corpo da igreja: paredes 
«(Os fregueses) mandarão revocar nas partes necessárias a capella, e 
branquear per dentro e per fora pena de quinhentos reis» (fl. l lv) 

Esmolas para a Sé de Miranda e freiras do convento de Santa Clara de 
Vinhais 
«O reverendo confirmado encomendara os petitorios de Nossa Senhora 
da See de Miranda e freiras de Vinhais» (fl. 12v) 

Obras que o abade devia apresentar: ornatos; tecto da capela-mor: fresta 
«Porque conforme o direito os abbades são obrigados a compor as 
igrejas e ornatos de todos os ornamentos, e cousas necessárias, mando 
ao reverendo abbade ponha hu frontal de damasco branco, e hua 
sobrepelis de bom lenço fino, e huas cortinas de seda pêra o sacrário e 
duas toalhas de mãos, e conserte o almario dos Sanctos Óleos com sua 
fechadura, e ponha hum prato e patena de stanho fino pêra o serviço 
dos Sanctos Óleos, e mande forrar a capella mor per dentro e per fora e 
ponha hu ralo de folha de flandres na capella tudo athe a primeita 
visitaçam [...] porá hum frontal e hua vestimenta de chamalote roxo 
com sanefas de brocatel com suas franjas e franginhas de seda amarela 
e roxa» (fl. 12v) 

Sacristia: paredes 
«(Os freguezes) não branquearão a sanchristia per dentro e per fora» 
(fl. 13) 

Alfaias 
«(Os fregueses) concertarão as cadeas do thuribulo athe quatro palmos 
pena de cem reis» 

Altares colaterais: frontais 
«(Os fregueses) porão dous frontaes de chamalote branco com sanefas 
de brocatel branco pêra os altares colaterais [...] pena de tresentos reis» 
(fl. 13 
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Corpo da igreja: paredes 
«Rebocarão as paredes da igreja per fora e per dentro nas partes 
necessárias, e as mandarão branquear athe a primeira visitçam pena de 
duzentos reis» (fl. 13) 

Adro 
«Igualarão toda a parede do sagrado que fique bem pêra que não entrem 
os animais dentro [...] pena cem reis» (fl. 13) 

1657, Maio, 26 
Visitador: Doutor Gaspar de Sá, abade de Duas Igrejas e comissário do Santo 
Ofício. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Francisco 
«O reverendo confirmado encomendara os petitorios de Nossa Senhora 
da See de Miranda e frades de S. Francisco de Bragança (fl. 14) 

Guarda-pó: altar 
«(O abade) porá hu sobreceo de madeira lizo pella parte de baixo e 
pentado per mãp de bom oficial mandara forrar o altar mor de madeira 
per cima pella dianteira no estrado dos pes» (fl. 15) 

Baptistério 
«(Os fregueses) consertarão as grades da pia baptismal» 

Altares colaterais 
«Porão hum guarda po sobre o altar de Nossa Senhora de madeira lizo 
pella parte de baixo per onde taobem serão pentados [...] forrarão os 
dous altares coletrais de madeira per cima e pellas dianteiras» (fl. 15) 

1667 
Visitador: Doutor António Martins, cónego na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Francisco 
«O reverendo confirmado encomendara os petitorios de Nossa Senhora 
de Miranda e Sam Francisco de Bragança (fl. 16v) 

Retábulo: guarda-pó 
«(O abade) mandara concertar os remates do retabolo da capella mor e 
porá hum guardapo de madeira pintado tudo the a primeira pena de 
duzentos reis» (fl. 17) 
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Capela-mor: paredes 
«Mandara branquear e revocar a capella mor the o Natal pena de cem 
reis» (íl. 17) 

Ambulas 
«(O abade) mandara fazer huas ambulas de stanho fino» (fl. 17v) 

Castiçais de madeira torneados 
«(Os fregueses) mandarão fazer quatro castiçaes torneados e bornizados 
de pao the o Natal» (fl. 17v) 

Corpo da igreja: telhado 
«Mandarão telhar o corpo da igreja donde for necessário hem especial 
junto ao campanário sob pena de duzentos reis» (fl. 18) 

1669, Maio, 8 
Visitador: Licenciado Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Francisco 
«O reverendo confirmado encomendara os petitorios de Nossa Senhora 
de Miranda e S. Francisco de Bragança (fl. 19) 

Guarda-pó 
«O reverendo abbade não satisfez como lhe foi mandado [...] em fazer 
hu goardapo de madeira pintado para o altar mor» (fl. I9v) 

Ermida de Santo Amaro: portas 
«(Os fregueses) the dia de S. João mandarão por na ermida de Santo 
Amaro huas portas com sua fechadura pena de trezentos reis» (fl. I9v) 

Retábulo de S. Sebastião: pintura e douramento 
«mandarão pintar o retabolo de S. Sebastiam e dourar e consertar de 
todo o necessário the a primeira pena de quinhentos reis» (fl. 20) 

Cálice de prata e patena 
«O reverendo abbade e freiguezes the a primeira visitaçam mandarão 
fazer hu calis de prata com sua patena de prata pena de mil reis» 
(fl. 20) 

r 
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Adro 
«Fui informado que muitas pessoas passão pello sagrado com palha e 
feno dos palheiros para caza no que há grande indecencia pello que 
mando ao reverendo confirmado com pena de excomunham maior os 
condene em sinquenta reis» (fl. 20) 

1672 
Visitador: Licenciado António Martins, cónego na Sé de Miranda. 

■x 
Esmolas para a Sé de Miranda 
«O cura encomendara o petitório de Nossa Senhora da See de Miranda» 
(fl. 21v) 

Guarda-pó 
«O reverendo abbade satisfará com mandar fazer hum goardapo de 
madeira» (fl. 21v) 

Cálice de prata 
«O reverendo abbade mandara fazer hum calis de prata visto que o que 
hoje há na igreja me consta ser dos freiguezes» (fl. 22) 

Capa de asperges £ 
(Os fregueses) mandaram concertar a cape de hasperges de todo o 
necessário» (fl. 22) 

1674, Setembro, 19 
Visitador: Licenciado Garcia dos Anjosm mestre na sagrada teologia. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo confirmado fará elleição do novo mamposteiro para o 
petitório de Nossa Senhora da See» (fl. 23) 

Caridade; adro 
«Fui informado que neste lugar se costumava quando se enterrava algu 
defuncto trazião a igreja hu sesto de comer a que chamam a charidade 
e depois se punhão a comer no sagrado com galhofa o que he muito 
indecente, pelo que mando se não traga daqui em diante a igreja a tal 
charidade pois a podem fazer pella alma do defuncto em sua caza, ou 
em outro lugar de fora do sagrado o que cumprirão sob pena de 
excomunhão e sob a mesma pena não se lance triguo para o andor 
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quando passar em as procissois, pois não he cousa que seja serviço de 
Ueos, antes provoca o rizo, e perturba a devoção» (fl. 24) 

Cálice; euarda-pó; pintura do retábulo 
«Não satisfes o reverendo abbade com por o caliz que lhe foi mandado 
[...Je outrossi mandara pintar o guaradapo e retablo da capella maior a 
qual mandara também retelhar» (fl. 24) 

Altares de S. Sebastião e Santo Cristo: tecto do corpo da igreja 
«Os freguezes porão duas pedras de Ara nos altares de S. Sebastiam e 
do Santo Chrísto por conta das confrarias [...] e mandarão reformar o 
tecto da igreja e callear as paredes per dentro» (fl. 24v) 

1676, Julho, 22 
Visitador: Licenciado Manuel da Nóbrega de Azevedo, abade de Meixedo. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Francisco 
«(O reverendo confirmado) encomendara os petitorios de Nossa 
Senhora de Miranda e S. Francisco de Bragança (fl. 26v) 

Pintura do retábulo 
«O reverendo abbade não satisfes com a obra do retablo [...] e porque 
me consta ter satisfeito as mais obras o alivio da condemnação, e 
satisfaça esta obra tha a primeira» (fl. 27) 

Frontal: vestimenta 
«O reverendo abbade the a primeira visitaçam mandar fazer hu frontal, 
e vestimenta de chamalote verde para as Domingas, pena de mil reis» 
(fl. 27) 

Coro 
«(Os fregueses) mandarão reformar do necessário o coro com a madeira 

+- que se tire da igreja» (fl. 28) 

1677 
Visitador: Licenciado António Martins, cónego na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Francisco 
«(O reverendo confirmado) elegera mamposteiro para os petitorios de 
Nossa Senhora da See e S. Francisco de Bragança (fl. 29) 

* 

y 
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9 7 r e n d 0 S b b a d e n a ° S a t i s f e s c o m m a n d a r f a z e ' a obra do retabolo» 

Adro; caridade 
«Quando se derem caridade deixadas pelos defuntos ou por devoção 
dos herdeiros se dem daqui em diamte [sic] dentro do sagrado poi não 
rezulta dahi incoveniente» (fis. 29v-30) 

1678, Dezembro, 2 
Visitador: Doutor Belchior de Sá Cabral, abade de São João Baptista de 
Bragança e comissário do Santo Oficio. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Francisco 
«O reverendo confirmado encomendara os petitorios de Nossa Senhora 
da See de Miranda e São Francisco de Bragança (fis. 31v-32) 

Relíquia de Santo Amaro 
«Os freiguezes mandarão fazer huma caixa muito bem feita, e pintada 
pêra nella estar a relíquia de Santo Amaro com toda a decência, a qual 
se porá no altar do Sancto Christo e terá sua fechadurinha» (fl. 32v) * 

1679, Dezembro, 9 
Visitador: Doutor Belchior de Sá Cabral, abade de São João Baptista de 
Bragança e comissário do Santo Oficio. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Francisco 
«O reverendo confirmado encomendara os petitorios de Nossa Senhora 
da See de Miranda e São Francisco de Bragança» (fl. 32v) 

Exposição do Santíssimo 
«Por particular comissão de Sua Illustrissima mando ao reverendo 
parocho não consinta que o Senhor se exponha em Quinta feira Santa 
nem em outro algum tempo com menos de trinta lumes de cera 
branqua nem se arme a igreja com os ornatos dedicados pêra se dizer 
missa nem dos altares» (fl. 34) 

Corpo da igreja: paredes 
«Os freiguezes acabem de mandar revoquar e branquiar a igreja the dia 
de Páscoa penna de dous mil reis» (fl. 34) 

«+ 
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1680, Dezembro, 6 
Visitador: Doutor Belchior de Sá Cabral, abade de São João Baptista de 
Bragança e comissário do Santo Oficio. M 

Esmolas para a Sé de Miranda g convento de S. Francisco 
«O reverendo confirmado encomendara os petitorios de Nossa Senhora 
da Se e Sao Francisco de Bragança» (fl. 36v) 

Relíquia de Santo Amaro 
«Os freiguezes não satisfizerão com mandar fazer hua caixa pêra a 
relíquia de Santo Amaro» (fl. 36v) 

1681, Dezembro, 6 
Visitador: Doutor Francisco Samões de Sousa, arcediago de Bragança. 

Esmolas para a Sé de Miranda e convento de S. Frannism 
«O reverendo confirmado encomendara os petitorios de Nossa Senhora 
da See de Miranda e São Francisco de Bragança elegendo 
mamposteiros» (fl. 37v) 

Cálice e patena 
«O reverendo abbade mandar fazer hum cálix com sua patena tudo de 
prata» (fl. 37v) 

Capela-mor: paredes: telhado 
«(O abade) mandara revocar a capella mor exajar nas fendas e 
branquealla the a primeira [...] e mandara retelhar the o Natal por ser 
cousa que lhe faz muito mister» (fl. 37v) 

Crucifixo 
«Os freguezes mandarão fazer hum crucifixo de dois palmos 
homandarão encarnar ho porão em sima do sacrário a quoal obra sera 
feita por bons officiaes the a primeira visitaçam penna de quinhentos 
reis» (fl. 38) 

Portas travessas 
«Os freguezes mandarão fazer huas portas para as travessas da igreja 
the a primeira visitaçam penna de quatrocentos reis» (fl. 38) 

> 
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1683, Fevereiro, 16 
Visitador: Doutor Domingos Pires, mestre-escola na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo confirmado encomendara os petitorios de Nossa Senhora 
da See de Miranda elegendo mamposteiros» (fl. 39) 

Altar; paredes e telhado da capela-mnr 
«O abbade [...]mandara mais fazer hu frontal digo huas cortinas para o 
altar de ollandi ha roxa ou hu pano pintado de feguras, e mandara 
branquear e retelhar a cappella» (fl. 39) 

1687, Novembro, 6 
Vmtedor: Doutor Manuel de Gouveia, abade de Chacim e comissário do Santo 

Esmolas para a Sé de Miranda e S. Franmsnn 
«O padre cura encomendara os petitorios de Nossa Senhora da See de 
Miranda, e Sam Francisco de Bragança elegera rnamposteiros» (fl. 43) 

Turíbulo 
«Os freiguezes mandarão fazer hum incensário de prata ao moderno 
redondo de feitio de hua laranja, com cadeas compridas» (fl. 44) 

Nivelamento e pavimentação da igreja: residência paroquial 
«Os freiguezes mandarão botar em o pavimento da igreja toda a terra 
que for necessária pêra fiquar igoal, e lagialla muito bem the a primeira 
pena de quatrocentos reis, e acabem de mandar concertar a casa pêra o 
padre cura» (fl. 44) 

1688, Dezembro, 30 
Visitador: Francisco Cabral de Aragão, cónego na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo cura encomendara o petitório de Nossa Senhora da See 
de Miranda para o que elegera mamposteiro» (fl. 45) 

Naveta 
«Os freguezes mandarão fazer hua naveta de prata the a primeira visita 
para o que se ajudarão do dinheiro das confrarias» (fl. 45v) 

* 
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1692, Maio, 5 
Visitador: D.Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O padre cura elegera mamposteiro na forma costumada» (fl. 49) 

Sacristia e corpo da igreja: paredes 
«(Os moradores) mandarão rebocar a sanchrestia e branquiar toda a 
igreja por dentro e por fora» (fl. 49v) 

Confessionário 
«Mandarão fazer hu confessionário de madeira fechado por diante com 
sua porta e gradinhas pellos lados athe o Natal pena de mil reis» 
(fl. 49v) 

Nicho do Santo Cristo 
«O mordomo do Santo Christo mandara concertar o nixo do Santo 
Christo e fazer hua crux muito bem feita» (fl. 50) 

Caridade 
«Fomos informados que neste lugar se dava caridade por morte dos 
defuntos mandamos que daqui por diante as não haja, e que deixando 
algum em seu testamento que se de caridade o padre cura junto com o 
juis da igreja facão eleição de dous pobres os mais necessitados do 
lugar e lhe mandem as suas cazas o que emportar a dita caridade assim 
de pão como de vinho» (fl. 50) 

1693, Março, 8 
Visitador: Doutor Manuel da Cunha de Almeida, protonotário apostólico e 
procurador da Mitra. 

-f Esmolas para a Sé de Miranda 
«O padre cura elegera mamposteiro para Nossa Senhora da See» 
(fl. 53v) 

Capa: altares colaterais 
«(Os moradores) mandarão fazer hua capa de chamalote com suas 
franjas e huas guardas para os altares» (fl. 53v) 

f 

r 

1164 



* 

1695 

Visitador: Frei Pedro de Melo, reitor do Seminário de S.José de Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo cura elegera mamposteiro para Nossa Senhora da Sé» 
(ti. 56] 

Vaso para o sacrário 
«Os freguezes mandaram fazer hu vazo para o sacrário para o que se 
poderam valler do dinheiro das confrarias» (fl. 56) 

Sinos 
«Por nos constar que neste lugar se uza tangerem os sinos da igreja não 
soo para funsois do conselho senão para motins, e outras dezordens 
semilhantes, sendo estes somente para chamar os fieis para a igreja e 
dar com elles sinal para acodirem aos ofícios, e não para outras couzas 
profanas pello que mandamos que de hoje por diante se não tanjão 
mais que para as funsois da igreja, e quando o parocho mandar e 
havendo algua pessoa menos atenta que se atreva a quebrantar esta 
nossa ordem o havemos por condenado em seis mil reis para a See e 
meirinho e o padre cura com pena de suspensão dará parte ao dito 
meirinho geral para lhe executar esta penna. E isto se emtende [sic] não * 
sendo para acudirem a algu incêndio rebate de enemigos porque nestes 
cazos somente o poderãp fazer» (fl. 56v] 

1698, Janeiro, 10 
Visitador: D.Manuel de Moura Manuel, bispo da diocese. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O parocho elegera mamposteiro para Nossa Senhora da Sé» (fl. 57v] 

Capela-mor: paredes 
«O reverendo abbade mandara branquear a capella mor athe o S. Toão» 
(fl. 57v] 

Caldeirinha para a água benta 
«Os freguezes athe dia de Nossa Senhora do Azinhozo mandarão 
comprar hua caldeirinha de bronse para a agua benta ao moderno» 
(fl. 57v] 

~f~ 
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Coro 
«outrossi athe ao S. João proximo que vem mandarão compor o choro 
de madeira» (fis. 57v-58) 

1699 
Visitador: Doutor Manuel Camelo de Morais, abade de S. João Baptista de 
Bragança e comissário do Santo Ofício. 

*-

Esmolas para a Sé de Miranda 
«(O parocho) elegera mamposteiro para a esmola de Nossa Senhora da 
See» (fl. 63) 

Capela-mor 
«O reverendo abbade [...] mandara revocar a cappella e fazer a fresta 
delia e branquear tudo per fora e per dentro the a primeira visitaçam» 
(fl. 63) * 

Coro 
«(Os moradores) acabarão de compor o choro» (fl. 63v) 

Corpo da igreia 
«mandarão por huns caibros no corpo da igreja por evitar a ruina que 
pode aver» 

Sino 
«mandarão renovar o sino e fazer lhe hua tocheira para elle» (fl. 63v) 

Ermida de Santo Amaro: licença para se derrubar. Venda dos materiais 
«Fui ver a igreja de Santo Amaro achei que estava o corpo delia para se 
arruinar e que os freguezes por serem pobres a não podiam consertar e 
me requererão lhe deixasse derrubar mando que the a primeira a 

+- derrubem e possão vender a madeira telha e pedra e do dinheiro que 
fizerem se poderão valer para consertar a capella revocar per dentro e 
per fora comforme [sic] dezpozer o reverendo abbade e o padre cura do 
dito lugar [...] também me constou que o juis mandara tirar a fechadura 
da dita igreja pêra hum moinho deixando a ermida em aberto pelo que 
o condeno em trezentos reis» (fl. 63v) 

Matriz: interior 
«Mandarão branquear o arco cruzeiro e toda a igreja per dentro the o 
Sam João» (fl. 64) 
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1701, Fevereiro, 8 
Visitador: Doutor Manuel Camelo de Morais, abade de S. João Baptista de 
Bragança e comissário do Santo Ofício. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«(O parocho) elegera mamposteiro para o petitório de Nossa Senhora da 
See» (fl. 67) 

Ermida de Santo Amaro: decisão de se reconstruir 
«Visto que querem compor a igreja de Santo Amaro na forma em que 
esta de sorte que fique desente mando que the a primeira ou the dia de 
Santo Amaro a componham a contento do reverendo abbade penna de 
mil reis» (fl. 67v) 

1702, Junho, 3 
Visitador: D. João Franco de Oliveira, bispo da diocese. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«(O parocho) elegera mamposteiro para o petitório de Nossa Senhora da + 
Sé» (fl. 68) 

Castiçais 
«O reverendo abbade [...] mandara fazer huns castiçais de estanho ou 
latão para o altar mor, porque os que se achão nelle são de pao, e muito 
velhos, e totalmente indecentes» (fl. 68v) 

Capela-mor: tecto 
«(O abade) mandara compor o tecto da capella junto ao arco, por obviar 
alguma ruina, e a agoa que caie quando chove» (fl. 68v) 

Confrarias do Santo Cristo e Senhora 
«O mordomo da confraria do Santo Christo, e o de Nossa Senhora 
mandarão fazer huma alampada de latão, em termo de seis mezes, sob 
pena de mil reis» (fl. 68v) 

Ermida de Santo Amaro 
«O povo não satisfes com a obra de S. Amaro, pello que os havemos por 
condenados [...Je satisfarão os freguezes com a dita obra em termo de 
seis mezes, sob pena de [...] quatro mil reis» (fl. 68v) 
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Âmbulas 
«Mandarão fazer humas ambulas de estanho fino com suas divizas nas 
tapadouras, e vazos para os Santos Óleos, e outroso mandarão olear de 
verde ou roxo, a porta e caixa do almario dos Santos Óleos em que os 
mesmos se guardão» (fl. 68v) 

Imagem de S. Sebastião 
«Porque a imagem de S. Sebastião se acha muito velha e indecente, 
terão cuidado os freguezes de mandar fazer outra e havendo 
rendimentos na confraria se poderão applicar para esta obra» (fl. 69) 

1703, Novembro, 4 
Visitador: Doutor Manuel de Matos Botelho, abade de Duas Igrejas. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho ellegera quem pessa a esmolla de Nossa 
Senhora» (fl. 69v) 

Capela-mor: tecto. Sacristia: forro; sobrado 
«O reverendo abbade não satisfes com as obras deixadas por Sua 
Illustrissima [...] e mandara mais fazer de novo ou concertar em boa 
forma o tecto da cappella mor e forrar, e sobradar a sachristia, que esta 
indecentíssima» (fl. 69v) 

1706, Maio, 9 
Visitador: Manuel Rodrigues do Amaral, abade de Sicouro. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da See» 
(fl. 70v) 

Baptistério 
«Os freguezes mandaram compor as grades da pia baptismal e 
cobertoura da mesma pia e forro e as grades e chegaram a igualdade do 
mesmo forro com boa fechadura cuja chave terá sempre o mesmo 
parocho em boa guarda [...] e mandaram olear as grades da pia 
baptismal e renovar se for necessário o almario dos Sanctos Óleos» 
(fl. 70v) 
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Corpo da igreja 
«Mandaram branquear a igreja e achanar as louzas pondo as que 
faltarem que fiquem todas iguais em termo de três mezes» (fl. 71) 

Capela-mor: paredes: fresta 
<<0 reverendo abbade mandara branquear a cappella mor e compor a 
fresta na porproçam que fique mais acomodada» (fl. 71) 

1709, Junho, 9 
Visitador: Doutor Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé de Miranda 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
See» (fl. 73v) 

1714, Junho, 13 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Esmolas para a Sé de Miranda % 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
See» (fl. 73v) 

Paramentos 
«Os freguezes satisfizerão com as obras mandadas nas vezitas passadas 
menos em compor a cobertoura da pia baptismal [...] mandarão 
comprar hum vazo de estanho fino para o lavatório da comunhão [...] 
mais comprarão huas dalmaticas de damasco branco com senefas de 
veludo carmezim e para o custo delias lhes concedo licença para tirar 
da confraria da Senhora do Rozario vinte mil reis, e da do Santissimo 
Sacramento des mil» (fl. 74) 

Adro 
«Taparão o adro da igreja de sorte que não entre a cria dentro [...] e o 
parocho condenará em duzentos reis toda a pessoa que achar mete cria 
dentro do mesmoa adro» (fl. 74) 

1716, Maio, 28 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago da Sé. 
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Esmolas para a Sé de Miranda e Santo Cristo de Outeiro 
«(O reverendo parocho) elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da Se e 
Santo Christo de Outeiro» (fl. 76v) 

Corpo da igreja: tecto 
«Os freguezes mandarão reformar o tecto da igreja junto aos sinos» 
(fl. 76v) 

Capela-mor: paredes 
«O reverendo abbade mandara branquear e revocar a cappella mor per 
dentro e per fora» (fl. 77) 

1719, Junho, 3 
Visitador: D.João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Capela-mor: sacrário; retábulo; forro; paredes. Tesuítas 
«A capela maior desta igreja está de tal sorte arrumada, e indecente, 
que a não ser de igreja matriz merecia suspenção há muitos annos, pois 
não só necessita de sacrário e retablo, mas também de forro, e paredes 
de alicerce, por estarem as que tem ameaçando total ruina, como 
tãobem o telhado por estar o forro podre, e espedaçado. Pois foi tão 
pouco o zello dos reverendos abbades antecessores que não me consta 
que fizessem nesta capella a menor obra. E como a maior parte delias, 
segundo consta das vizitas [...] forão impostas ao reverendo abbade 
Belchior Leite de Azevedo de quem consta forão herdeiros os 
reverendos padres da Companhia de Bragança disponho na forma 
seguinte o reverendo abbade lhe dará parte com o theor deste capitulo e 
dos mais em que ficarão obras impostas ao referido abbade que 
heredarão, para que dentro em seis mezes satisfação a ellas, e não o 
fazendo assim lhe socreste os fructos que percebem no lugar de 
Espinhosela procedidos dos beins que lhe deixou o tal abbade, o que 
feito requererá ordem para venda, arrematação délies athe que bastem 
para satisfação das obras referidas que em razão da herança lhe 
competem no que se haverá com tal exacção e cuidado que dentro de 
hum anno se ache esta capella maior com novas paredes e forro, e com 
sacrário e retablo tãobem novo e tudo sufficiente, e correspondente ao 
ministério para que servem, ao que cumprira o reverendo abbade sob 
pena de dez mil reis aplicados na forma do estilo» (fis. 84-84v) 

Capela-mor: compromisso do novo abade 
«Como o reverendo abbade se nos obriga [...} a reparar a capella desta 
igreja de paredes, forro, e telhado per si e pellos herdeiros dos 
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reverendos abbades antecessores, por este deferimos ao seu 
requerimento de lhe levantarmos, a pena, e tempo emquanto [sic] ao 
sacrário e retablo; ao que se deffirira em outras vizitas» (fl. 86v) 

Corpo da igreja: paredes 
«(Os freguezes) farão de novo branquear o corpo da igreja» (fl. 85) 

Altar do Santo Cristo: cortinas; galhetas 
«O mordomo do Santo Christo comprará humas cortinas de tafetá roxo 
com sua guarnição que bem abrão a referida imagem [...] e comprara 
mais humas galhetas de estanho fino para o mesmo altap> (fl. 85) 

Altar da Senhora do Rosário 
«O mordomo de Nossa Senhora do Rozario mandara dentro em seis 
mezes fazer hum frontal de damasco vermelho para o altar da dita 
Senhora» (fl. 85v) 

1720, Junho, 12 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Sé» (fis. 90-90v) 

Capela-mor: obra ajustada 
«O reverendo parocho fará com toda a brevidade por em execução as 
obras impostas [...] a respeito da capella maior vista a urgentíssima 
nesecidade e evidentíssima ruina que lhes esta ameassando visto estar 
ajustada e os materiais juntos» (fl. 90v) 

Púlpito 
«Os freguezes mandarão fazer hum pulpitto com assento de canteria 
bem feito com grades torneadas no sitio que lhe ensinuar o reverendo 
abbade e tudo a seu arbitrio» (fl. 90v) 

Campanário 
«Aperfeiçoar o campanário da igreja compondo o com louza e argamaça 
de tudo o que lhe for neseçario com hua crus bem feita de canteria por 
remate» (fis. 90v-91) 
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1722, Maio, 29 
Visitador: Reverendo Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá manposteiro [sic] da Senhora da Se» 
(fl. 92) 

Pavimento da capela-mor 
«O reverendo abbade mandará fazer hua toalha, guarnecida de renda 
para o altar mor, e trocar as galhetas, e lagear o pavimento da capella 
que fiquem as louzas justas huas com outras sem altos, e baixos» 
(fl. 92) 

Capela de Santo Amaro 
«Os freguezes como me dizem querem reedificar de novo a capella de 
Santo Amaro farão esta obra athe a primeira, com penna de mil reis que 
pagara o juis de sua caza, para cuja despeza se poderão valer do 
rendimento da confraria do mesmo santo ficando em ser o que for 
necessário para as ordinárias, e todos aquelles que forem remissos em 
obedecerem aos juizes do povo, e igreja no que toca a obra da mesma 
capella, poderão ser condenados pellos mesmos, em trezentos reis por 
cada falta, que aplico para a mesma capella» (fl. 2v) 

1724, Junho, 27 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá manposteiro [sic] de Nossa Senhora 
da Se» (fl. 96v) 

Paramentaria 
«(O) reverendo abbade mande com a brevidade que lhe for possível 
fazer hua vestimenta de damasco comrespondente [sic] com as 
dalmaticas vista a urgente necessidade desta» (fl. 96v) 

Retábulo 
«não mando por hora fazer (ao abade) o retabollo de que também 
necessita a capella pellas muitas obras que tem mandado fazer 
atendendo também aos poucos annos de assistemcia em este beneficio» 
(fl. 96v) 

1172 



Obras na capela-mor; arco cruzeiro 
«E visto que o reverendo abbade mandou levantar a capella, acho ser 
precizo que também se levante o arco da mesma e para o custo desta 
obra deve concorrer p dito reverendo abbade ametade e os freguezes 
com outra ametade e espero tenha feito esta obra athe a primeira vizita 
a eleição do mesmo reverendo abbade» (fl. 96v) 

Altar de S. Sebastião 
«O mordomo de S. Sebastiam em termo de seis mezes comprará hua 
pedra Dará forrando o altar de madeira ao arbitrio do reverendo padre 
cura [...] em termo de seis mezes pena de trezentos reis» (fis. 96v-97) 

1726, Junho, 26 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá manposteiro [sic] de Nossa Senhora 
da Se» (fis. 103-103v) 

Execução das obras recomendadas 
«Louvo muito ao reverendo abbade e a seus freguezes o zello com que 
se aplicaram na facão das obras que lhe recomendei na vezita passada e 
não menos ao reverendo padre cura na aplicaçam delias» 
(fis. 104-104v) 

Retábulo 
«Fio do catholico zello do reverendo abbade athe a primeira vizita 
mande fazer retabollo para a capella maior com seu sacrário ao 
moderno como lhe parecer mais conveniente» (fl. 104v) 

Capela de Santo Amaro 
«Recomendo ao reverendo padre cura aplicação da obra do gloriozo 
Sancto Amaro, e que por serviço de Deos em louvor do mesmo sancto 
faça que os officiaes ponham a obra com a perfeiçam devida, e que o 
púlpito se ponha com a proporçam necessária» (fl. 104v) 

Residência paroquial 
«Os freguezes mandarão com toda a brevidade concertar de tudo o que 
for necessário as cazas da rezidencia do padre cura reformando lhe as 
portas e genellas com toda a segurança» (fl. 105) 
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1727, Outubro, 20 
Visitador: Reverendo Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé de Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 105) 

Retábulo 
«O retabolo deixado ao reverendo abbade para a capella mor, consta me 
o não estar posto, hé culpa do offecial, a quem obrigará o assente em 
termo de dous mezes» (fl. 105v) 

Corpo da igreja: paredes 
«Os freguzes em termo de seis mezes revocarão as paredes da igreja nas 
partes que nececita, e branquea las por fora, e dentro, pena de 
seiscentos reis» (fl. 106) 

Retábulo da Senhora do Rosário 
«Suposto o retabolo da Senhora do Rozario nececite de ser dourado, e 
os mesmos (fregueses) devão concorrer para a dita obra, visto a 
confraria não ter dinheiro bastante, a suspendo por hora, atendendo a 
despeza pessoal, que tem feito com a capella de Santo Amaro» 

Capela de Santo Amaro 
«Lhe(s) recomendo com o mesmo zello, continuem athe se aperfeiçoar 
do que lhe falta» (fl. 106) 

Altar de S. Sebastião: frontal 
«O mordomo de S. Sebastiam para o altar o mesmo santo mandará fazer 
hum frontal de damasco de ervas roxo em termo de seis mezes, pena de 
seiecentos reis» (fl. 106v) 

1728, Dezembro, 8 
Visitador: Doutor Jerónimo Preto e Lemos, cónego magistral na Sé de 
Miranda. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá manposteiro [sic] de Nossa Senhora 
da Se» (fl. 107) 

y 
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Retábulo; sacrário; imagem de S. Cipriano 
«O reverendo abade tem satisfeito com a obra do retabolo, imagem de 
S. Seprião [...] e podendo mandará pintar o sacrário pella parte interior» 
(fl. 107v) 

1730, Junho, 14 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
colegiada de Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 109) 

Retábulo do altar-mor: douramento 
«O reverendo abbade mandara dourar o retabolo do altar maior com a 
brevidade possível» (fl. 109) 

Paredes da fachada da igreja 
«Os freguezes não satisfizerão em mandar revocar o frontespicio do 
corpo da igreja e as mais partes necessárias, o que mandarão fazer em 
termo de dois mezes pena de quinhentos reis, e attendendo a terem $ 
satisfeito com a obra do altar de Nossa Senhora pagara o juiz somente 
trezentos reis a mesma ordem» (fl. 109) 

Resplendor para o Santo Cristo 
«O mordomo da confraria do Santo Christo [...] em termo de seis mezes 
mandara fazer hum resplandor de prata para a imagem do Santo 
Christo pena de quatrocentos reis» (fl. 109v) 

1732, Outubro, 7 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
colegiada de Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. HOv) 

Execução das obras 
«Louvo muito ao reverendo abbade o zello com que satisfes as obras 
mandadas» (fl. HOv) 

Jt-
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Portas travessas; coro 
«Os freguezes em termo de seis mezes mandarão fazer huas portas 
traveças para a matriz de madeira de castanho bem feitas e mandarão 
compor o tecto do coro que se acha roto pena de mil e duzentos que 
pagará o juis» (fl. HOv) 

Confrarias 
«O mordomo do Santíssimo mandara fazer hum capella de meia tella 
com goarnição de ouro para o vazo do sacrário [...] pena de quinhentos 
reis e os mordomos do Santo Christo e de S. Sebastião cada hum délies 
mandará vir hua pedra Ara para os altares das mesmas confrarias [...] 
pena de trezentos reis cada hum délies» (fl. 111) 

Confraria de Santo Amaro 
«O mordomo de Santo Amaro por conta da confraria mandara fazer hua 
vestimenta de damasco branco com franja de seda correspondente e 
mandara vir hua pedra Ara para o altar do mesmo santo em termo de 
seis mezes pena de mil e quinhentos reis» (fl. 111) 

Residência paroquial 
«Os freguezes em termo de douis mezes mandarão compor a caza da 
rezidencia dos parochos do necessário pna de quinhemtos reis» 
(fl. 112v) 

1734, Dezembro, 14 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
colegiada de Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 113) 

Cortinas para o altar-mor 
«O reverendo abbade mandara fazer huas cortinas de mitão que cubrão 
o altar mor guarnecidas de franja de seda grossa» (fl. 113) 

Tulha 
«O mordomo da confraria de Santo Amaro, e o juis em termo de seis 
mezes mandarão tirar a tulha de pam, que esta dentro da matris, e a 
porão em outra caza, que esteja segura pena de mil e duzentos reis que 
pagaram de sua caza» (fl. 113v) 
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Sacristia: arcaz 
«Os freguezes em termo de três mezes mandarão compor os caixoens 
da sacristia de sorte que não possão entrar ratos nelles pena de 
seiscentos reis que pagara o juis» (fl. 113v) 

1736, Novembro, 20 
Visitador: Doutor João de Sá Pereira, comissário do Santo Ofício, prior da 
colegiada de Santa Maria de Bragança. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 116) 

Alfaias 
«O mordomo e juis da confraria de Santo Amaro em termo de hum 
anno [...] comprarão hum caliz com sua patena tudo de prata pena de 
mil e duzentos reis» (fl. 116) 

Residência paroquial 
«Os freguezes em termo de hum mês mandarão reformar a caza da 
rezidencia do parocho de maneira que fique a duas agoas» (fl. 116v) 

1738, Janeiro, 30 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na Sé. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 117v) 

Residência paroquial 
«Os freguezes não satisfizerão [...] em compor a caza da rezidencia» 
(fl. 118) 

Nogueira 
«mando pena de excomunhão maior ao juis da igreja e povo em termo 
de des dias cortem a nogeira [sic] que esta defronte da igreja no linhal 
de Nossa Senhora» (fl. 118v) 

1740,Maio, 21 
Visitador: Bento Borges, cónego prebendado na Sé. 

■4. 
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Esmolas para a Se 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 119) 

Residência paroquial 
«Os freguezes em termo de três mezes pena de três mil reis acabem de 
compor a caza da rezidencia do parocho de tudo o que lhe for 
necessário tudo a eleição do reverendo parocho» (fl. 119v) 

Pobreza dos moradores 
«Não lhe deixo mais obras por estarem muito pobres» (fl. 119v) 

1744, Maio, 28 
Visitador: Doutor Domingos Lopes Nogueira, abade de Canelas. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro de Nossa Senhora da 
Se» (fl. 120) 

Sinos 
«O juiz da igreja mandará hua pessoa a dar signal no sino quando se 
levanta a Deos nas missas cantadas e conventuaes, dando huma 
badalada ao levantar da Hóstia, outra ao levantar o caliz, e outra no 
meio destas duas, e no fim de todas se repicará para que as pessoas 
devotas despertadas deste avizo possão adorar ao Santíssimo 
Sacramento» (fl. 12lv) 

Sacrário; altar 
«O sacrário necessita de hum pavilhão para dentro de materia precioza 
branca e bem guarnecido, e o altar mor necessita também de ser 
composto de sorte que fique no meio e não a hum dos lados da capella 
como presentemente se acha e de banqueta, e cruz alta com crucifixo e 
sacras na forma a que tenho determinado nas mais igrejas, e de veo de 
seda verde que o cubra por sima, e no que crece do retabolo para os 
lados se ponhão pedestraes de madeira bem compostos, e pintados de 
sorte que fequem parecendo de pedra, e sendo necesario puxar o altar 
para fora para ficar com a largura necessária, se faça assim em termo de 
dous mezes sob pena de dous mil reis» (fis. 122-122v) 
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Altar de S. Sebastião: retábulo 
«O altar de Sam Sebastião necessita de hum retabolo correspondente a 
outro da parte direita, e em ambos se ponha banqueta com cruz alta, e 
crucefixo, e castiçais correspondentes, o que tudo se fará com 
igualdade e perfeição em termo de seis mezes» (fl. 122v) 

Altar do Santo Cristo; relíquia de Santo Amaro 
«No do Santo Ghristo se faça a mesma obra, sob pena de mil reis, e em 
algua das banquetas se faça lugar em que esteja a relíquia de Santo 
Amaro, com a veneração e respeito que lje hé devido» (fl. 122v) 

Imagem de S. Sebastião 
«A imagem antiga de Sam Sebastião fará o padre confirmado metter 
com decência no altar mor, quando se fizer de novo, e no entanto o tire 
do em que se acha, e a oculte em hum lugar decente, de que me 
remetterá certidão» (fl. 123) 

1745, Dezembro, 2 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mamposteiro que tire a esmolla para 
Nossa Senhora da Se» (fl. 124) 

Procissões 
«Nas procissões que se fizerem a roda da igreja (o pároco) far lhe a dar 
principio pella do Evangelho e se recolherão pella da Epistola, e não 
consintira que o juiz do povo va de trás» (fis. 124-124v) 

Frontais 
«Acho não haver nesta igreja os frontais nessessarios e 
conrespondentes as cores que as seremonias da mesma ordenão e 
alguns que achei estão pello seu munto uso quazi incapazes se servir 
pollo que ordeno se mande fazer hum branco de bom damasco, e outro 
roxo também de damasco, com gallam conrespondente as mesmas 
cores, e que fiquem bem feitos, e capazes de reseber, e também 
mandarão goarnecer as cortinas do sacrário que servem de anteporia a 
picidis de hua espiguinha de ouro fino, feita coriozamente e com todo o 
primor qual convém que seja para hum pallacio do Rei dos Reizes pena 
de mil reis» (fl. 125) 
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Capela-mor: presbitério 
«Também nessecita a cappella mor de hu presbitério de três degraos 
feito a moderna pollo que ordeno se faça por conta dos frutos do 
beneficio e de forma que fique bem feito e para mandarem fazer se 
governarão pello que se fes na igreja matriz de Meixedo e também se 
lhe fará hu supedaneo com largura porpocionada» (fl. 125) 

Obras não executadas 
«Os moradores não derão cabal comprimento ao que lhe foi mandado 
na vizita passada [...] ordeno lhe porem que no termo de seis mezes lhe 
acabem de dar comprimento mandando por cruifixos nas cruzes dos 
altares collateraes e a banqueta do de S. Sebastiam mandarão puxar 
mais afora» (fl. 125v) 

Capela de Santo Amaro 
«A cappella de S. Amaro necessita de se puxar a banqueta também fora, 
e alargar mais o altar em forma que fique este com a largura de dous 
palmos livres e bem direito» (fl. 125v) 

1747, Dezembro, 11 
Visitador: Doutor Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegerá mordo(mo) que tire a esmolla de 
Nossa Senhora da Se» (fl. 127) 

Altar-mor: banqueta 
«A banqueta do altar mor necessita de reformarce em rezão de não ficar 
com a largura devida e necessária para se poder colocar nella a crux 
pello que mando se reforme e se pinte» (fl. 128v) 

Reforma do presbitério seguindo o modelo da igreja de Gondezende 
«O presbitério necessita de refomarce porque em rezão da obra da 
banqueta se faz precizo também alargar, e puchar o altar mais fora e 
assim não fica o supedaneo com a largura necessária pello que 
precizamente requer fazerce de novo e deichado de sorte que se 
emmende o desfeito do altar que he denodadamente baicho e como 
para ficar esta obra com aquella formalidade que se requer para boa 
compozição de tudo, necessita de se lhe dar principio do arco da capell, 
fazendo nella hum degrao de cantaria e ao depois por da mesma o 
plano todo da cappella e sobre ella fundar os degraos do altar, os quaes 
quando não possão ser três, por falta de altura, se farão somente dous 
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ficando o ultimo junto do altar de comprimento que não exceda os 
cantos do mesmo, e para melhor acerto se regularão pella cappella mor 
de Gondezende porque nella se acha de cantaria já tudo feito» (fl. 129) 

Alfaias 
«Mandar fazer (à conta dos frutos da Abadia) hua picide de prata rezão 
do cofre ser incapas por estreito e piqueno o sacrário para a sua 
acomodação» (fis. 129-129v) 

Altares colaterais: retábulos 
«Louvo muito aos freguezes o bom zelo com que se animaram a por 
retabolos novos em todos os seus altares, que estão muito bons» 
(fl. 129v) 

Corpo da igreja: tecto 
«He precizamente necessário concertar o tecto da igreja que esta com 
muita necessidade e disformidade pello que mando o reformem athe a 
primeira sob pena de dous mil reis» (fl. 129v) 

Altar de S. Sebastião 
«(Os fregueses) mais mandarão forrar o plano do altar de S. Sebastiam 
de madeira de sorte que fique com mais comprimento [...] e o frontal se 
mande reformar pondo lhe no meio hua sanefa mais larga de sorte que 
fique a medida do altap> (fis. 129v-130) 

Confessionário 
«No (termo) de dous mezes mandarão serrar ao meio a porta do 
confessionário que se acha na capella mor porque esta não deve ser 
inteirissa» (fl. 130) 

1756, Janeiro, 3 
Visitador: Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da i 
Mesa do despacho episcopal. 

Alfaias 
«Mando que para esta igreja se faça ambula de pratta para nella se levar 
a unção aos enfermos e para esta se fará hua bolça de damasco roxo em 
que somente caiba a dira ambula com seu cordão e passador da mesma 
cor para se levar ao pescoço quando se admenestrar a algum enfermo 
para desta forma se evitarem os perigos que muitas vezes tem sucedido 
fecando sempre rezerva na ambula que estiver na caixa» (fl. 151) 

4 
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Proibição das imagens de vestir 
«Mando também que daqui em diante se não faça imagem algua de 
santo ou santa de vestir senão de talha bem feita e estufada por bons 
mestres com os olhos de cristal para maior formuzura da dita imagem» 
(fl. 151) õ 

Dinheiro das confrarias 
«Como tenho achado em muitas confrarias gastos muito exorbitantes e 
as obras imcapazes [sic], e por esta cauza tenho reprovado alguas, por 
isso mando que se não facão obras com dinheiro das confrarias, ou 
fabrica que excedam a quantia de mil e duzentos reis cada hua sem 
expecial licença de Sua Excellencia Reverendíssima ou do reverendo 
Doutor Provizor» (fl. I55v) 

Obras na capela-mor seguindo o modelo da igreja de Espinhosela 
«Como a capella mor se acha muito disforme sem correspondência ao 
corpo da igreja mando que a dita capella mor se levante mais de sorte 
que fique três ou quatro palmos mais levantada, cornijada de cantaria 
com suas pirâmides, e crus da mesma forma, que fica a de 
Espinhozella, e para esta obra lhe dou o tempo de três annos pena de 
três mil reis» (fl. 156) 

Altar-mor: castiçais 
«Para o altar mor se facão seis castiçaes bem feitos» 

Fresta 
«Se ponha hua vidraça na fresta (da capela-mor) com sua rede de arame 
por fora» (fl. 156) 

Obras não executadas 
«E como a reforma do prebiterio, degraos postos a moderna, levantar, e 
alargar o altar mor, fazer hua piscidis para o sacrário, e hua chave de 
prata para o mesmo, e outras mais obras deixadas nas vizitas de 
setecentos quarenta, e cinco, e na de setecentos, e quarenta, e set se 
não achão faitas, e a igreja tanto necessita delias, mando que estas se 
facão no termo de hum anno pena de quatro mil reis» 
(fl. 156v) 

Alterações no corpo da igreia: altar do Santo Cristo; portas travessas: 
púlpito 
«Como o altar do Santo Christo se acha tão unido com o da Senhora de 
sorte que neste se não pode dizer missa mando que o dito altar do 
Santo Christo se mude mais abaixo, e se faça o arco para elle aonde 
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estão as portas travessas bem feito o arco para elle, e o altar que fique 
de nove, ou des palmos, e as portas travessas se mudarão para a parte 
do Sul do meio dia aonde já forão, e se puxarão mais abaixo para o 
baptistério, de sorte que dem lugar a puxarsse o púlpito mais abaixo, e 
desviado do altar, o qual púlpito também se mudara» (fis. 156v-157) 

Paredes 
«como muita parte da cal há de tirarsse, mando se pique toda pello mal 
lizo com que esta lançada, e de novo se lance, e argamasse por bom 
mestre que a deixe bem liza» (fl. 157) 

Altar da Senhora do Rosário 
«Mando mais que o altar da Senhora se faça do comprimento da 
banqueta» 

Sacristia: 
armário 
«se faça na sanchristia hum almario bem feito para se goardarem os 
calcices»; (fl. 157) 

portal 
«facão portal de cantaria para a sanchristia». 

Retábulo de S. Sebastião: douramento 
«Recomendo (aos fregueses) que se poderem dourem o retabolo de S. 
Sebastião» 

Escada dos sinos 
«Mudem a escada dos sinos pella parte de fora para a parte do Norte» 

Coro: janela 
«Na jinella do coro se faça hua fresta» (fl. 157) 

Capela de Santo Amaro: paredes 
«Na capella de Santo Amaro mando que as paredes dos lados se 
reedifiquem de novo, pois esta ameaçando ruina» (fl. 15 7v) 

Adro: corte de árvores 
«Mando mais que os negrilhos que estão ao redor do adro se cortem 
para o que o juis do lugar avisara os donos notificando os que dentro 
em oito dias os cortem, e quando os não cortem o juis os mande cortar 
a custa dos mesmos donos [...] pois os ditos negrilhos cauzam grande 
prejuízo a igreja» (fl. 15 7v) 
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1762, Janeiro, 28 
Visitador: Doutor Manuel Dias de Carvalho, desembargador da Mesa 
episcopal, vigário da vara de Bragança. 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho [...] elegera mamposteiro da Senhora da Se» 
(fl. 177v) 

Altar-mor: 
Pedra Ara 
«Para a capella maior se nessecita huma pedra Ara para o seu altar [...] 
com comgruente [sic] medida porpocionada para a reforma do 
Santíssimo Sacramento e ella sera da que já há sagradas na Se de 
Miranda»; (fis. 178-178v) 

Frontais; pintura da banqueta 
«igualmente se acrecentarão os frontaes de forma que comprendão toda 
a face do altar pintandoce a banqueta e dourandoce os altos delia», 
(fl. 178) 

Capela-mor: acrecentos de paredes 
«também se nessecita na mesma capella maior o ser rebuçada pella 
parte de fora na que se lhe acrecentou» (fl. 178v) 

Sacristia: portal; portas 
«Na sacrestia como o portal se lhe fes de novo nelle se perciza humas 
portas comforme a arte o pede e juntamente rebucarce por fora do 
precizo» (fl. 178) 

Abertura da porta travessa 
«O povo mandara [...] picar a cal por sima da porta traveça lançando 
lhe outra de forma que fique direita a parede abrindoce a porta traveça 
no lugar que para isso já esta detreminado» (fl. 179) 

Capela de Santo Amaro: 
imagem de Santo Amaro 
«Para a capella de Santo Amaro a custa dos seus rendimentos se fará 
huma bolça de corporaes [...] estufar de novo a imagem do santo por 
bom artefice em razão de já se mostrar irreverente»; (fl. 179-179v) 

r 
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pavimento 
«lagiarce o plano da capella maior e o mais corpo desta pello lado da 
Epistolla sera rebuçado em comrespondencia ao outro lado», (fl. I79v) 

1764; Outubro, 4 
Visitador: Doutor Francisco Martins, reitor do seminário de S. José de 
Miranda. 

Corpo da igreja: paredes 
«O povo mandara revocar a igreja por fora» (fl. 187v) 

Capela de Santo Amaro 
«Os mordomos de Santo Amaro continuaram com as obras da mesma 
capella» 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho elegera mamposteiro de Nossa Senhora da Se» 
(fl. 187v) 

1767, Maio, 16 
Visitador: Doutor Feliciano Xavier Pereira da Serra, reitor de Soeira. 

Capela-mor: vidraça 
«Para a capella mor se precisa hua vidraça na fresta para que com 
melhor resgoardo, e claridade se possão celebrar os officios divinos» 
(fl. 188v) 

Vidraças nas frestas do corpo da igreja, sacristia e baptistério 
«O povo tãobem mandara dentro de hum anno por vidraça na fresta do 
corpo da igreja, na as sacristia, e da caza do baptistério» (fl. 189) 

Sacristia: armário 
«fazer hua goardaroupa na sacristia para a goarda dos calices e couzas 
miúdas» (fl. 189) 

Capela de Santo Amaro: cruz; fresta; sacristia 
«Para a capella de Santo Amaro se mandara fazer dentro de seis mezes 
huma crus com cruxifixo a romana, e hua vidraça para a fresta com boa 
rede de arame por fora para evitar que se quebre e compor a porta da 
sacristia que fique mais levantada, e a sacristia levantado o pavimento 
conforme o da capella mor, e compor o telhado e forro em forma» 

U 
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1769, Outubro, 24 
Visitador: Doutor António José de Rocha, cónego meio prebendado. 

Guarda-pó 
«Para o retabolo da capella mor se perciza hum guarda pó e cobrir de 
madeira pintada o que falta do retabolo a parede» (fl. 190v) 

Sacrário: chave de prata 
«O mordomo do Santíssimo mandara fazer para o sacrário hua chave de 
prata com sua fita de matizes dentro de hum mês» (fl. 191) 

Esmolas para a Sé 
«O parocho nomeara mordomo de Nossa Senhora da Se» (fl. 191) 

1774, Junho, 11 
Visitador: Doutor Manuel Velho Quintela, cónego prebendado. 

Confessionários 
«Os moradores mandarão por portas nos confessionários fazer hum de 
novo» (fl. 191v) 

Capela de Santo Amaro 
«O mordomo de S. Amaro mandara fazer hum frontal de damasco 
branco [...] dourar o cálix, e a patena, concertar o corpo da capella 
revocar, caiar, e compor a sacristia que esta cahindo» (fl. 192) 

1777, Outubro, 19 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, notário do Santo Ofício. 

Altar de S. Sebastião 
«Os moradores mandarão comprar hua pedra Ara para o altar de S. 
Sebastiam ou o seu mordomo pois a que tem se acha quebrada, e 
também mandara por sacraz no mesmo altap> (fl. 200) 

1779, Setembro, 26 
Visitador: Doutor António Cabral, abade de S. Tomé de Terroso. 
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Paramentos 
«Os moradores comprarão hua capa roxa de asperges de damasco para 
oque concorrera tãobem a confraria de Santo Amaro com metade do 
custo» (fis. 203-203v) 

Frontespício; paredes: telhado 
«Os mesmos moradores mandarão revocar o frontespício branquear a 
igreja e retilha la, e por grades de madeira em todas as entradas do 
adro, que fiquem capazes de por ellas se passar comodamente, e 
servirem de embaraço aos animaes» (fl. 203v) 

Esmolas para a Sé 
«O reverendo parocho nomeara mamposteiro de Nossa Senhora da Se» 
(fis. 203v-204) 

1781, Maio, 31 
Visitador: Francisco Xavier de Sá Morais, abade de Sendas. 

Paramentos 
«O povo satisfes com as obras capituladas menos a capa roxa» 
(fl. 207v) 

1783, Julho, 13 
Visitador: Doutor Miguel Rodrigues de Castro, comissário do Santo Ofício e 
abade de Nuzelos. 

Paramentos 
«O povo não satisfes com a obra da capa roxa que lhe foi mandada, e 
attendendo a que esta tãobem há de servir nas funções da confraria de 
Santo Amaro, mando que metade do custo seja por conta da confraria» 
(fl. 209) 

1785, Julho, 15 
Visitador: Manuel Bernardo da Silva, abade de S. Pedro de Montouto. 

Capela-mor 
«Deixo ao bem notório zello do reverendo abbade mandar fazer para a 
sua capella huas cortinas a sua eleição e hua banqueta de castiçais hum 
frontal vermelho, e verde, por se necessitar muito destas três obras» 
(fl. 212) 
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Paramentos; campanário 
«Os moradores não cumprirão com a cappa roxa, revocação do 
campanano, e veo de hombros atendendo, porem a que gastarão 63$ no 
smo, os alivio da condemnação e mando que no termo precizo de dois 
annos penna de 4800 reis, que pagara o juiz irremissivelmente as 
mandem fazer, e mandarão reparar o capitel dos sinos para impidir as 
agoas que vem ao coro» (fl. 212) 

VILARINHO DE LOMBA 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Fonte: Arquivo paroquial de Quirás, Livro de registo de capítulos de visitas 
e pastorais de Vilarinho de Lomba (1735-1801) 

1735, Janeiro, 15 
f Visitador: Francisco Xavier Aranha, cónego doutoral na Sé de Miranda, 

desembargador da Mesa episcopal. 

Pavimento 
«Os freguezes mandarão compor a igreja e seo pavimento de pedras de 
cantaria commodas para sepulturas» (fl. 2v) 

Nova sacristia: lavatório; armários 
«Os freguezes farão huma sacristia e a aperfeiçoarão pondo nella hu 
lavatório de boa pedra de cantaria com seo registo [...] e com seo 
almario para nella se recolherem os calices e ministérios delia com boa 
chave e fechadura alem do almario dos livros» (fl. 3) 

> 

1736, Novembro, 12 
Visitador: Francisco Xavier Aranha, cónego doutoral na Sé de Miranda, 
desembargador da Mesa Episcopal. 

Igreja matriz: 
Caiação e revoco; porta para a sacristia; pavimentação 

r 
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«O reverendo abade mandara calear e revocar a capella por dentro e por 
tora no que lhe toca e mandara fazer a porta para a sanchristia e laeiar a 
mesma capella com boa cantaria» (fl. 3v) 

«Os freguezes mandarão calear e revocar a parede do arco e caliar a 
igreja por dentro e por fora e mandarão acabar de laeiar a iereia» 
(fl. 3v) O 5 J 

Capela da quinta da Cisterna ÍAnexa de Vilarinho dp T.omhaj 
«Item mais provendo na capella da quinta da Cisterna, e vendo que a 
dita capella, se acha, por muito velha, muito arruinada, e limitada e 
mal ornada, e considerando outrosim haver na dita quinta muitos 
clérigos e outros moradores abastados de bens, e que da dita capella se 
servem todos os dias: Portanto mando demolir e derrubar a capella 
velha, e que no mesmo sitio e lugar se faça hua capella nova a qual terá 
quarenta, e sinquo palmos de comprido, e vinte e sinquo de larga e de 
altura terão as paredes dezeseis palmos: a porta será de cantaria bem 
lavrada, e terá onze palmos de alto, e oito de larga: as quatro 
cantoneiras serão de boa cantaria, principalmente os dois cunhaes da 
frente, a qual frente sobre a porta, irá arrematar em cima na altura 
proporcionada, a saber, irão duas simalhas, ou frizos de pedra de 
cantaria dos dois lados, e arrematarão com hua crus, muito bem feita, e * 
de boa marca, de boa pedra de cantaria, para o que se escolherá a 
melhor pedra; e outrosim mando que a porta fique virada para a parte 
do meio dia, e o altar para a banda do Norte, e o campanário, e sino 
ficará a hum dos lados, sobre hua das paredes, onde afermozee melhor 
o edifício; mas de nenhua sorte se ponha sobre a porta, porque esta ha 
de fechar com a crus, como fica dicto. 

A qual capella será feita dentro de hum anno, a saber nestes 
primeiros seis mezes ajustarão os materiaes, e dentro dos primeiros seis 
mezes, mando o parrocho com pena de suspensão ipso facto, e ao juis 
da obra que abaixo hei de nomear com pena de seis mil reis, facão logo 
derrubar adita capella, e então dentro em três mezes, será feita a 4 
capella nova; sob pena de duas moedas de ouro de quatro mil, e 
oitocentos, que pagarão todos os moradores da quinta, para Sé, Bulla, e 
meirinho que logo se virá executar. 

E para que haja quem governe a obra, e depois de feita a 
repartição dos gastos, a possa cobrar, e pagar aos officiaes, nomeio a 
Francisco Gomes, e a João Affonso, de cuja verdade, e inteireza fio, esta 
boa diligencia: e depois de feita a repartição, ou dias de geiras, e houver 
rebeldes, que recuzem pagar ou hir com o seu carro a trabalhar, os ditos 
dois juizes condenarão a cada hu em dois tostões, por cada hua ves, 
cujas condenações se goardarão em rol, para que o primeiro reverendo 
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vizitador as mande arrecadar, pello seu meirinho; e alem disso o 
reverendo parrocho evitará da igreja e officios divinos aos rebeldes; e 
obedecendo os admitta. Quiras em vizita de 13 de Novembro de 1736 e 
Francisco Xavier Aranha» (fis. 4-5) 

Depois da notícia de que o reverendo pároco, padre Afonso Rodrigues, tinha 
dado conhecimento do conteúdio desta visitação aos seus fregueses, surge 
outra informação relacionada com a 

capela da Quinta da Cisterna: 
«Vistas as informações que tomamos sobre esta materia e nos constar 
que o sitio em que se acha a capella velha alem de ficar fora de todas as 
cazas da quinta, em hua ponta delia, he incapaz para nella se fundar a 
nova capella pelas cauzas que nos forão reprezentadas, e ser de pouco 
momento a despeza de novo feita; mandamos que a dita capella velha 
logo dentro em três dias depois que este se aprezentar ao parocho, seja 
demolida a fundamentis na forma do capitulo de vizita e passado o dito 
termo de três dias sem ser demolida, havemos a dita capella por 
suspensa para effeito de nunca maiz se poder dizer missa nella. E 
outrosim mandamos que a nova capella seja fundada no sitio que o 
reverendo vizitador a principio tinha delineado em prezença do 
reverendo abade de Quiraz sendo pago a seus donos a custa dos 
moradores todos da quinta, pela justa valia em que for arbitrado por 
dous homens bons e de sans consciências; visto outrosi, que ositio do 
conselho que se nos apontou ter alguns inconvenientes para o uzo da 
caza de Deos. Miranda 16 de Fevereiro de 1737. bispo de Miranda» 

1738, Fevereiro, 16 
Visitador: Bento Borges Coelho, cónego prebendado na Sé de Miranda. 

Capela de S. Salvador na quinta da Cisterna 
«Os moradores da Cisterna mandarão abinejar (?) a capella de Sam 
Salvador de cantaria toda a roda como também mandarão desterrar o 
adro pela parte de sima que fique igual e plano com a parte de baixo, e 
plano pela parte de baixo [sic] que fique toda igual como também 
mandarão alargar para (a) parte de sima quatro palmos 

1739, Abril, 21 
Visitador: Bento Borges Coelho, cónego prebendado na Sé de Miranda. 
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Corpo da igreja: telhado 
«Os freguezes mandarão [...] tilhar o corpo da igreja» (fl. 10) 

Alfaiate de Quintela 
«O reverendo parocho proseda com censuras [...] contra Domingos 
Gonçalves e o padre Affonso Rodrigues e Meza que arrematou o pendão 
com o alfaiate de Quintela para que satisfação nove mil e sseiscentos 
reis que derão ao dito alfaiate para que lhe fizesse o dito pendão» 
(fl. lOv) 

Limitação dos recursos dos moradores 
«Por atender a muita mizeria em que estão não lhe deixo obras alguas» 
(fl. lOv) 

1743, Dezembro, 3 
Visitador: Simão Preto, abade encomendado de Santa Valha. 

Retábulo 
«O reverendo abade mandará [...] dourar o retabelo com a brevidade 
posivel para o que não determino tempo nem pena, e branquear 
rebocar, e retelhar no necessário a capella mor» (fl. 17v) 

sacristia: pavimento 
«branquear a samchrestia e aplainar, e cobrir o pavimento delia com 
pedras capazes» (fis. 17v-18) 

Capela da quinta da Cisterna: 
Caiações e revocos 
«os moradores [...] mandarão rebocar caiar, e branquear a capella» 

Sítio da capela velha 
«O sitio da capella antiga esta quasi profanado e sem sinal algum de 
que a ouve mando [...] se demarque o sitio, que occupou a dita capella 
com pedras levantadas, e divisas seguras, e permanentes, e no meio se 
levante hua cruz para perpetua memoria de que foi caza de Deos, e 
para que se não profane, nem sirva para outros ministérios terrenos, e 
meramente temporaes» (fl. 18). 

1746, Fevereiro, 14 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira; protonotário apostólico, abade de 
Mofreita. 

* 
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Guarnições de madeira nos altares e frontais de madeira 
«He prohibido por determinação da Santa Igreja por goarnoçois de pao 
nos altares a que vulgarmente chamão marcos e por essa causa mando 
não se uze dos taes marcos nem frontais de madeira mas sim de seda 
ou droga de laa [sic] onde a pobreza não permitir outra couza» (fl. 22) 

Altares colaterais: demolição e reedificacão: banqueta 
«Se não pode celebrar comodamente pella sua piquenes [...] pello que 
mando que os dittos altares sejão demollidos em termo de quinze dias 
[...] serão reedificados de novo sobre hu degrao de cantaria dourada 
ficando encostados a parede do corpo da igreja e serão de pedra e cal 
muito bem porprecionados sobre cada hu délies se porá banqueta crus 
alta dourada, ou prateada feita a romana com crucifixo entre quatro 
castiçaes altos sacras e veo de seda verde que lhe cubra a planicie e 
parte dos lados» (fl. 22v-23) 

Capela de S. Lourenço na Cisterna: Altar: banqueta 
«Os moradores [...] mandarão também compor o altar da capella de S. 
Salvadorsobre hu degrao de cantaria que o acompanhe por diante e 
pellos lados, e sobre elle banqueta» (fl. 23} 

1748, Outubro, 14 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira; protonotário apostólico, abade de 
Mofreita. 

Altares colaterais 
«Reprezemtaram se me as dificuldades que ocorrião para os altares 
collateraes serem formados nas paredes do corpo da igreja, como se 
insinuava, e mandava no capitulo da vezita antecedente [...] e como por 
hora não ha necessidade dos ditos altares hei por suspenso e revogado 
o dito capitulo athe que com effeito se possão edificar os altares na 
forma referida» (fl. 1452) 

Pia baptismal 
«O juiz da igreja mandara [...] concertar o pé da pia baptismal» 

52 Provavelmente por engano, a numeração dos fólios não apresenta continuidade 
relativamente à numeração anterior. Assim, o fólio que devia ter o número 24, foi assinalado 
com o número 14, tendo esta numeração sequência nos seguintes. Respeitamos a numeração 
inscrita no livro. 

t 
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(Confraria de) S. Sebastião 
«O povo deve ter algumas vestimentas para as missas que 
quotidianamente se celebrão e porque nesta igreja não ha algua [...] por 
essa cauza servem em todas as missas as de S. Sebastiam» (fl. 14) 

1756, Fevereiro, 5 
Visitador: José de Andrade e Morais, protonotário apostólico, abade de Santa 
Maria, em Quintela. 

Capela da quinta da Cisterna: 
Adro 
«Os moradores da Cisterna mandarão desterrar o chamado adro, que 
fique na mesma correspondência, e altura que o pavimento da capella, 
e lançarão terra nas sepulturas, que se achão mais baixas» (fl. 36v) 

1762, Maio, 5 
Visitador: Domingos Lopes Nogueira; protonotário apostólico, abade de 
Mofreita. 

Madeiramento do tecto: paredes; arco 
«A igreja tem o emmadeiramento do tecto, em tal estado que está 
pedindo remédio para eviar a sua total ruina; mas como o estado 
presente dos tempos, tanto pela esteridade dos annos, e falta de fructos 
[...] não permite [...] somente determino ao juiz da igreja, que logo 
cuide em reparar o ditto emmadeiramento de sorte que evite o desaztre 
que esta ameaçando e em cessando os impedimentos, e difficuldades 
[...] mandara o juiz que então for, emmadeirar de novo o tecto da igreja 
mandando levantar as paredes, ao menos seis palmos, e formalizando o 
arco de sorte, que fiqueem [sic] a porpoção devida, e achando que a 
parede da parte do Evangelho, tem alguma ruina também se lhe 
reparará para que fique com segurança» (fis. 35v-36) 

1764, Agosto, 20 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico, abade da igreja de 
S. Mamede, em Guide. 

«O juis da igreja não satisfes a obra do madeiramento que lhe ficou 
deixada na vizita passada, e por attender a pobreza dos moradores e 
calamidade dos tempos o não castigo [...] e mando que em termo de 
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dous annos reedifiquem a igreja digo as paredes levantando as ao 
menos mais quatro palmos» (fl. 66v) 

1766, Agosto, 17 
Visitador: José Alvares Teixeira, Provisor e vigário geral do bispado. 

Capela de Quirás 
«Hé indispensável a necessidade que há de hum frontal vermelho e hua 
vestimenta da mesma cor para o altar maior e atendendo a muita 
despeza que o reverendo abade prezentemente fas com a sua capella de 
Quirás não lhe detremino tempo para estas obras» (fl. 72) 

Arrematação da obra do madeiramento do tecto 
«Os moradores ahinda não satisfizerão com a obra do teto e parede 
latral da parte do Evangelho porem vi prontas as madeiras e consta me 
que esta justa [...] e concluhida que seja a obra da parede mandarão 
branquiar e dealbar a igreja por dentro e o mesmo se praticara com a 
capella mor» (fl. 73) 

1768, Julho, 11 
Visitador: Feliciano Pereira da Serra, desembargador da Mesa episcopal e 
reitor de Soeira. 

Obra do tecto da igreja 
«Os moradores cumprirão com a obra do tecto da igreja» (fl. 74) 

Paredes 
«Mandarão emdireitar a parede por sima do arco com argamaça e calos 
de telha athé a direitura do tirante» (fl. 74) 

Iluminação interior e escoamento de águas pluviais 
«Vi que as amoreiras que estão junto da igreja a damneficão 
demaziadamente não só com a folha que lhe emtupe [sic] os caleiros 
mas com a sombra que cauzão á mesma igreja principalmente a que 
está defronte da cappella mór que tira toda a luz á fresta da mesma e 
assim mando ao dono desta amoreira [...] corte metade delia para 
deixar dezembaraçada a fresta para poder perceber a luz necessária» 
(fl. 74v) 
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1770, Julho, 20 
Visitador: António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

Sacristia 
«Os moradores dentro de anno e meio mandarão levantar a sua sacristia 
na correspondência do telhado da igreja a qoal sera forrada e telhada a 
custa do reverendo abade, e a revocarão de tudo o que for precizo» 
(fl. 75v) 

Altares colaterais K 

«mandarão fazer duas cruzes com seus crucefixos» (fl. 75v) 

Capela-mor: retábulo; fresta; imagem de vestir de Nossa Senhora da 
Assunção 
«O reverendo abade mandara dourar o seu caliz [...] e mandara por hum 
goarda pó em cima do seu retabollo, e por huas sacras ao seu altar, 
huns vidros na sua fresta e hua imagem de vulto da Senhora da 
Asumpção por se achar velha a que tem e de vestir contra o rito» 
(fl. 75v) 

1773, Julho,12 « 
Visitador: Manuel Bernardo Lopes, cónego magistral na Sé. 

Imagem de Nossa Senhora da Assunção 
«Em attenção a ser informado de não ser da obrigação do reverendo 
abade a factura da imagem de Nossa Senhora da Assumpção antes sem 
ser esta obrigaçam dos moradores estes a mandarão fazer em termo de 
dous annos» (fl. 76v) 

Caixões para a sacristia 
«Fazer para a sacristia huns caixoins para a goarda dos vazos sagrados, 
e ornattos e [...] mandarão revocar e branquear a sacristia» (fl. 76v) y 

1776, Julho, 6 
Visitador: Tomás Barbosa de Almeida, notário do Santo Ofício. 

Altar de Santo Estevão 
«Os moradores mandarão [...] comprar para o altar de Santo Estevão sua 
pedra Ara» (fl. 81v) 
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Imagem da Senhora 
«O juiz e moradores não satisfizerão a imagem da Senhora» (fl. 81v) 

1781, Junho, 8 
Visitador: Manuel António de Aragão Cabral, abade de Chacim. 

Imagem da Senhora da Assunção feita em Braga 
«os moradores soposto não tem ainda na sua freguezia a imagem da 
Virgem Santissima da Asumpção, que lhe foi capitullada em huma das 
pertéritas vizitas, com tudo fizerão certo parante mim, que estava feita, 
e perparada, e que digo na cidade de Braga, e que por falta de portador, 
não tinha vindo» (fis. 89v-90) 

1789, Junho, 5 
Visitador: António Bernardo Gonçalves Alvaredo, reitor de Soeira. 

Capela-mor 
«ordeno mande dealbar (a) igreja e capella mor pella parte de dentro, 
que se acha indecentíssima» (fl. 94) 

1785, Novembro, 15 
Visitador: Gregório Rodrigues Fontes, abade de Sendas. 

Frestas 
«O juiz da igreja mandara alargar as frestas para deitarem mais 
claridade e por lhe suas vidraças, com suas redes 

Retábulo para a capela de S. Sebastião 
«O mordomo de S. Sebastião mandara fazer hum retabolo para o altar 
do mesmo santo a eleição do reverendo abade» (fl. 96) 
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VILARINHO DO MONTE 
Igreja de S. Sebastião 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 7, Lv. 67 (1706-1738) 

1706, Junho, 15 
Visitador: Manuel Carneiro de Figueiredo, vigário geral do bispado. 

Retábulo da capela-mor: deslocação da máquina da igreja de Vilarinho 
de Agrochão 
«O reverendo abade não satisfes com o retabolo da capella mor, nem 
mandou accodir a parede da mesma, mas por me alegar era sua tenção 
fazer hum novo e bom retabolo na de Vilarinho de Agrochão, e por o 
deste lugar em a igreja de Vilarinho do Monte, lhe concedo para isto o 
tempo de hum anno» (il. 3) 

Altares colaterais: retábulos 
«Os freguezes satisfizerão com hum dos retablos colaterais e darão 
cumprimento ao outro em correspondência ate fevereiro de setecentos 
e sete como lhe esta mandado» (fl. 3) 

Capela «debaixo» 
Os mesmos não cumprirão com o caixão ou arca que para os 
ornamentos lhe foi mandada por na capella de baixo» (fl. 3) 

1710, Junho, 6 
Visitador: Manuel Tavares de Sousa, cónego doutoral na Sé. 

Altares colaterais: retábulos 
«Vi que satisfizeram os freguezes com a obra dos retabullos coletrais 
que lhe aceito por estarem suficientes, e bem vejo que hera necessário 
o dourallos mas como vi outra obra mais percisa» (fl. 54) 

Estado de ruína da igreja; localização fora da aldeia: mudança para a 
povoação. Douramento dos retábulos 
«He a ruina que esta ameaçando o tecto da igreja e porta principal e 
arco da capella abertos de que podem resultar grandes enconenientes, e 
prigo por estar especado todo o tecto dos tirantes e havendo de ser toda 
esta obra o concerto que pede fica servindo de maior dispêndio aos 
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freguezes (*] e desconveniencia pella distancia com que lhe fica do 
povo em hum alto descampado que no tempo do Inverno ha de ser 
esabrido, e descomposto. Pelo que mando aos freguezes attendendo 
mais as suas conveniências do que elles emaginam principalmente para 
a administraçam dos sacramentos a que mais precisamente se deve 
acudir porque sam os que mais servem para a salvaçam em termo de 
dous annos façam e mudem a sua igreja do lugar donde esta para o que 
for mais conviniente mo meio do povo fazendo o corpo da igreja, e a 
metade do arco da capella mor porque dahi para dentro corre por conta 
do reverendo abade de quem espero seia o motivo de mais depressa ser 
remediada a necessidade de que necessita esta sua anexa [...] e em caso 
que sejam repugnantes os ditos freguezes em mudar a igreja como lhe 
ordeno pagaram de condenaçam quatro mil reis e de baixo de outra 
tanta pena douraram os retabullos dentro do mesmo tempo» 
(fis. 54-54v) 

1716, Junho, 12 
Visitador: Manuel de Morais da Silva, arcediago da Sé. 

Confraria de S. Sebastião 
«O mordomo da confraria de S. Sebastião comprara hum missal dos 
modernos» (fl. 57) 

1717, Outubro, 9 
Visitador: D. João de Sousa Carvalho, bispo da diocese. 

Sobre a mudança da igreja para a povoação 
«Os freguezes por omissão inculpável do official que arrematou a 
redeficação da igreja o que pareceo mães permissão o mestre do que 
falta, pois seria cousa digna de lastima que se gastasse na dita igreja 
fora do povo o que, com pouco mães, dentro se pode fazer ficando o 
templo mães oportuno para os freguezes [...] pello que mandamos que 
se reedifique de novo dentro do povo no lugar ais acomodado, e com 
aquella situação que conduza para se fazer, e ficar com mães asseio a 
elleição do reverendo abade [...] sem attender ao despendio de ter a sua 
capella feita [...] e para pellos meios mães suaves se possa mover os 
devottos freguezes lhe concedemos licença que por imprestimo se 
possão aler de vinte mil reis da confraria de S. Sebastiam, e que 
aquelles que faltarem aos carrettos sejão condenados em quinhentos 
reis» (fl. 58v) 
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Empreitadas para a destruição da igreja velha e construção da nova 
«E mães lhe concedemos que em alguos dias menos festivos ainda que 
sejão dias santos possão trabalhar em desfazer a igreja velha e fazer os 
alicerces, e outrossim fazer empreitadas» (fis. 59-59v) 

1720, Junho, 17 
Visitador: Gaspar da Rocha Ferreira, chantre na Sé. 

Alteração relativamente à mudança da igreja 
«Como os freguezes com menos concideração [sic] tanto para a 
conveniência propria, como pella despeza que evitavão fazer de 
prezente, e pello tempo adiante na capella do Nome de Jezus não 
mudarão a igreja para o citio adonde está a mesma capella como lhe foi 
insinuado na vizita antesedente e a reformarão no mesmo sitio, o 
reverendo abade mandara rebocar as paredes da sua capella, e 
branqueallas por dentro, e por fora retelhando a mesma com a 
brevidade, que a necessidade pede» (fl. 67) 

Acrescentos nas paredes 
«Os freguezes em termo de coatro mezes mandarão argamassar o 
acrecimo das paredes (...) (e) mandarão fazer grades para a pia + 
baptismal» (fl. 67) 

Capela do Nome de Tesus: tecto; portal; paredes 
«Athe a primeira mandarão reformar o madeiramento do teto da capella 
do Nome de Jezus, e o portal da mesma mandando rebocar, e branquear 
as paredes [...] e outrossi mandarão fazer huns caixoins para os 
ornatos» (fl. 67) 

1722, Junho, 8 
Visitador: Doutor João Pinto de Morais, abade de Podence. 

Altar da Senhora do Rosário 
«Gaspar Gomes deste lugar me fes petição que a elle obrigavão a ornar e 
reparar o altar de Nossa Senhora do Rozario com o fundamento de 
pessuir hua oliveira que hoje pessui Manoel de Mattos» (fl. 70) 

1724, Maio, 20 
Visitador: Doutor Francisco do Rego Sarafana, comissário do Santo Ofício, 
abade de Vilar de Peregrinos. 

< 
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Obras na capela do Nome de Tesus 
«Os freguezes [...] também faltarão a satisfação das obras que foram 
deixadas para a capela do Nome de Jesus, o que muito lhe estranho, e 
anan attender a sua pobreza tam notória, os castigaria com maior rigor 
mas mando que logo o juis da igreja, e homens do acordam a mandem 
por a pregão e se arremate por ofecial capas de a fazer e fazendo esta 
obriga, de a dar feita dentro de cinco mezes» (fl. 73) 

Empreitadas 
«Attendendo a sua necessidade e mistério das obras, lhe concedo 
licença para poderem trabalhar alguns dias santos para effeito de 
poderem lucrar alguma couza com que lhe possam satisfazer ao que lhe 
he mandado» (fl. 73v) 

1726, Maio, 18 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria de Bragança. 

Capela-mor 
«O reverendo abade satisfes com as obras mandadas [...] na capella 
mor» (fl. 78) 

Adufa: frontais 
«Os freguezes tem faltado a todas as obras que se lhe tem mandado [...]. 
Mandarão mais fazer hua adufa com seu cadiado para a pia bautismal 
em termo de dois mezes e mais fazer dois frontais de madeira para os 
altares colletrais» (fl. 78) 

1727, Maio, 18 
Visitador: João de Sá Pereira, prior de Santa Maria de Bragança. 

Capela-mor: retábulo 
«O reverendo abade athe a primeira vezita mandara renovar o retabullo 
da capella mor e porem lhe ouro em as partes que o tinha» (fis. 79v-80) 

Porta princial 
«Os mesmos freigezes [...] mandarão fazer huas portas novas de 
madeira de castanho bem feitas para a porta prencepal da igreja» 
(fl. 80) 
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1728, Dezembro, 23 
Visitador: Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Bemfeito. 

Retábulo da capela-mor 
«O reverendo abade e os freigezes satesfezerão as obras mandadas [...] 
faltou o reverendo abade a mandar renovar o altar mor» (fl. 81) 

Altares colaterais: douramento e pintura dos retábulos 
«Os freigezes mandarão dourar os dois retabellos dos altares colletrais 
os altos de ouro e os baixos de tinta emcarnada [sic] athe a primeira 
vezita» (fl. 81v) 

1730, Junho, 25 
Visitador: Joaquim Lopes Vilas Boas, abade de Vale Bemfeito. 

Capela-mor: retábulo; pavimento 
«O reverendo abade deu comprimento as obras mandadas [...] menos o 
reformar o altar digo o retablo do altar mor como também lagear a 
mesma capella mor» (fis. 83-83v) 

Altares colaterais: douramento e pintura dos retábulos 
«Os moradores também deram comprimento as obras mandadas de 
douramento e pintar os retablos coleterais» (fl. 83v) 

Altar de Santo Estevão 
«Atendendo a sua pobreza [...] (os moradores) so mandarão compor o 
plano do altar de Santo Estevam com taboas bem ajustadas com o 
mesmo frontal de madeira que tem» (fl. 83v) 

1732, Outubro, 19 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, protonotário apostólico. 

Confraria de S. Sebastião: tulha 
«Os ofeciaes da confraria de S. Sebastião mandaram fazer huma arca de 
cem alqueires de pam, ou oitenta, para recolher o pam da confraria» 
(fl. 84v) 

1744, Março,15 
Visitador: Reverendo Simão Preto. 
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Corpo da igreja e capela: retábulo 
«Os mesmos moradores mandarão rebocar retelhar, e branquear o corpo da 
igreja e capella, e para esta mandarão fazer hum retablo conforme a sua 
capacidade» (s/fl.) 

1745, Novembro, 29 
Visitador: António Xavier de Morais Sarmento, abade de Quiráz. 

Altar de Nossa Senhora: suspensão 
«Suspendo o altar da Senhora athe que se ponha [...] capas» (s/fl) 

ZEIVE 
Igreja de S. Cipriano 
Fonte: A.D.B., PRQ., Cx. 3, Lv. 18 (1727-1793) 

1727, Junho, 15 
Visitador: João de Sá Pereira, prior da colegiada de Santa Maria de Bragança. 

Obras no corpo da igreja 
«Os freguezes nam satisfizeram em mandar branquear e revocar o 
corpo da igreja» (fl. 11) 

1728, Novembro, 26 
Visitador: Joaquim Vilas Boas, abade de Vale Bemfeito. 

«Os freguezes satisfizeram com as obras que lhes foram deixadas na 
vezita passada» (fl. l lv) 

1730, Junho, 5 
Visitador: Joaquim Vilas Boas, abade de Vale Bemfeito. 
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Confraria do Santo Cristo 
«O mordomo da confraria do Santo Christo mandara fazer hum frontal 
de damasco branco [...] correspondente ao do altar de Nossa Senhora» 
(fl. 12v) 

1732, Outubro, 11 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

«Achei em tudo a igreja tãobem provida que he digno de louvor e lhe 
não ponho obras» (fl. 14) 

Matriz 
«Mandara o reverendo abade branquear a sua capella e os freguezes a 
igreja» (fl. 14) 

1734, Dezembro, 12 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

Sacristia; pia baptismal 
«Os freguezes [...] mandarão sobradar a sacristia e levantar a porta da + 
mesma sacristia em modo que se possa entrar comodamente para ella 
[...] também mandarão compor a tapadoura da pia baptismal» (fl. 15v) 

1736, Dezembro, 5 
Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de Sobreiro. 

Armário para os livros da ifireja 
«Vistos que por justas cauzas he tam necessária a boa goarda dos livros 
mando que haja na igreja hum quaixão fechado» (fl. 18) 

1744, Janeiro, 25 
Visitador: Simão Preto, abade de Santa Valha. 

Igreja matriz: 
capela-mor 
«O reverendo abade [...] mandara reformar, e renovar o forro da capella 
mor, e retelhalla, rebocalla, e branquealla»; 
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sacristia 
«também mandara compor no preceito o tecto da sanchristia»; 

retábulo: pinturas 
«mandara reunir, e compor o retabolo, e renovar as pinturas delle»; 

corpo da igreja; sacristia 
«os feguezes mandarão reformar o tecto do corpo da igreja, e retilhalla, 
e revocalla e branquealla, e também a sanchristia em termo de meio 
anno» (fl. 25). 

Contra o frio 
«(Os fregueses) também mandarão fazer [...] hum braseiro para as 
funçoens da igreja, em que he necessário defensivo contra o frio» 
(fl. 25) 

1745, Dezembro, 6 
Visitador: Inácio Luís de Campos, abade de Travanca. 

Capela-mor: 
retábulo; pinturas 
«Acho a cappella mor bastantemente pobre, e por esta razão com 
defeitos graves que se devem remediar por conta dos erdeiros do 
reverendo abade defunto [...] mando que os erdeiros mandem compor o 
retablo de tudo aquilo que lhe he necessário, pois se acha com as 
pinturas somidas e elle todo desencaixado»; 

pavimento 
«e mais forrar o pavimento da cappela de madeira»; 

paredes 
«como também revocar por fora as paredes da cappella mor, e por 
dentro endireitar a parede, cortando lhe as pedras que tem lançadas 
para fora que lhe cauzão desformidades, e esta obra se fará sendo 
primeiro vistas as duas paredes por mestres capazes, para examinarem 
se estam seguras, pois não o estando se devem fazer a fundamentis»; 

degraus do altar-mor 
«também se faram huns degraos no altar mor que han de ser três 
segundo a boa ordem dos seremoniaes» (fis. 27-27v). 
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Sacristia: 
«como a sacristia esta indecente para o seu menisterio por ser escura e 
baixa mando concorram (os herdeiros do falecido abade) para a despeza 
do que lhe tocar em telhados, e forros, e o que mais lhe tocar de 
caixões» (fl. 28); 

«no que respeita ao povo mandarão levantar as paredes da sacrestia, e 
endireitar, e revocar como também lhe mandarão meter de cantaria hua 
janella para poder dar luz pois se acha demaziadamente escura, e lhe 
farão hum portal de cantaria para o seviço da igreja, por ser muito baixa 
e incapas o que tem e demais mandarão aterraplanar o pavimento da 
mesma sacrestia de sorte que fique igual com o da igreja para se lhe 
evitar o defeito de degraos» (fis. 28-28v). 

Baptistério 
«[...] e também [...] branquear o baptistério, e endireitar as paredes» 
(fl. 28v) 

1756, Janeiro, 17 
Visitador: Doutor António Esteves Pinheiro de Figueiredo, desembargador da 
Mesa episcopal. 

Reedificação da igreja 
«os moradores deste lugar tem principiado a reedificaçar a sua igreja 
para aliviarem a grande indecencia em que se acha» (fl. 35v) 

Retábulo do Santo Cristo 
«Como a confraria do Santo Christo tem dinheiro para ajudar a compor 
o seu altar; mando que se lhe ajuste hum retabolo feito pela idea e 
direcção do reverendo abade para que possa estar feito e se assente logo 
que se fiser» (fl. 36) 

1764, Outubro, 20 
Visitador: Francisco dos Mártires, da Sagrada Ordem dos Pregadores 

Empreitadas 
«Mando que façam suas empreitadas, e tirem esmollas para com ellas 
acabarem de fazer as obras» (fl. 44v) 
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Imagem e retábulo da Senhora do Rosário 
«Como chegou a imagem de Nossa Senhora do Rozario, que aprovo por 
estar perfeitíssima, lhe mandará o povo sem perda de tempo' das 
esmollas que se tirarem para a mesma senhora fazer hum retabolo com 
lugar decente para nelle se collocar a mesma Senhora» (fl. 44v) 

Retábulo do Santo Cristo 
«Como aconfraria do Santo Christo tem para cima de trinta e tantos mil 
reis, ordeno que dentro de seis mezes se mande fazer hu retablo com 
seu ligar decente para a perfeitíssima imagem do Santo Christo, 
imitando o retablo que se fizer para a Senhora do Rozario» (fl. 44v) 

1769, Novembro, 25 
Visitador: Doutor António José da Rocha, cónego meio prebendado na Sé. 

Baptistério: sacristia 
«Os moradores dentro de ano e meio farão a caza para baptistério e o 
despeijo a sacristia, e esta sera coberta a custa do reverendo abade» 
(fl. 47) 

Retábulo da capela-mor 
«O reverendo abade mandara por huas vidraças em a sua capella, e 
hum retabollo não estando capas de se reformar o que tem cobrindo de 
talha pintada a que lhe falta ate as janelas» (fl. 47v) 

1774, Junho, 6 
Visitador: Doutor Manuel Velho Quintela, cónego prebendado na Sé. 

Mudança da igreja para a povoação 
«Os moradores deste lugar do Zeive não fizerão as obras capituladas na 
visita passada com o fundamento de quererem mudar a igreja para 
dentro do povo e attendendo eu ao requerimento, que me fizerão e 
estar a dita igreja no monte, e que alguns moradores ficão distantes 
para ouvir missa a ella lhe dou licença para que a mudem para o povo a 
lugar decente» (fis. 47v-48) 

1777, Outubro, 13 
Visitador: Bispo D. Miguel António Barreto de Meneses 
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Sobre a mudança da igreja 
«(Aos moradores] lhe concedo licença para mudar a igreja; obra esta 
que os mesmos requererão; e ainda prezentemente requerem como 
observamos. Louvo lhe muito o zello; mas nos parece mais a propozito 
e conveniente que a conservem como está, por não haver dentro do 
povo sitio apto para se fazer: no cazo porem, que por algum modo o 
possão encontrar mandamos que no termo de trez annos a mudem, e 
facão a elleição do reverendo abade» (fl. 53v) 

Baptistério; sacristia; pia baptismal; campanário 
«(Os moradores façam) na que existe a caza do baptistério; sachristia; 
pia baptismal, consertar, e revocar os telhados e também fazer o 
campanário: e ou estas obras, ou a mudança da igreja concluirão no 
termo de trez annos» (fl. 53v) 

1779, Setembro, 26 
Visitador: António Cabral, abade de Terroso. 

Nova igreja 
«Louvo muito aos moradores o zello com que se tem portado na 
mudança da sua igreja [...] e espero que com o mesmo zello facão 
preparar com muita brevidade o corpo da mesma igreja de tudo o 
precizo para conseguirem a licença de benzersse por lhe ser como 
impossível o ouvirem missa na capella mor da igreja velha na forma em 
que se acha» (fl. 55v) 

Demolição da ifireja antiga 
«Os mesmos moradores dentro em quatro mezes [...] taparão todo o 
continente do adro, e pavimento da igreja demolida com paredes bem 
defensiveis de forma que não fique profanado aquelle lugar em que se 
achão sepultados os corpos daquelles que morrerão na comunicação 
fiel da igreja [...] pondo hua cruz alta de madeira no lugar onde erão as 
portas principaes e outra onde existe o altar maior quando se acabar de 
demolir a capella» (fl. 55v) 

1781, Junho, 1 
Visitador: Francisco Xavier de Sa Morais, abade de Sendas. 

Obras da nova igreja 
«Consta me que a obra da capella se acha resolvido por Sua Excellencia 
Reverendíssima o que se ha de obrar, e assim se observara» (fl. 57v) 
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1783, Julho, 16 
Visitador: Doutor Miguel Rodrigues de Castro, comissário do Santo Ofício, 
abade de Nuzelos e arcipreste do ramo de Mirandela. 

Obras da nova igreja 
«rateficando o disposto nas vezitas passadas mando se cumpra tudo o 
que nellas se acha capitulado como tem mostrado o zello do reverendo 
abade e seus freguezes com a promptidão das obras que tem feito» 
(fl.58) 

1785, Julho, 18 
Visitador: Reverendo Manuel Bernardo da Silva. 

Sacrário para o Santíssimo Sacramento, que não havia nesta igreja 
«Como esta povoação esta nos termos de se verificar nella a 
Constituição do Bispado Titulo 8o Constituição 5a por passar o numero 
de fogos de trinta e portanto dever haver o sacrário na igreja [...] mando 
que o reverendo abade, a quem por direito pertencer a construção desta 
obra, e suas pertenças [...] que no termo de hum anno mandem fazer 
hum sacrário de madeira com [...] sua espelheta de talha a moderna» 
(fl. 59) 

1787, Agosto, 16 
Visitador: Reverendo Gregório Rodrigues Fontes. 

Sacrário; festa do Santíssimo Sacramento 
«Como de prezentemente se acha colocado o Santíssimo Sacramento 
nesta freguezia o que louvo e os moradores dezejão celebrar a sua festa 
e assino o mesmo dia do Corpo de Deus para lhe fazerm a sua festa» 
(fl. 61v) 

Baptistério 
«Os moradores mandarão fazer dentro de hum anno as grades que lhe 
estão capituladas ou alias o batísterio mandando reformar a pia 
batísmal» (fl. 61v) 
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Douramento dos altares colaterais 
«(Os moradores) dentro de hum anno mandarão dourar os retablos 
colatraes e por imagens nas cruzes» (fl. 62) 

1789, Setembro, 14 
Visitador: José Caetano Luís, abade de S. Pedro da Vila de Bemposta. 

Capela-mor 
«Os moradores deste lugar recorrerão ao Doutor Vigário Geral [...] para 
que dos bens secrustados ao Reverendo abade defunto se mande 
revocar logo a capella mor deste lugar, e branquiar por dentro e por 
fora, e por pirâmides e crus de canteria na mesma capella» (fl. 62v) 

Corpo da igreja; sacristia 
«Os moradores mandarão revocar a sacrestia por fora e a igreja no que 
lhe for precizo, e dealvar por dentro e por fora, e alargar a fresta e 
rebaixalla de sorte que de lus bastante a igreja pondo lhe grades de 
ferro e vidraça com rede por fora» (fl. 62v) 
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