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Nota Prévia 

A divisão deste catálogo analítico em três partes obedece aos seguintes critérios: 
1) A primeira parte, nuclear no nosso trabalho, diz respeito aos edifícios que 

foram restaurados ou tiveram projectos de restauro no período que nos propomos tratar. 
Não obstante a nossa análise sobre os conceitos e as obras de restauro incidir na 

arquitectura religiosa medieval, a inclusão neste catálogo de edifícios de arquitectura 
civil reside no facto de estes exemplares permitirem ampliar a visão sobre o fenómeno 
da conservação do património, nas suas motivações, soluções e desagravos. Naturalmente 
não merecerão o mesmo desenvolvimento conferido aos edifícios religiosos, mas o 
registo das suas obras ou projectos, realizados ou não, contribui para um melhor 
entendimento dos temas que pretendemos tratar e torna mais significante a sua 
elucidação. 

2) A segunda parte regista informações sobre edifícios medievais demolidos, ou 
elementos de arquitectura medieval reaproveitados, dois aspectos não menos importantes 
num estudo sobre conceitos e valores do património edificado. Os exemplos que cabem 
nesta categoria são em número reduzido porque as fontes consultadas são mais omissas 
nestes casos do que nos exemplos de edifícios que tiveram obras, e também porque os 
edifícios conservados constituem um grupo mais vasto do que aqueles que foram 
demolidos. 

3) A terceira parte é dedicada exclusivamente à amostragem de edifícios descritos 
ou representados graficamente nos séculos XVIII e XIX, e que então possuíam elementos 
que entretanto desapareceram, como galilés, torres, coroamentos de merlões, etc. Estes 
dados, importantes para o conhecimento da arquitectura medieval, tantas vezes 
tranformada, indiciam também, na forma como são descritos, a cultura artística dos 
autores e a valorização das construções medievais, duas importantes vertentes do nosso 
trabalho. 

O catálogo não é, naturalmente, exaustivo, em nenhuma das suas partes, nem 
poderia pretender alcançar esse objectivo. O alargamento da gama de fontes em trabalhos 
dedicados à época contemporânea é com certeza necessário e desejável e foi precisamente 
essa multiplicidade que procurámos. Mas também é sabido que a quantidade de fontes 
para o estudo de qualquer fenómeno do século XIX é muito vasta e impossível de 
esgotar num só trabalho. 

Fizemos uma selecção das fontes, também condicionada pelo tempo disponível 
para a investigação, com o objectivo de recolher o máximo possível de dados, incidindo 
nos exemplares que ao longo da pesquisa se foram demonstrando mais significativos 
para o nosso inquérito. 

Devemos ainda esclarecer alguns critérios que utilizamos na ficha-tipo criada 
para este catálogo analítico: 

1) A alfabetação utilizada na ordenação do catálogo adapta-se frequentemente à 
forma comum e tradicional de designar os edifícios. Não faria sentido que a Igreja de 
Jesus de Setúbal entrasse na ordem alfabética por Jesus, mas sim pela designação anterior. 
Já no caso de Rio Mau faz sentido que a entrada se faça por esse nome, porque a igreja 
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é assim conhecida e designada. A ordenação de cada edifício foi feita através da ordem 
alfabética do local ou do orago, acompanhada contudo de uma flexibilidade coordenada 
com as designações habituais. 

2) as referências bibliográficas não seguem a norma adoptada nas listas 
bibliográficas, ou seja o último nome do autor não surge em primeiro lugar, porque nos 
parece que o método que adoptamos é mais consentâneo com este tipo de catálogo. 

3) Não recorremos à elaboração de gráficos dos custos porque as fontes não 
permitem obter conclusões sobre esta matéria, salvo excepções como as dos restauros 
do mosteiro da Batalha ou da Sé da Guarda. As contas publicadas pelo Ministério das 
Obras Públicas poucas vezes distinguem as verbas atribuídas dos gastos efectivos. 
Quando se trata de donativos e orçamentos de outras origens raramente as fontes nos 
fornecem os gastos. Não podíamos por estas razões somar orçamentos com despesas 
reais, sob pena de viciarmos as contas das obras de restauro e o custo da mesmas. 

Registamos orçamentos e custos sempre que é possível estabelecer essa distinção. 
Em muitos casos as verbas atribuídas pelo Ministério das Obras Públicas não são 
utilizadas, mas não deixam de constituir por isso elementos importantes, porque 
demonstram tanto as intenções como a inoperância das instituições responsáveis pelas 
obras de restauro. 

4) A selecção das fontes iconográficas obedeceu a dois objectivos. Por um lado 
as imagens fornecem dados sobre o estado dos edifícios antes, durante e depois das 
obras de restauro, permitindo a detecção das intervenções, de forma frequentemente 
mais unívoca do que as fontes manuscritas, embora tenhamos que atender à idealização 
figurativa patente em várias gravuras, por outro lado a iconografia dos monumentos e a 
sua difusão constituem por si só um elemento de análise da valorização dos edifícios 
enquanto monumentos, da eleição de estilos arquitectónicos ou de exemplares de 
determinado estilo, elementos de grande poder sugestivo na prossecução do presente 
trabalho. 

Apresentamos fotografias actuais só quando nos esclarecem sobre os restauros 
realizados na época que tratamos, como por exemplo no caso e S. Francisco de 
Guimarães, porque o arranjo actual de igrejas e mosteiros corresponde, quase sempre, 
às obras de restauro realizadas depois de 1929. 

A data atribuída às imagens corresponde à sua publicação, excepto quando os 
dados disponíveis permitem uma maior precisão, sendo esses casos devidamente 
assinalados. 
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1. Os edifícios 

1.1 - Restauros e projectos de restauro 
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Abade de Neiva (Santa Maria) * 

Local - Abade de Neiva, Barcelos 
Época da construção medieval ** - inícios do século XIV. 
Outras intervenções -
Descrição -1732 - "Existiu em frente um cabido ou galilé que em 1732 se mandava 
consertar, em acto de visita (...) de tudo o que for necesario para que não chegue a 
arruinar-se, o qual (...) desapareceu." 
Teotónio da Fonseca, O Concelho de Barcelos Aquém e Além-Cávado, I-Aquém-Cávado, 
Barcelos, 1948, p.49; 
1756 - na Visitação deste ano mandam-se reformar as paredes da igreja, ordem que já 
havia sido consignada em 1732, sem ter sido cumprida. Em 1780 o visitador considera 
a igreja primorosamente asseada, parecendo indicar que as obras foram concretizadas. 
Idem, ibidem, p. 50; 
1831 - continuando a a utilizar ^Visitações como fonte o autor supracitado refere o 
estado de ruína da igreja, nesta data. Idem, ibidem, p. 50; 
1897 - "Ao lado esquerdo do templo apruma-se uma torre quadrangular, semi-medieval, 
da qual ha passadiço para o coro da Igreja." 
A. Soucasaux, A Igreja de Santa Maria do Abbade, "A Lagrima", Barcelos, 6o ano, 

n°l, 1/1/1897, p. 2; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1904***; 
Motivação -1904 - estado de ruína da fachada principal; 
Intervenientes -1904 - D. Manuel Baptista da Cunha, Arcebispo de Braga; 
Autores -
Encomendadores -1904 - D. Manuel Baptista da Cunha, Arcebispo de Braga; 
Autores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1904 - "Esta igreja foi visitada em 1904 pelo arcebispo D. Manuel Baptista da 
Cunha e na respectiva pastoral manda fazer obras de reconstrução da parede da frente 
que ameaça ruína (...)." 
Teotónio da Fonseca, O Concelho de Barcelos Aquém e Além-Cávado, I -Aquém-

Cávado, Barcelos, 1948, p.50; 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1887 - 1) desenho, segundo fotografia, da fachada principal e 
torre in José Augusto Vieira, O Minho Pittoresco, Lisboa, v.2, 1887, p. 149; 
1897 - 2) fotogravura da fachada principal da igreja e da torre,"A Lagrima", Barcelos, 
6o ano, n°l, 1/1/1897, p.l; 
1914 (anterior a) - 3) fotografia da fachada principal e parte da torre, Joaquim de 
Vasconcelos, Arte Românica em Portugal, Porto, Marques Abreu, 1918*, fotografia 
Hl ; 
*apesar de esta obra ter sido publicada em 1918, as fotografias que apresenta foram 
expostas no Ateneu Comercial do Porto em 4 de Janeiro de 1914, sendo fruto de quinze 
anos de trabalho, conforme se refere na obra citada, p.l. 
Obs. - Restaurada pela D.G.E.M.N. - Boletim n° 90, Dez., 1957. 
* Não obstante as informações sobre as obras nesta igreja serem limitadas, não deixamos 
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de as referenciar porque nos indicam intervenções - no século XVIII e em 1904 - que 
não alteraram o modo românico de construir. Apesar de não termos o registo de que a 
ordem consignada na Visitação de 1904 foi cumprida, a fotografia de Marques Abreu 
de c. de 1914, parece confirmar a realização de obras. 
Devemos notar que o aspecto tardio das paredes laterais e respectivos cachorros e a 
largura da nave, relativamente à cabeceira, podem ter sido sublinhados pela intervenção 
do século XVIII, o que não significa que não correspondam a elementos medievais 
mais tardios que a ábside. 
** A informação sobre as datações dos edifícios foi recolhida na bibliografia mais 
actualizada de História da arquitectura portuguesa românica, gótica e manuelina, que 
consta da bibliografia geral - Cfr. V.l deste trabalho. 
*** A data das obras de restauro indica, geralmente, o início das respectivas obras. Só 
quando possuímos documentação mais sistemática e seriada é que indicamos a data do 
final das mesmas. 

#gumia mia/Hotcgruflna do «*.•• «'. Julio VsillongQ 

1 
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Abragão (S. Pedro) 

Local - Penafiel 
Época da construção medieval - século XIII (cabeceira). 
Outras intervenções - século XVII - 1668 (corpo da igreja), 1822 (torre). 
Descrição -1864 *- "Para dar cumprimento ao officio de V. Sa datado de 30 de Setembro, 
tenho a responder o corpo da egreja esta arruinado, capellas publicas não ha data da sua 
fundação 1238 em quanto a sua architectura: A da Capella mor e Arco Cruzeiro he a 
propria do século doze e do corpo da Egreja reedificada (?) toda em 1668 he aproximada 
a Dórica porem de mau gosto. (...)." 
M.O.P., Porto - Igrejas do Bispado do Porto 2, cx. 8, Abragão. Cfr. Apêndice documental. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1845 - (conclusão das obras); 
Motivação -1845 - estado de ruína; 
prestígio da igreja pela sua antiguidade (e a qualidade da sua "fundadora"**); 
piedade e patriotismo do encomendador; 
Intervenientes - 1845 - José António de Matos (natural de S. Pedro de Abragão e 
residente no Brasil); 
Autores -1845 - Francisco Monteiro Guedes Meireles e Brito; 
Encomendadores -1845 - José António de Matos (natural de S. Pedro de Abragão e 
residente no Brasil); 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião - "Periódico dos Pobres no Porto", Porto, 27/5/1845, 
"Revista Universal Lisbonense", Lisboa, 5/6/1845; 
Obras -1845 - "reparo" do edifício que ameaçava ruína. Segundo a notícia, chegada 
ao "Periódico dos Pobres no Porto" através de uma carta de José Ferreira Monteiro, 
tinha já sido José Antonio de Matos o financiador da construção da torre, concluída em 
1822. Poucos anos volvidos como o templo ameaçasse total ruína : 
" O mesmo Sr. Matttos outra vez lhe accode e encarrega de fazer o completo reparo do 
templo ao Sr. Francisco Monteiro Guedes Meirelles e Brito, o qual mui dignamente 
soube desempenhar-se. 
As obras estão concluídas, e o venerando edifício, cuja origem pouco cede em antiga á 
da monarchia, ahi se alevanta agora soberbo e remoçado. (...) mas se para o Sr. Mattos 
ha de ficar sendo este um monumento da sua piedade e patriotismo, não devemos deixar 
sem agradecimento e gloria o Sr. Meirelles e Brito, digno e fiel executor das suas 
vontades, que fez para conservar na reedificação o mesmo cunho e caracter primitivo 
do edifício." 
Restauração de um antigo monumento, "Revista Universal Lisbonense", Lisboa, 5/6/ 
1845, p. 554-555; 
Fontes escritas - a supracitada e "Periódico dos Pobres no Porto", Porto, 27/5/1845; 
Fontes iconográficas -1928 -1) fotografia do exterior da capela-mor, "Penha-Fidelis", 
Penafiel, Io ano, n° 9, 1928, p. 169; 
Obs. - * A igreja foi reparada cerca de 1845 e a nave já se encontra em mau estado em 
1864, a ser exacta a informação do pároco de Abragão. Mesmo que se trate de um certo 
exagero este dado indica a necessidade constante de obras, ou então que as intervenções 
de 1845 não foram suficientes para obstar ao estado de precaridade da igreja. Repare-se 
que em 1864 só a nave está em ruína, o que aponta duas hipóteses: ou o seu restauro foi 
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menos cuidado que o da cabeceira, mais antiga e por isso mais apelativa no respeito 
pela antiguidade, que sabemos ter sido uma das características do restauro, ou a menor 
qualidade da arquitectura do século XVII levou a que o corpo da igreja tivesse um 
processo de ruína mais rápido que a cabeceira. 
**Segundo a tradição o templo foi fundado por D. Mafalda, filha de D. Sanchol, tradição 
que o reformador do corpo da igreja em 1668, o abade Vaz Golias, registou na inscrição 
que acompanha o seu sarcófago. 
O valor desta tradição não terá sido estranho ao empenhamento de conservar "o cunho 
e caracter primitivo do edifício", como a notícia citada sublinha. 
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Águas Santas (Santa Marinha) 

Local - Águas Santas (Maia) 
Época da construção medieval - séculos XII (nave e ábside norte), XIII (cabeceira da 
nave sul), XIV (nave sul, torre norte e portal). 
Outras intervenções - século XVII (ampliação da ábside e da nave sul). 
Descrição - 1693 - a igreja "esta feita toda de parede de cantaria antiga", tem duas 
naves e torre sineira do lado norte e do lado sul possui um alpendre. 
A.D.P. - Águas Santas, 17, fl. 1 r.Jombo da Comêda deAgoas Santas (...). Cfr. Apêndice 
documental. 
1871 - "A torre acastellada, coroada de ameias, foi sobrepujada por uma cupula, obra 
posterior, de máo effeito.(...). 
O interior do templo é dividido em duas naves por arcadas de ordem corintia ainda que 
pouco buriladas, e bem se deixa ver que aquellas pedras já formaram outro edifício, 
d'outra seita, porque aqui, ou ali se encontram emblemas de gentilidade." 
Joaquim Moutinho dos Santosjmpressões históricas, geographicas e outras raridades 
da freguezia de Águas Santas, Porto, 1871, p. 15; 
1877 - "Aguas Santas, 27 de setembro de 1877 
Exm° Snr. Conselheiro: 
(...). 
Sei pela carta de V Exa de 26 de julho p.p., que fora V Excia. ao ministério do reino 
empenhar-se como aqui me promettera, pela approvação do orçamento ou authorização 
para contrahir os meios necessários á continuação das obras urgentes da nossa velha e 
veneranda egreja por suas tradições gloriosas.(...). Até ao presente não nos foi pedido 
mais esclarecimento algum, nem nos consta que tenha sido approvadas pelo governo as 
nossas pretenções, cuja demora vae causando embaraços ao regular andamento e gerência 
da junta de Parochia, que não sabe o quê fazer. 
(...). 
Antonio d'Ascensão e Oliveira 
Abbade da frega de Aguas Santas" 
A.N./T.T. - Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. IX (8o). doe. 1540; Cfr. Apêndice documental. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1874 
Motivação -1874 - obras urgentes; 
a igreja é veneranda pelas suas tradições gloriosas; 
conferir ao templo forma simétrica; 
aumentar a capacidade para os actos de culto; 
realçar o valor do edifício ao retirar a cal e o gesso; 
Intervenientes -1874 - Comissão presidida pelo pároco António de Ascensão e Oliveira; 
Junta de Paróquia; 
Autores -1874 - Comissão presidida pelo pároco António de Ascensão e Oliveira. 
Encomendadores - 1874 - Comissão presidida pelo pároco António de Ascensão e 
Oliveira; Junta de Paróquia; 
Fiscalizadores - os mesmos; 
Agentes de opinião -
Obras -1874 - "Modernamante se tem aqui feito obras no interior da egreja, mudando 
alguns altares e alargando o recinto do templo para o lado do sul. Estes melhoramantos 
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são devidos á iniciativa do zeloso parocho Antonio de Ascensão e Oliveira, que começou 
a parochiar em 1867. Até 1874 a egreja de Aguas Santas só tinha duas naves: a principal 
e a da parte do norte, de dois arcos ogivais. Por iniciativa do dito parocho, e auxiliado 
por uma comissão a que elle presidia, fez-se a nave da parte do sul, para dar ao templo 
a forma symetrica que elle não tinha, e para maior capacidade nos actos de culto*. Por 
essa ocasião, aquelles dous arcos ogivais da nave da parte do norte converteram-se em 
um só arco grande. N'esta obra, porem respeitou-se tanto a architectura antiga do templo, 
que ninguém ao vê-la, dirá ser obra dos nossos dias. 
Como acontece a muitas egrejas que n'este paiz se vêem por ahi, caiadas, pintadas, 
estucadas (com mau gosto de manifesto vandalismo!) assim estava em 1874 a egreja de 
Aguas Santas. Mas, então foram limpas da cal e gesso, que cobriam, as columnas, 
capiteis, hieroglyfos e paredes, porque não se ostentava todo o seu valor." 
Carta do Padre João Vieira Neves Castro da Cruz, datada de 2/10/1897, dirigida a António 
Arroio e transcrita pelo mesmo em Singularidades da minha terra, "Renascença 
Portuguesa", Porto, 1917, p. 85-89; 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1866 - 1) gravura da fachada ocidental, incluindo a torre, "O 
Panorama", Lisboa, n° 29, v. 16, 5a série, 1866, p. 225; 
1886 - 2 e 3) 2 desenhos datados de 21/11/86, representando a fachada principal e a 
igreja vista de sudeste, assim como alguns cachorros, Carlos Diogo de Vila-Lobos 
Machado, Soares dos Reis e o Centro Artístico Portuense, Porto, 1947, s/p. 
1915 - 4) fotografia da fachada ocidental da igreja, "O Archeologo Português", Lisboa, 
v. 20, n°s 1 a 12, Jan. a Dez. de 1915, p. 293; 
1917 - 5) desenho das fachadas ocidental e norte in António Arroio, Singularidades da 
minha terra, "Renascença Portuguesa", Porto, 1917, p. 68; 
Obs. - Inscrição na parede sul que noticia as reformas de 1874: 
"ELEGI LOCUM ISTUM IN DOMUM/SACRIFICII. Liv. 2o Paraliponema. 
A primordial fundação desta igreja de tão/gloriosas recordações perde-se em a noite 
do/passado./Reedificada pelos annos de 1097, só tinha a/nave do norte, com dous arcos 
ogivaes./Sendo seu parocho Antonio de Ascensão e/Oliveira, em 1874, os arcos 
converteram-se em/ um só, a tosca coluna que os sustenteva ao meio/ foi tirada e fez-se 
esta nave sul." 
* A nave construída nesta data era coroada de merlões, como se pode verificar pela 
iconografia da igreja. Recentemente, já nos anos 90, a campanha de obras da D.G.E.M.N. 
que pôs a descoberto o absidíolo sul, até então oculto, retirou o coroamento referido. 
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Alcobaça (Mosteiro de Santa Maria) 

Local - Alcobaça 
Época da construção medieval - séculos XIII (igreja) e XIV (claustro). 
Outras intervenções - séculos XVI, XVII e XVIII. 
Descrição -1609 - (8 de Dezembro) - "He a igreja e Casa toda de obra gótica, de naves 
estreitas posto que muito compridas (...). A Capella hé de obra dórica, e assi parese 
moderna, andasse por detrás porque as naves a vão cercando." 
Joaquim Veríssimo Serrão, (direcção de) Viagens em Portugal de Manuel Severim de 

Faria, 1604-1609-1625, Lisboa, 1974, p. 134; 
1839 - "o mosteiro tem sete dormitórios." 
"Universo Pittoresco", Lisboa, v.l, n°6, p. 82; 
1840 - " a abobada (da igreja) é duma espécie de tufo." 
"O Panorama", v.4, n°151, 11/4/1840, p.115; 
1846- "Le cloître offre l'aspect du délabrement le plus complet quoiqu'il ne soit pas 
encora tout à fait en ruines." 
C.A. Raczynski, Les arts en Portugal (...), Paris, 1846, p 455; 
1863 - "Compõem-se o mosteiro de sete dormitórios, das hospedarias, do noviciado, 
cinco claustros (...)." 
I. Vilhena Barbosa, Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, "Archivo Pittoresco", Lisboa, 
t. 6,n°26, 1863,p.201; 
1868 - "É grande a ruina do claustro superior. N'algumas partes caíram telhados e 
abobadas." 
A. Filipe Simões, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t . l l , n° 33, 1868, p.258; 
1881 - no dia 22 de Março deu-se o demonoramento de uma das torres da igreja. Eduardo 
A. Da Rocha Dias, A Real Associação dos Architectos Civis eArcheologos Portuguezes 
desde a sua fundação até 11 de Novembro de 1889 (...), Lisboa, 1907, p. 22; 
1885 - Vieira Natividade refere que o pavimento primitivo foi alteado, pelos frades, em 
cerca de um metro. "E sabemos isto (...) pelo elegante e fino mozaico que ha annos 
apareceu n'umas escavações, mozaico que formava o pavimento. (1) 
(1) A este respeito escreve-nos o nosso amigo e illustre archeologo sr. Possidonio da 
Silva: - "Emquanto no antigo pizo da igreja era feito com pequeníssimos tijollos vidrados, 
tendo 0,m 12 por lado e da grossura de 25 millimetros. O primitivo pizo esta hoje mais 
inferior, e n'uma profundidade superior a 38 centímetros. Tenho em meu poder um 
d'esses ladrilhos, etc." 
M. Vieira Natividade, O Mosteiro d'Alcobaça, Coimbra, 1885, p. 75; 
"No refeitório construiu-se o theatro alcobacense; a sala do capitulo foi estupidamente 
despida de todas as campas e trabalhos apreciáveis que possuía em abundância, e apenas 
o claustro de D. Diniz, meio destruído, ficou para nos mostrar a arte." idem, ibidem, p. 
88; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1857; c.1881 ; c.1894; 1905 
(obras em curso: estava concluído o restauro do claustro e iniciavam-se as obras na 
charola); 
Motivação -1857 - é um "edifício monumental"; 
estado de ruína e abandono; 
1881 - idem; 
ruína de uma das torres, causada por um raio; 
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1905 - estado de ruína; 
Intervenientes -1857 - MOR; 
1881-M.O.R; 
1905 - Comissão dos Monumentos Nacionais; M.O.P. 
Autores -1857 - um arquitecto civil (contas do M.O.P.); 
1905 - Augusto Fuschini, engenheiro e director daquela Comissão foi o autor do projecto 
de restauro do claustro; 
Encomendadores -1857 - M O R ; 
1881 - M.O.P; 
1905 - M.O.P; 
Fiscalizadores -1881 - Lucas José dos Santos Pereira, nesta data arquitecto- chefe de 
secção das obras de restauro da Batalha, é chamado a Alcobaça como abaixo se indica. 
Artífices -
Agentes de opinião -1890 - Haupt regista o estado de ruína do conjunto monástico, 
assim como o seu abandono propiciador ao roubo de todo o tipo de materiais. Considera 
que "Os "trabalhos de reconstituição" no exterior contrastam deploravelmente com a 
pavorosa devastação do interior." 
Albrecht Haupt, A Arquitectura do Renascimento em Portugal, Editorial Presença, 
Lisboa, 1985, p. 151, (a edição original, em alemão, é de 1890) 
Obras - 1857 - reparações nos telhados. No ano seguinte prosseguem "reparos" de 
maior vulto como se pode verificar pelas despesas efectuadas. 
"Ministério das Obras Públicas, Commercio e Industria. Conta da Gerência do anno 
Económico de 1857-58", Lisboa, v.2, p. 172; idem, 1858-59, p. 202; 
Obras na igreja e no mosteiro, idem 1860-61, p. 236; 
- "Tendo-se dado principio aos reparos e concertos indispensáveis para a conservação 
da egreja do extincto mosteiro de Alcobaça, considerado, como effectivamente é, edifício 
monumental, pararam ha mezes as obras começadas, sem motivo justificado ou causa 
conhecida, ficando a mesma igreja, hoje parochial, em estado de se não poderem celebrar 
os officios divinos; (...)." Requerimento do deputado por Alcobaça, Hermenegildo 
Augusto de Faria Blanc apresentado à Câmara dos Deputados em 16/3/1860, "Diário 
da Camará dos Deputados", Lisboa, v. 1, n°4, Imprensa Nacional, 1860, p 141; 
1881 - "A necessidade de uma direcção e uma fiscalização permanente durante o 
apeamento de cantarias da cupula da torre do mosteiro de Alcobaça fulminada pelo 
raio, levou-me a determinar ao arquitecto chefe de secção da Batalha, que estivesse em 
Alcobaça enquanto a sua presença fosse alli indispensável (...)." 
A.H.M.O.P - Processo Individual de Lucas José dos Santos Pereira. Carta dirigida ao 
Director Geral das Obras Públicas pelo director das Obras Públicas do Distrito de Leiria, 
26 de Março de 1881. Cfr. Apêndice documental. 
- "Levo ao conhecimento de V. Exa que hoje retiraram os operários que aqui andavam 
trabalhando nos concertos da Egreja do Mosteiro desta Villa, indo dar principio a um 
novo Templo na Marinha Grande, esperando por nova verba destinada para se 
continuarem os trabalhos. 
Vou pois expor a V Exa como principal protector d'esté Monumento, as obras concluídas 
e estas são a Sacristia do Templo perfeitamente reparada das fendas que ameaçavam a 
sua ruina. O tecto da parte do Templo do claustro de D. Dinis feito e concluído, uma das 
grandes obras, attendendo a deterioração que as aguas faziam nas paredes d'aquelle 
lado. 
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Os tectos do Templo e capellas renovadas. Os pegões do tecto da Capella Mór concluídos. 
Resta pois com a devida urgência tirar as aguas da Caza dos túmulos, e concluir a torre 
que se acha desigual a outra (...)." 
A.N./T.T. - Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. XIV (8o) doe. 3383, Carta dirigida a Joaquim Possodónio Narciso 
da Silva, pelo pároco de Alcobaça, 4 de Julho de 1885. Cfr. Apêndice documental. 
1894 - "Alcobaça 2 de novembro 94 
A Igreja foi limpa a ferro. Toda a cilharia está picada recentemente. Não se limitaram a 
simples lavagem foi a ferro. 
Nos topos das secções das columnas que foram em outro tempo cortadas (provavelmente 
em reforma fradesca) alindaram, fantasiando umas decorações (...). 
As juntas caiadas e a cantaria remendada. As abobadas (os panos de entre as nervuras) 
caiadas de branco cru (?), muito desagradável. 
O encarregado da restauração, (representante do Motta) chama-se Libório., B.M.C.-
ms. de António Augusto Gonçalves, B.M.C., Manuscritos vários - cfr. Apêndice 
documental. 
1905 - "Ha poucos meses concluiu-se a restauração do claustro de D. Dinis e iniciaram-
se as reparações nas capellas da Charola". 
António José Mimoso Ruiz, Mosteiros Reaes. Palestra, "Boletim da Associação dos 
Conductores de Obras Publicas", Lisboa, v.9, n°4, 1905, p.124; 
- "O piso inferior, primitivamente coberto com telhado, foi tranformado em terraço e o 
claustro foi ampliado com uma segunda galeria, mandada fazer por D. Manoel I, assim 
como os novos aposentos do abbade, contíguos a este e feitos à custa de uma parte do 
Dormitório commum, recinto este modernamente transformado em escadaria, segundo 
um plano de restauro bem infeliz do engenheiro Fuschini, ao tempo exercendo a direcção 
dos Monumentos Nacionais. Mas não se limitou a commeter esta barbaridade que aliaz, 
nada explica, visto o acesso do 2o pizo do claustro já se encontrar regulado por uma 
escada de espiral, revellando o intelligente espirito de adaptação do mestre Castilho 
(1), que para esta obra escolheu uma édicula existente no lanço collateral do templo, 
alteando este no estylo da época e collocando na face superior correspondente ás arcadas 
da galeria uma curiosa janella de feição perfeitamente mudejar. 
Esta ampliação de Castilho, perfeitamente integrada na restante obra da sua authoría, 
foi apeada sem justificação e nem, sequer, tal explicam razões de excessiva tendência 
purista, pois a ellas devia então sacrificar-se toda a galeria superior manoelina." 
(...) 
(1) D'esta interessante peça de architectura, que ainda existia intacta ha uns 30 anos, 
reproduziu Haupt um trecho do interior. As cantarias provenientes da demolição da 
parte superior encontram-se no claustro." 
Ernesto Korrodi, Monumentos de Portugal, Alcobaça, n° 4, Porto, 1929, p.49-50; 

Custos*-
1857-1858 - M.O.P. - reparações nos telhados 
1858-1859 - M.O.P. - reparos 
1859-1860 - M.O.P. -
1860-1861 - M.O.P. - obras na igreja 

obras no mosteiro 
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1861-1862 - M.O.P. - obras na igreja 
1862-1863 - M.O.P. - idem 
1869-1870 - M.O.P. - conservação 
1870 1871 - M.O.P. - conservação 
1871-1872 - M.O.P. - conservação 
1872-1873 - M.O.P. - reparos 

isolamento da casa dos 
túmulos 

1877-1878 - M.O.P. 
1880-1881 - M.O.P. 
1881-1882 - M.O.P. 
1882-1883 - M.O.P. -
1884-1885 - M.O.P. -
1885-1886 - M.O.P. -
1886-1887 - M.O.P. -

36$900 
420$004 

41$040 
41$040 

119$250 
179$460 

113$790 
274$440 
370$000 

1:387$020 
500$000 

1:200$000 
1:600$000 

500$000 

* "Ministério das Obras Publicas, Commercio e Industria. Conta da Gerência", Lisboa; 
- A fonte utilizada para os custos atribuídos pelo M.O.P. é normalmente a mesma, pelo 
que nos abstemos de a repetir em cada edifício. Quando utilizarmos outra fonte faremos 
a respectiva citação. 

Fontes escritas - as supracitadas 
Fontes iconográficas -1839 -1) gravura da fachada ocidental do mosteiro, "Universo 
Pittoresco", Lisboa, v.l, n° 6; 
1840 - 2) gravura da fachada ocidental do mosteiro, "O Panorama", v.4, n°151, 11/4/ 
1840,p. 113; 
1847 - 3) gravura da fachada ocidental do mosteiro, Ferdinand Denis, Portugal Pittoresco 
ou Descripção histórica deste reino, Lisboa, v.4, 1847, s/p.; 
1863 - 4) gravura da fachada ocidental da igreja e de parte do mosteiro, "Archivo 
Pittoresco", Lisboa, t. 6, n° 22, 1863, p.169; 
1866 - 5) gravura do claustro, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t.9, n° 5, 1866, p.33; 
1868 - 6) gravura do claustro, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t . l l , n° 33, 1868, p.257; 
1890 (anterior a) - 7) 2 desenhos do claustro, Albrecht Haupt, A Arquitectura do 
Renascimento em Portugal, Editorial Presença, Lisboa, 1985, fig. 135-136, (a edição 
original, em alemão, é de 1890); 
8)1 desenho da caixa de escada do claustro, idem, ibidem, fig. 139. 
1906 - 9) fotografia do claustro, "Illustração Portugueza", Lisboa, 2a s., 11/6/1906, 
p.491; 
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Claustro do SiLancio, no mosteiro u<ï Alcobaça. 
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Claustros de D, Diniz c do cardeal infante D. Henrique, era Aluobaça 
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Caixa da escada do Claustro de 
D. Diniz (destruída por puschlnl) 

Desenho de Haupt 

8 

O claustro te SilenHo em Alcobaça 
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Arnoso (S. Salvador) 

Local - Santa Eulália de Arnoso, Famalicão 
Época da construção medieval - séculos XII-XIII. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação - anterior a 1906; 
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1906 - "Visitei mais trez igrejas românicas: Arnoso, Font'Arcada e Coucieiro, 
(...) a primeira foi esfregada a pico n'uma pseudo restauração que conservou todas as 
idiotices e barbaridades anteriores." 
Carta de Manuel Monteiro a António Augusto Gonçalves, datada de Braga em 26/3/ 
1906 e publicada por António Gomes da Rocha Madahil (Introdução de), Bibliotecas e 
arquivos: a questão dos papéis de Braga, Coimbra, sep. do "Arquivo Coimbrão", v. 
25, 1970, p. 26. 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -1) fotografia da igreja, Joaquim de Vasconcelos, Arte Românica 
em Portugal, Porto, Marques Abreu, 1918*, fotografia 142; 
*apesar de esta obra ter sido publicada em 1918, as fotografias que apresenta foram 
expostas no Ateneu Comercial do Porto em 4 de Janeiro de 1914, sendo fruto de quinze 
anos de trabalho, conforme se refere na obra citada, p. 1. 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1958 - Boletim n° 94. Dezembro. 
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Batalha (matriz - Santa Cruz) 

Local - Batalha 
Época da construção medieval - Ia metade do século XVI. 
Outras intervenções -
Descrição -1889 - a igreja estava em ruínas, provavelmente em grande parte do interior. 
Ruínas da egreja matriz da Batalha, "O Occidente", Lisboa, v. 12, ano 12, n°375,21/5/ 
1889, p. 118; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1905; 
Motivação -1905 - estado ruinoso da igreja; 
Intervenientes -1905 - Junta de Paróquia; 
Autores -1905 - canteiro ( ao qual foram entregues a direcção e o risco da reconstrução) 
Encomendadores -1905 - Junta de Paróquia. As verbas foram adquiridas com esmolas 
dos paroquianos; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -1905 - Tito Benevenuto de Sousa Larcher, residente em Leiria, 
envia um ofício à R.A.A.C.A.P. reprovando a reconstrução e o facto de a sua direcção 
e risco terem sido entregues a um canteiro. 
"Boletim da Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes", Lisboa, 4a 

série, 1.10, n° 6, [1905], p. 297; 
Obras -1905 - "O campanário característico foi substituído por uma desgraciosa torre 
e trata-se de substituir um bello altar Renascença, que ha do lado do Evangelho, para o 
substituir por obra de bric-à-brac. Cobriram o tecto com telha de Marselha.", idem, 
ibidem.. 
"(...) a construcção daquela torre foi motivada pelo estado de ruina em que se achava a 
antiga; que a torre tem já aproximadamente 15m,0 d' alto e estão prestes a serem assentes 
os campanarios(...)." 
"Boletim da Associação dos Architectos Civis Archeologos Portuguezes", Lisboa, 4a 

série, 1.10, n°8, [1905], p. 416 (extracto de um ofício do Director das Obras Públicas de 
Leiria justificando que a respectiva Direcção não tem responsabilidades nestas obras, 
porque a igreja não é monumento nacional); 
Custos -
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1889 -1) gravura da fachada principal, "O Occidente", Lisboa, 
v. 12, ano 12, n°375, 21/5/1889, p. 120; 
Obs. - restauro concluído em 1938 pela D.G.E.M.N. - Boletim n° 13. 

40 



Catálogo Analítico 

X ^SÍ 4 — 
^ i \ ^ \ \ ^ r « s ^ v í 7 

RUINAS DA EG REJA MATRIZ DA BATALHA 
(Dc.senliD do natural por J. R. Cíiristino) 
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Batalha (Mosteiro de Santa Maria da Vitória)* 

Local - Batalha 
Época da construção medieval - finais do século XIV e século XV; 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação - depois de 1755; 1840 a 1924; 
depois de 1755 - o terramoto de 1755 atingiu o edifício destruindo pináculos, partes da 
grilhagem e o coruchéu da Capela do Fundador, ainda por reconstruir. Outros elementos 
da mesma capela foram reparados "in their former style" devido à munificência do rei 
D. José. 
James Murphy, Plans elevations sections and views of the Church of Batalha, in the 
province of Estremadura in Portugal with the History and Description by Fr. Luis de 
Sousa; with remarks to wich is prefixed an Introductory Discourse on the principals of 
Gothic Architecture, London, 1795, (Preface); 
Motivação - 1840-1900 - o mosteiro da Batalha é um dos monumentos mais 
emblemáticos do romantismo português: 
- por ser um ex-voto de D. João I (que é comparado a D. Pedro IV); 
- por ser um símbolo da independência nacional; 
- por ter merecido uma ilustre publicação por parte de um estrangeiro; 
- porque a sua arquitectura é excelente; 
- porque a sua localização, entre a natureza envolvente, o torna apelativo; 
Intervenientes -1839- Rei D. Fernando II, Governo; 1840-1852 - Direcção das Obras 
Públicas (Ministério do Reino); 1852-1910 - M.O.P; 1911-1924 - Ministério do 
Comércio e Comunicações; 
Autores - 1840-1843 - Luis da Silva Mousinho de Albuquerque, engenheiro; 1843-
1852 - Major Joaquim Guilherme Rebelo Palhares, apontador, exerceu a função de 
encarregado de obras no local e, depois do afastamento de Mousinho de Albuquerque 
manteve o cargo de gestor de obras; 1852-1884 - Lucas José dos Santos Pereira, 
arquitecto; 1884-1900 - José Augusto Fragoso, "construtor chefe"; 
Encomendadores - os intervenientes; 
Fiscalizadores - os autores e os intervenientes; 
Artífices - os principais ofícios dos artífices repartiam-se por: aparelhador, canteiro, 
arvorado em canteiro, pedreiro, caieiro, carrieiro, cabouqueiro, ferramenteiro, serralheiro, 
carpinteiro, vidraceiro, jardineiro, aprendiz, trabalhador, servente e rapaz, aumentando 
as especialidades com o decorrer das obras. 
Observando as folhas de vencimentos ressalta a repetição dos mesmos patronímicos 
em cada ofício ao longo de vários anos, indiciando a tradição familiar dos ofícios. Os 
canteiros são repetidas vezes Patrocínios, os pedreiros Sousas, os vidraceiros Céos e os 
carpinteiros Pailla.. 
A imensa quantidade de artífices que trabalharam neste restauro e o facto de as listagens 
respectivas terem já sido elaboradas, levam-nos a remeter a sua leitura para o trabalho 
abaixo-citado. 
Agentes de opinião -1888 - Joaquim Possidónio Narciso da Silva critica as alterações 
à proporção do portal ocidental: 

"(...) Desejaremos que esta restauração do portal da Sé [de Coimbra] seja feita 
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respeitando-se o typo architectonico que representa, e não aconteça a monstruosa 
alteração que executaram no portal da egreja da Batalha, que é o mais evidente 
testemunho da falta de conhecimentos archeologicos para se ter executado tão absurda 
obra: havendo-se alteado o portal com mais meio metro, tirando-lhe a proporção 
correspondente ao estvlo ogival, ficando substituido com as proporções do estylo clássico 
romano! Qualquer pessoa instruida no que corresponde aos caracteres respectivos dos 
différentes estylos, ficará incerta do que vir executado no portal da monumental egreja 
da Batalha; pois admirando n'aquelle soberbo edifício, todas as suas partes, o estylo 
conforme e correcto da architectura ogival, não poderá explicar o aleijão que tem 
presentemente o portal! (...)•" 
Possidonio da Silva,"Boletim da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos 
Portuguezes,", Lisboa, 2a série, v. 7, 1888, n° 1, p.12-13. 
nota - sublinhado nosso 

1894 - António Augusto Gonçalves critica o restauro: 

No tumulo de D. Duarte da capella-mór, restauraram os narizes, por exemplo e fiseram 
duas cavidades de narinas enormes! Ambas as estatuas foram retocadas inhabilmente. 
No tumulo de D. João as mãos que se apertam são novas, mesquinas e ridiculas. E nas 
roupagens em (ilegivel), escavando e gastando na pedra os bocados fracturados. O 
mesmo em quasi toda a orla do manto da rainha. 
Tudo é feito friamente authomaticamente, sem sentimento e sem arte. 
No espaldar do ediculo do tumulo de D. Fernando, o infante Santo, ha as três pessoas 
da paixão que são caricaturas. Obras de rapazes, principiantes e habilidosos. O antigo 
lá está para o confronto! 
Tudo o que está feito, inclusive os dois túmulos, o D. João II e do filho obedecem aos 
mesmos critérios e eivado dos mesmos defeitos. Talqualmente. 
Estão já lavrados 4 tampas tumulares: 2 pios para os já feitos e outros 2 para os que vão 
fazer! 
Para D. João II, o filho morto em Santarém, D. Affonso V e a mulher D. Isabel. 
Lá estão as estatuas do portico antigas. A linha é graciosa, o nu accentuado. Nos novos 
as pregas são roliças, sem graça e sem arte absolutamente nenhuma. 
As antigas são óptimas. -
O trabalho dos cabellos em grupos; alguns crespos. Nos modernos ondeados, empastados, 
ás linhas paralellas.-
Todos os dinteis em janellas que tem sido feitos teem todos pretensões ao estylo dos 
dinteis do claustro e são pesadíssimos. Grandes trouxas a enlaçarem-se. 
Vitraes medonhos!!!! Padrões verdadeiramente estúpidos. Um assombro de 
imbecilidade. 
Ate nem se deram ao trabalho de imitar o apparelho antigo nas partes restauradas." 
B.M.C. - ms. de António Augusto Gonçalves, Manuscritos vários - Cfr. Apêndice 
documental. 
Obras -1840 - reparação da bandeira de uma janela superior (norte) da nave central, 
elaboração de pilastras novas; restauro de ornatos do túmulo do Infante D. Henrique; 
1841 - restauro de 3 coruchéus, assentamento de telhões novos (placas de pedra de 
grandes dimensões, aparelhadas em forma de telha) sobre as abóbadas; 
1842 - reedificação de um arco-botante da nave da igreja e restauro de janelas da mesma; 
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1843 - reconstrução de 3 arco-botantes do lado norte, respectivas gárgulas e pináculos; 
1844 - restauro da platibanda da nave norte, na fachada ocidental, fizeram-se várias 
gárgulas; porta lateral; restauro dos ornatos que ficam sobre o arco e dos pináculos que 
ladeiam o portal; 
1845 - restauro da platibanda da fachada principal e de um arco-botante do lado sul 
onde assentaram 13 florões; 
1848 - restauro de um arco-botante do lado norte e construção do que faltava no lado 
sul; 
1850 - fachada sul - é aparelhada e assente a platibanda, flores de Hz e gárgulas; 
claustro de D. Afonso V - piso superior - assentamento de 19 colunas, bases e capitéis; 
Nos anos seguintes serão aparelhadas e assentes ou restauradas várias bases, colunelos 
e capitéis 
1851- coruchéu da Cegonha - apeamento de pedra. É lavrada cantaria para a sua 
reconstrução; o restauro é concluido em 1859; 
1852 - capela-mor - cantaria lavrada de novo e aplicada nas janelas; nos anos sequentes 
serão restauradas as frestas superioras e inferiores e envidraçadas; 
1853 - Sala do Capítulo - lavraram cantaria e reconstruiram a janela; em 1855 foi 
aparelhada e assente cantaria do lado oriental: cachorros, peças para a cimalha; 
1857 -janelas do transepto - 4 janelas foram restauradas porcanteiros e envidraçadas; 
1860 - 1873 - Capela do Fundador - aparelhamento de pedra para os arco-botantes e 
assentamento de 46 peças do arco do lado poente. Os outros 7 ficaram concluidos em 
1862, assentamento de cornija, platibanda e flores de liz; restauro das janelas; 
1862 - início do restauro do portal ocidental; 
1863-1869 - restauro do Claustro Real que incluiu a construção de bases, "peças 
moldadas" peças vazadas para as bandeiras, platibanda e flores de liz para a mesma; 
restauro de capitéis originais; 
1872 - portal ocidental - aparelharam 25 "peças ornatadas para a socada" e 2 "tacos 
moldados"; 
1876 - portal ocidental - aparelharam "6 estatuas, 11 cabeças para figura e 1 sobrecéu"; 
1886-1889 - Capelas Imperfeitas - nos terraços aparelharam e assentaram peças de 
cornija, platibanda, cachorros, gárgulas; aparelharam e assentaram aduelas nos arcos 
de ligação com a igreja; 
1892-1896 - Capela do Fundador - aparelharam e assentaram ornatos e pirâmides nos 
túmulos novos e nos túmulos dos infantes; 
1898-1890 - porta lateral - aparelharam e assentaram: capitéis, docéis, cachorros, 
"capacete", pirâmides e coroas; 
1901 - Capela do Fundador - assentamento de frontais nos túmulos novos; 
As obras mais relevantes deste restauro foram: 
- obstar à infiltração de águas pluviais 
- demolição de um conjunto de edifícios que faziam parte do mosteiro, mas que foram 
considerados destituídos de valia arquitectónica e obstruíam a percepção geral do templo, 
capela do Fundador, claustros e Capelas Imperfeitas; 
- restauro dos 16 arco-botantes da igreja; 
- coroamento de todo o edifício com platibanda e pináculos, incluindo a cabeceira que 
não era rematada por esta elemento; 
- restauro da agulha do extremo norte do transepto denominada Coruchéu da Cegonha 
que estava em ruínas; 
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- restauro do portal lateral com elementos novos acima mencionados; 
- restauro da maior parte das bandeiras das janelas da igreja; 
- na Capela do Fundador foram feitos de novo 7 arcobotantes e reconstruído o único 
que ainda existia, colocação de platibandas, reconstrução da abóbada que se mantinha 
danificada desde o terramoto de 1755. Foram restaurados os túmulos. A arca tumular 
de D. João I e D. Filipa de Lencastre assentava em 8 suportes de diversa iconografia, 
alguns dos quais com as figuras de leões. Depois do restauro todos os suportes passaram 
a figurar leões. (v. crítica supracitada de A. A. Gonçalves aos restauros dos túmulos); o 
pavimento foi rebaixado deixando de existir a plataforma octogonal entre as colunas; 
- o Claustro Real foi coroado de platibanda rendilhada que não existia anteriormente; 
- reconstrução da abóbada e arranjo incluindo o vão de entrada, a nascente, do espaço 
de ligação entre a igreja e as Capelas Imperfeitas; 
- portal ocidental - substituição das estátuas dos apóstolos e respectivas mísulas e 
baldaquinos por estátuas novas, feitas em Lisboa. Substituição no tímpano das estátuas 
de S. Marcos e S. Lucas e dos respectivos símbolos e de muitas outras esculturas de 
anjos, reis e profetas e santos; 

A alteração do pé-direito deste portal é um dos assuntos mais polémicos e de difícil 
resolução em todo este restauro. A autora que temos vindo a seguir partindo de um 
comentário feito por Ramalho Ortigão em 1896, sobre as obras que teriam acrescentado 
altura ao portal, rebaixando-o e fazendo desaparecer os degraus que desciam da porta 
para o pavimento da igreja, aduz uma argumentação apoiada em fotografias da época e 
conclui que o portal recebeu um aumento de 65 cm . Estas obras teriam sido realizadas 
entre 1873-1876, sob a orientação de Lucas José dos Santos Pereira. 
Cremos que o texto de Possidónio Narciso da Silva de 1888 acima citado reforça esta 
constatação. Trata-se de um arquitecto de olhos experimentados em monumentos 
medievais e em restauros, e a data em que escreve está mais próxima da hipotética 
alteração do portal. Ramalho Ortigão utilizou frequentemente na redacção de O Culto 
da Arte em Portugal (1896) o "Boletim" da Associação de que Possidónio foi o fundador 
e presidente. Basta percorrer aquele periódico para disso nos apercebermos. 
Devemos acrescentar que a datação de 1873-1876, não fará muito sentido, porquanto 
Joaquim Possidónio Narciso da Silva foi um admirador confesso do restauro conduzido 
por Lucas José dos Santos Pereira, tendo elogiado a sua obra de restaurador do Coruchéu 
da Cegonha, que participou às associações de arquitectos ingleses e franceses. Também 
àquele arquitecto atribuiu o mérito da formação de uma escola de canteiros no mosteiro 
da Batalha como refere à data da morte de Lucas José dos Santos Pereira em 1884, no 
referido "Boletim". 
A crítica veemente de Possidónio à alteração do portal não parece caber nos elogios 
que faz a L.J. dos Santos Pereira. Já vimos que depois de 1884 a direcção é entregue a 
José Augusto Fragoso, responsável pelas obras de carácter revivalista como os túmulos 
e uma capela baptismal que edificou na nave central, e entretanto foi destruída. Uma 
vez que Possidónio criticou em 1888 a ignorância de quem alterou as dimensões do 
pórtico, essa alteração pode ter sido da responsabilidade de J.A. Fragoso. 
Uma das dificuldades que Maria João Neto encontrou para datar aquela alteração reside 
no facto de os resumos de obras estarem incompletos, precisamente desde os princípios 
dos anos 70 até meados da década de oitenta, embora haja notícias de obras no portal 
ainda em 1881. 
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Equacionada a questão proposta por a autora citada com o texto de Possidónio parece-
nos poder concluir-se que as dimensões do portal foram realmente alteradas, subsistindo 
as dúvidas quanto à sua datação. 
Custos - 1840-1900 - 150.000$000 reis; cfr. quadros de despesa da autoria de Maria 
João Neto, abaixo reproduzidos; 
Fontes escritas - as citadas; 
Fontes iconográficas -1795 - 1,2,3,4) desenhos de James Murphy, Plans elevations 
sections and views of the Church of Batalha, in the province of Estremadura in Portugal 
with the History and Description by Fr. Luis de Sousa; with remarks to wich is prefixed 
an Introductory Discourse on the principals of Gothic Architecture, London, 1795; 
1836 - 5) gravura da fachada ocidental da igreja, de Manuel Maria Bordalo Pinheiro. 
"Jornal Encyclopedico", Lisboa, v.l, n°l, Nov., 1836, s./p.. A gravura parece inspirada 
nos desenhos de Murphy porque figura a agulha do extremo norte do transepto que 
sabemos estar em ruínas; 
1837 - 6) gravura da fachada sul que copia, reduzindo uma estampa de Murphy, "Archivo 
Popular", Lisboa, n°26, 23/9/1837, p. 197; 
1839 - 7) gravura inspirada nos desenhos de Murphy; "Universo Pittoresco", Lisboa, 
v.l,n°5, 1839, s./p.; 
1840 - 8) gravura que reproduz a imagem n°5, "O Panorama", Lisboa, v.4, n°141, 1940, 
p.9; 
1841 - 9,10) gravuras que copiam as estampas de Murphy, "Universo Pittoresco", Lisboa, 
v.2,n°10, 1841, s./p.; 
1841 - 11) gravura das capelas imperfeitas. Detalhe de uma estampa de Murphy, 
"Universo Pittoresco", Lisboa, v.2, n°15, 1841, s./p.; 
1843 - 12) gravura que copia uma estampa de Murphy, "Universo Pittoresco", Lisboa, 
v.3,n°9, 1843, s./p.; 
1860 -13) gravura do portal ocidental, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v.3,1860, p. 113; 
1865 -14) gravura onde se detecta a existência de de 1 único arco-botante na capela do 
fundador, o estado ruinoso de um arco-botante da nave e a ausência de platibandas 
coroando a cabeceira, que as obras do restauro colocaram, "Archivo Pittoresco", Lisboa, 
v.8, n° 7,1865, p. 52; 
1865 -15) gravura inspirada em Murphy, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v.8, n° 27,1865, 
p.213; 
1865 - 16) gravura do interior da Capela do Fundador, "Archivo Pittoresco", Lisboa, 
v.8, n° 27,1865, p.209; 
1865 - 17) gravura do claustro onde é patente a ausência da platibanda com que o 
restauro o rematou, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v.8, n° 35,1865, p.273; 
1865 - 18) gravura das Capelas Imperfeitas, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v.8, n° 
44,1865, p.345; 
S./d. - 19) portal ocidental (pormenor), fotografia do South Kensington Museum, 
D.G.E.M.N., Maria João Quintas Lopes Baptista Neto, O restauro do Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória de 1840 a 1900, Lisboa, v.3, fig. 107., Faculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa, dissertação de mestrado policopiada, 1990; 
S./d. - 20) fotografia do portal depoi de ser alteado, ibidem, fig. 115; 
1894 - 21) gravura, a partir de uma fotografia do monumento praticamente restaurado, 
"O Occidente", Lisboa, v.l7,n°565, 1/9/1994, p. 205; 
1908 - 22) fotografia do claustro onde é visível a platibanda colocada no restauro, G. de 

46 



Catálogo Analítico 

Beauregard e L. de Fouchier, Voyage en Portugal, Paris, 1908, p. 192; 
Obs. - * O restauro do conjunto monumental da Batalha mereceu já um estudo de 1990 
revelador de um vasto fundo documental guardado no próprio mosteiro, que cobre o 
período de 1840 a 1924. Essa documentação - resumos das obras, folhas de jornais 
vencidos pelos operários, Livros de contas e Ofícios - permitiu à autora seguir de perto 
as obras de restauro e elaborar as respectivas listagens. 
Utilizamos este trabalho como fonte de informação principal com excepção das fontes 
iconográficas por nós recolhidas, da citação de um artigo da autoria de J. Possidónio 
Narciso da Silva de 1888, que trancrevemos, e de um manuscrito igualmente inédito de 
António Augusto Gonçalves, criticando o restauro, em 1894. 
A grande quantidade de dados relativos às obras, artífices e custos publicados e ordenados 
no referido trabalho, não permite a sua total inclusão nos campos acima definidos, nem 
faria sentido repetir toda a informação já disponível. Faremos pois um resumo das 
listagens elaboradas por Maria João Neto, registando as obras que nos parecem nucleares 
para o entendimento deste restauro e da sua orientação. 
No que respeita a análise do restauro, remetemos o leitor para o v. 1 do nosso trabalho. 
1990 - Maria João Quintas Lopes Baptista Neto, O restauro do Mosteiro de Santa 
Maria Da vitória de 1840 a 1900, Lisboa, 3 v., Faculdade de Letras, Universidade de 
Lisboa, dissertação de mestrado policopiada, 1990. 
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Quadro 8.4 

Mosteiro de Santa Maria da Vitória 
Despesas com a intervenção 

1840-1900 
Valores que servem á elaboração dos Gráficos 8.1 e 8.2 

Gráfico 8.1 
Anos Civis Réis 

Gráfico 8.2 
Anos Econ. Réis 

1840 302,200 1885-86 2 830,860 
1841 2 013,153 1886-87 2 665,360 
1842 3 505,510 1887-88 2 380,310 
1843 2 934,490 1888-89 2 627,230 
1844 3 151,740 1889-90 2 829,360 
1845 2 961,966 1890-91 3 271,180 
1846 1000,095 1891-92 2 940,395 
1847 310,335 1892-93 2 943,190 
1848 1 416,170 1893-94 2 629,365 
1849 1 607.355 1894-95 3 051,965 
1850 1 831,070 1895-96 2 845,325 
1851 1 784,399 1896-97 2 728,370 
1852 2 000,477 1897-98 3 014,305 
1853 1 713,597 1898-99 2 979,400 
1854 1 013,922 1899-00 2 970,790 
1855 1 930,340 1900-01 3 000,000 

1 Média: 1 842,301 1 Média: 2 856,713 1 
Fonte: Gráfico 1 - Coluna E do Quadro 8.3 

Gráfico 2 - Coluna G do Quadro 8.3 
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Gráfico 8.1 

Mosteiro de Santa Maria da Vitória 
Despesas Anuais da Intervenção de 1840 a 1855 

1840 1S41 18421843 18441845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 
Anos Civis 

Gráfico 8.2 
Mosteiro de Santa Maria da Vitória 

Despesas Anuais da Intervenção de 1885 a 1901 

1885- 1886-1887- 1888- 1889- 1890-1891- 1892- 1893- 1894-1895- 1896- 1897-1898- 1899-1900-
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 

Anos Económicos 
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E D I F Í C I O IVA. BATALHA. 
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CONVENTO DA BATALHA 

Purtii principal d;i egrcju. — Dcscnlio de Nogueira da Silva. 
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Exterior da ca pel la do Fundador, representada antes do terreraotc 
que lhe derrubou a cúpula 
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Portal das capellas imperfeitas, do lado interior 
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MONUMENTO DA BATALHA — CONVSHTO DE SANTA MARIA DA VICTORIA 

(Copia (it- unia photographia ílo sr. Camacho) 
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Boelhe (S. Gens) 

Local - Boelhe (Penafiel) 
Época da construção medieval - século XIII (entre os meados e os finais do século). 
Outras intervenções -
Descrição -1889 -
"Direcção das Obras Publicas do Distrito do Porto 
(...) 
Em virtude das ordens verbaes de V. Exa fui examinar a Egreja de S. Gens de Boelhe, 
concelho de Penafiel, para cujas obras de reparação foi ultimamante concedida pelo 
Governo a quantia de 500$000 reis. 
A Egreja (parte principal) he de construcção antiga e de epocha idêntica á de S. Salvador 
de Paço de Sousa, a julgar pellos ornatos e figuras de pedras que adornam o portão 
principal e paredes lateraes, ainda que muito mais pobremente que na dita Egreja de 
Paço de Sousa. 
A Egreja de S. Gens de Boelhe he de dimensão acanhadíssima, parecendo mais capella 
que Egreja: o corpo principal mede 8,0 mX4,70 m; a capella mor mede 2,10 mX4,40 
m, sendo este espaço ainda occupado em parte pella tribuna e altar mor, assim como no 
corpo da Egreja ha também 2 altares lateraes a occupar parte do dito espaço medido. 
Ao lado direito da Egreja fica a Torre, sachristia e uma pequena capella, tudo de 
construcção muito posterior à Egreja propriamente dita. Ao lado esquerdo e cerca de 
2,5m, fica a residência do Parocho que por este lado serve de vedação ao pequeno adro 
da Egreja. 
Temos por tanto para superficie interior da Egreja (descontando os espaços occupados 
pellos altares lateraes, e pello altar mor e tribuna, e juntando o espaço do coro que he de 
4,70X2,30) cerca de 5,10mq em totalidade. 
Ora esta superficie distribuida pella população da freguezia que he de 800 almas, da 
0,0068 mq. para cada pessoa, o que torna bastante evidente a insufficiencia da dita 
Egreja: Por outro lado, se attendermos aos reparos indispensáveis na Egreja, vemos 
que a parede do lado esquerdo esta desaprumada de cerca de 0,22m em virtude da 
pressão exercida pela cobertura da Egreja que he defeituosissima e perigosa por não ter 
tirantes d'espécie alguma a ligar os frechaes, cujo estado se ignora por estarem 
encobertos: vê-se mais que o telhado e cobertura precisam de reforma quase radical e 
que ha necessidade de rebocos e caiamentos e pintura do tecto, não fallando em pintura 
de portas e forro e pintura do coro e mais obras imprevistas que são sempre importantes 
em reparação de obras velhas. 
Do que fica exposto se deduz que a verba de 500$000 reis he totalmente absorvida 
pellos reparos ficando a Egreja com as actuaes dimensões acanhadíssimas e aggravadas 
pela circunstancia profudamente lamentável de se fazerem os enterramentos na Egreja 
e no adro! 
Resulta de tudo isto a necessidade urgente de uma nova Egreja, para a qual, segundo as 
informações do respectivo Parocho, haja um projecto organisado e uma verba, ainda 
que modesta, dos parochianos. Ora, sendo isto assim, parece-me dever propor a V. Exa 

que os 500$000 reis destinados as obras de reparação da Egreja actual sejam antes 
empregados em auxiliar a construção da nova Egreja. pois que nenhuma conveniência 
ha em gastar aquella quantia com a reparação de uma Egreja que não satisfaz ao seu 
fim e na occasião em que se trata de a substituir por outra nova. 
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(...) 
O engenheiro chefe da 5a secção 
José Rodrigues Pinto Brandão" 
M.O.P., Porto - Caixa 8 - Expediente 23 - Boelhe -2. Cfr. Apêndice documental. 
nota - sublinhado nosso. 
Projecto de restauro/reparação/conservação -1905 -
"(...) Cumprindo o ordenado por V. Exa para que inspeccionasse a antiga Egreja parochial 
de Boelhe, Penafiel, orçando as obras de que a mesma carece emittindo a minha opinião 
sobre o valor archeologico d'aquelle templo, tenho a honra de apresentar a V. Exa o 
resultado d'aquelle trabalho. 
Considero muito curioso e digno de ser considerado monumento Nacional a frontaria e 
o corpo central do edificio, como espécimen architectonico neo-romanico, princípios 
do século 13. Para facilitar o frabalho da discripção interior quer da parte lateral quer 
da fachada principal do edificio, apresento as photographias d'uma e d'outra por onde 
melhor se pode aquilatar o valor e natureza d' aquela construcção. Tem-lhe sido adaptadas 
quer a frente, quer ao corpo central, vários remendos, que tirando o caracter da primitiva 
construção lhe dão hoje um aspecto extravagante e feio. São essas adaptações as 
seguintes: 
Ia - Lateral à frontaria uma acanhada e mal construida torre. 
2a - Uma abside no tardos do edificio, enxerto na minha opinião com certo esmero e 
seguindo o traça da primitiva edificação, mas não coeva dela. 
O tempo ou a mão vandalica do homem instruido, fez desaparecer da frente da frontaria 
a chamada galileia, recinto coberto, para abrigo e parlatorio dos fieis, fora do lugar 
marcado à oração, e que da a estas construções o seu verdadeiro caracter e à epocha a 
sua orientação de costumes. 
A parede lateral sul esta em estado muito ruinoso, toda escorada eja prestes a desabar. 
Embora no paiz haja, da mesma epocha varias edificações similares, não são ellas de 
desprezar, onde quer que se encontrem e à sociedade actual cumpre conserva-las com 
respeito e carinho como produtos de uma civilização muito remota, onde a arte actual 
tem ainda muito que estudar. 
Urge pois acudir desde ja à parte a desabar deste bello espécimen, que a piedade e a fé 
dos nossos maiores levantaram n' aquelle então ermo planalto á devoção dos seus crentes; 
e se os poderes públicos julgarem pellas photographias, que conjunctamente apresento, 
digno de ser tutelado, com a invocação de Monumento Nacional, a velha ermida de 
Boelhe, entendo que se deveria repol-a tal qual ella foi construida primitivamente, 
apeando-lha a torre, acréscimo disforme que lhe foi adaptado e a capella mor ou absida, 
dando-lhe assim a sua forma primitiva embora j a um pouco truncada. Tem ainda isso a 
seguinte vantagem pratica: A ermida de Boelhe esta situada hoje no centro do cemeterio 
parochial. É este acanhado e muito pequeno para as necessidades da freguesia. 
O apeamento da torre e da capella mór repondo a antiga ermida no seu estado primitivo, 
alonga por seu turno o local do cemeterio. É sob este ponto de vista que apresento o 
incluso orçamento. O interior da ermida tem as seguintes dimensões: corpo central, 
comprimento 8,40 m; largura 4,80 m; largura da porta principal 1,45 m; idem lateral 
0,9 m. 
Capella mor: comprimento 6,0 m; largura 2,90m. 
As photographias * que apresentamos da frontaria da ermida e lado Norte dão ideia 
sufficiente d'esté edeficio para se poder aquilatar do seu valor. O alçado lateral Sul, 
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cujas paredes ameaçam ruina e estão escoradas não as podemos obter, attenta a sua 
posição quasi encostada á residência parochial. 

Orçamento 

Apeamento da parede Sul numerando 
previamente todas as pedras actuaes, 
tendo as dimensões de 4,9x8,9x0,8 50$000 

Lavagem e limpeza da frontaria e 

parede Norte 10$000 

Apeamento da Torre 40$000 

Transporte de material 10$000 

Apeamento das paredes latereas da 

capella e tardos da mesma 45$000 

Levantamento da parede do corpo da ermida em substituição da capella mor 

Lavagem e limpeza da parte interna 

Transporte de pedra da capella mor 

Telhados 

Total 

(...) 

Porto , 10 de Fevereiro de 1905 
O Engenheiro Chefe dos Serviços 
Henrique Pereira Pinto Soares" 
M.O.P, Porto - Cx. 8 - Expediente 23 - Boelhe -4. Cfr. Apêndice documental. 
* as fotografias mencionadas não se encontram junto da documentação. 
Motivação -1905 - A igreja estava em ruínas já em 1889, quando o delegado do M.O.P 
propôs a construção de uma nova igreja, utilizando-se a verba atribuída pelo governo 
para reparação da antiga. 
O projecto de restauro não foi realizado apesar da insistência registada na documentação 
até 1921. (cfr. Apêndice documental: M.O.P, Porto) 
O restauro realizado pela D.G.E.M.N., concluído em 1950 seguiu em parte a orientação 
proposta em 1905. 
Intervenientes -1905 - M.O.P 
Autores - Henrique Pereira Pinto Soares, engenheiro; 
Encomendadores - M.O.P. 
Fiscalizadores -
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Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -
Custos -
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas - 1914 (anterior a)* 1,2) fotografias da igreja, Joaquim de 
Vasconcelos, Arte Românica em Portugal, Porto, Marques Abreu, 1918*, fotografias 
118,119; 
*apesar de esta obra ter sido publicada em 1918, as fotografias que apresenta foram 
expostas no Ateneu Comercial do Porto em 4 de Janeiro de 1914, sendo fruto de quinze 
anos de trabalho, conforme se refere na obra citada, p. 1. 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1950 - Boletim n° 62, Dezembro. 
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Bravães (S. Salvador) 

Local - Bravães, Ponte da Barca 
Época da construção medieval - segundo quartel do século XIII, com parcelas 
anteriores 
Outras intervenções -
Descrição -
Projecto de restauro/reparação/conservação -1921-
"(...) Um vogal desta Comissão visitou expressamente aquela Egreja que está classificada 
Monumento Nacional, com o fim de devidamente informar esta Comissão do estado do 
Monumento e das providencias que urge adoptar. Consideradas as suas informações e, 
também pelo conhecimento que os membros desta Comissão teem do Monumento, foi 
emitido parecer, no sentido de ser dado ao Instituto Histórico do Minho o subsidio que 
pede para levar a effeito, tão somente as obras de resguardo e pura conservação, de que 
o Monumento necessita. Essas obras constam da reparação dos telhados e principalmente 
dos que encostam à empena da fachada principal formada pelo campanário, que a remata. 
Empregando-se telha egual á que existe, onde porventura seja necessário, evitando-se 
rufos volumosos de argamassa que possam pejar a cantaria, essa reparação depende 
essencialmente da competência e pericia do pessoal encarregado desses trabalhos que, 
bem executados, defenderão convenientemente o edifício e melhorarão o seu aspecto 
de conjunto. 
O pretender-se despojar as cantarias das camadas de cal que as cobrem, se é vantajoso 
para a restituição arquitectónica do edifício, importa um tal cuidado na maneira de 
executar, que esta comissão preferiria não o tentar a ocasionar com essa limpeza as 
possíveis degradações a que pode conduzir. A cal e a pintura estando em muitos sitios 
entranhadas na pedra, o seu desaparecimento só pode fazer-se empregando-se ácidos 
ou desbastando a cinzel. Esta comissão reprova absolutamente estes processos 
preferindo-se que se deixe ao tempo a restituição do antigo que, conquanto seja mais 
demorado é contudo mais perfeito. Aconselha por isso, uma lavagem simples de agua 
limpa de quaisquer ácidos, ou ingredientes e aplicada levemente com vassoura de 
piassaba, de sorte que não desgaste por pouco que seja, qualquer aresta ou saliência de 
ornato ou escultura. 
A natureza artistica dum edifício dum caracter tão espacial, na sua rudeza e archaismo, 
exige um tal escrúpulo que, permita-se a semelhança, a mais pequena arranhadura que 
se lhe faça na epiderme, constitui um atentado. Esta Comissão desejaria ter conhecimento 
do inicio das obras afim de poder avaliar o resultado obtido com os primeiros ensaios e 
aconselhar o que para o interesse do Monumento, que é um bom exemplar do mais 
subido valor, melhor convém fazer.-Saude e Fraternidade - Porto e Secretaria da 
Comissão dos Monumentos Nacionais, em 28 de Fevereiro de 1921. 
O Presidente da Comissão - José Marques da Silva. 
M.O.P., Porto, Caixa 8 - Expediente 24 - Bravães - 1. Cfr. Apêndice documental 
nota - sublinhado nosso. 
Motivação - 1921 - O Instituto Histórico do Minho pretendia restaurar a igreja, 
classificada como monumento nacional. O Conselho de Arte e Arqueologia propõe 
normas para esse restauro. 
As obras não foram realizadas como se infere da documentação encontrada até 1924. 
Cfr. Apêndice Documental: M.O.P., Porto. 
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Intervenientes - 1921 - Conselho de Arte e Arqueologia, 3a Circunscrição, Porto, 
presidida por José Marques da Silva, arquitecto; 
Autores - os intervenientes; 
Encomendadores -1921 - Instituto Histórico do Minho; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -1921 - Conselho de Arte e Arqueologia, 3a Circunscrição, Porto; 
Obras -
Custos -
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas - 1914 (anterior a) - 1,2) fotografias da igreja, Joaquim de 
Vasconcelos, Arte Românica em Portugal, Porto, Marques Abreu, 1918*, fotografias 
19, 20; 
*apesar de esta obra ter sido publicada em 1918, as fotografias que apresenta foram 
expostas no Ateneu Comercial do Porto em 4 de Janeiro de 1914, sendo fruto de quinze 
anos de trabalho, conforme se refere na obra citada, p. 1. 
Obs. - o restauro da D.G.E.M.N. foi concluido em 1947 - Boletim n° 49, Stembro. 
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Caminha (Santa Maria dos Anjos, matriz) 

Local - Caminha 
Época da construção - séculos XV e XVI. 
Outras intervenções -
Descrição - 1844 - "(...) é pena que tão bello edifício seja ameaçado de ruina, por lhe 
serem tirados ultimamente os meios que tinha para a sua manutenção na extincção do 
imposto do real d'agua applicado para esta igreja. Ainda bem que nos consta que o 
Exm° Sr. Governador Civil actual de Vianna, inteirando-se pessoalmente da importância 
do edifício, tomou a peito providenciar a sua conservação."* 
"O Panorama", Lisboa, v.3, 2a série, n° 120, 13/4/1844, p. 114; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -
Intervenientes : 
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas - 1) gravura das fachadas ocidental e sul in "O Panorama", 
Lisboa, v.3, 2a série, n° 120, 13/4/1844, p. 113; 
Obs. - * - não obtivemos mais informações que nos permitam concluir que as obras , 
urgentes em 1844, tivessem sido realizadas, mas tudo leva a crer que sim, por se tratar 
de uma igreja matriz necessária ao culto. 
restauro concluido em 1936 pela D.G.E.M.N. - Boletim n° 6 

JCGBEJA M A T B I Z D E C A M I N H A . 
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Carmo (Nossa Senhora do Vencimento do Monte do) 

Local - Lisboa 
Época da construção medieval - século XIV. 
Outras intervenções - Séculos XVII, XVIII. 
Descrições-1672 - "He mui digna de reparo a fachada, que faz pêra a Cidade a Capella 
maior, & as quatro collateraes do nunca bem descripto templo do Carmo. Consiste esta 
em cinco grandes torres, que servindo as de pedestaes vinte & dous botaréos de finos 
mármores desde o chão, atè o alto, abertos com vários lavores, se rematão em huns 
florões, que acabam como pontas de diamantes com vistoso capricho, parece que formão 
daquella Raynha das Capellas, hua coroa tanto mais magestosa, quanto mais bem 
fundada, & mais livre de quedas (...) o Venerevel Condestavel (...) quiz coroala com 
coroa de torres. Sobre a mais eminente destas, a qual tem 175 palmos de circuito, & 47 
de largo (...)." 
Iosepho de Lencastro, O Forasteiro admirado (...), Lisboa, 1672, p. 18-19; 
1707 - "Pelo corpo da egreja de hua, e de outra parte se vem dezoito capellas a face 
iguaes e todas de pedraria ao moderno." 
Frei Agostinho de Santa Maria, Santuário Mariano, Livro 1, t.l, 1707, p. 139; 
1876 - Portal ocidental -"Descia-se para a egreja por três degraus de mármore, que 
ainda ultimamente foram reconhecidos, por occasião d'uns certos concertos, que a 
camará municipal agora mandou fazer no largo do Carmo." 
Sá Villela*, As minas do Carmo (Breves considerações), I. O monumento - II. O Museu 
- III. A Associação, Lisboa, 1876, p.10. 
* Sá Villela é pseudónimo de Silva Leal. 
Projectos de restauro/conservação - 1867 - Joaquim da Costa Cascais, sócio da 
R.AA.A.C.P. propõe "a reedificação ou restauração possível da egreja do Carmo, 
instituindo-se aqui uma capella onde se guardassem os ossos do fundador, o Condestavel 
D. Nuno Alvares Pereira." 
Eduardo A. da Rocha Dias, A Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos 
Portuguezes desde a sua fundação até 11 de Novembro de 1889, Lisboa, 1907, p. 14; 
1876 - "Porque se não determinará uma cobertura de construção mista, para o cruzeiro 
e depois para as naves do templo, evitando assim a sua completa ruina?" Sá Villela, Ob. 
cit., 1876, p. 12; 
1904 - projecto de restauro do Coronel de Engenharia Salustiano Monteiro de Lima, 
sócio da Associação dos Arquitectos Portugueses. 
A pretensão de reconstruir o edifício partiu de uma "comissão de devotos" com o 
objectivo de comemorar o 50° aniversário da definição do dogma da Imaculada 
Conceição. 
O assunto foi discutido na imprensa da época, nomeadamente em "As Novidades" e no 
"Diário de Notícias", mas o projecto não chegou a ser apresentado pelo autor em 
Assembleia Geral da R.AA.C.P, apesar de ter sido solicitado para o fazer. 
A referida Associação protestou vivamente contra qualquer reconstrução do templo em 
sessão de 5 de Maio de 1904. 
"Boletim da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses", Lisboa, 
t. 10, n°l, 4a série, s/d., p. 16-19; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação/ - 1757 (as obras já estavam 
iniciadas); 
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1857; 
1864; 
Motivação -1757 - reconstrução do edifício depois de terramoto; 
1864 - instalação da Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses e 
instalação do Museu da mesma Associação; 
Intervenientes -1757 - comunidade monástica; 
1857 - M.O.P.; 
1864 - Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses; M.O.P; 
Autores - 1757 - frei Patricio José é indicado, em 1764-1765, "Superentendente nas 
obras d'esté convento pela grande experiência que tem." 
M. J. da Cunha Brandão, As minas do Carmo (continuação) ,in "Boletim da Real 

Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses ", Lisboa,4a série, t i l , 
n°7, p.446; 
o autor cita o Livro n° 374 (n°47 do Próprios Nacionaes) com o título Livro de Memorias 
do Carmo de Lisboa feito no anno de 1756 pr° depois do terramoto. 
Encomendadores -1757 - comunidade monástica; 
1856-M.O.P; 
1864 -Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses; M.O.P; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras - 1757 - "o estado actual das colunas que dividem as naves, mostram que de 
novo se tentou reedifica-lo. Houve contudo o bom juízo de conservar a unidade da 
architectura (...)." 
[Herculano, Alexandre], s./a., A Arquitectura Gothica. Igreja do Carmo em Lisboa, "O 
Panorama" Lisboa, n°l, 6 Maio, 1837, p. 4. 
- "Da primitiva igreja até ao fatal terremoto de 1755, só restam as paredes e o frontispício. 
As obras da sua reedificação, começadas pelos Religiosos Carmelitas, depois do 
cataclismo de 1755, distinguem-se perfeitamente pela alvura da pedra das partes que 
restam da fabrica primitiva, ennegrecidas pello templo (...).Os frades começaram a 
reedificar a egreja, mas deixaramn'a em muito atraso." 
Abade de Castro, As minas da Igreja do Carmo de Lisboa, "Archivo de Architectura 
Civil", Lisboa, n° 9, Junho de 1867, p.129; 
- "Do velho edifício ficou apenas a fachada sobre o largo do Carmo, vestígios ds parede 
do norte onde se conhecem as janelas primitivas num plano mais baixo do que as actuais, 
as quatro capelas absidiais e os dois terços inferiores da Capela-mor. O terço superior, 
a abobada de tijolo e as janelas da segunda linha, são todas do período da reconstrução, 
como todo o resto do templo, incluindo a parede sul, e os feixes de colunas e os arcos." 
Gustavo de Matos Sequeira, O Carmo e a Trindade, v.3, Lisboa, Câmara Municipal de 
Lisboa, 1941, p. 70-71; 
1856 - "reconstrucção da muralha" do Convento do Carmo. 
"Ministério das Obras Públicas, Commercio e Industria. Conta da Gerência do anno 
Económico de 1856-57", Lisboa, v.l, p. 172; 
1864 - Quando aí se estabeleceu a Associação dos Arquitectos Civis Portugueses, 
fizeram-se alguns reparos por conta das Obras Publicas. Sá Villela, O c, p.7; 
1866 - 22 de Outubro - o Ministério da Obras Públicas concede à Associação dos 
Arquitectos Civis Portugueses a quantia de 200$000 para fazer um tapume na igreja, a 
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fim de separar a parte concedida - as três naves da igreja - da parte pertencente à guarda 
municipal - capela-mor e cruzeiro. 
"Archivo de Architectura Civil", Lisboa, n° 8, Março de 1867, p.129; 
Custos -

1758-1761 - Ordem dos Carmelitas - 50:963$996 
1856-1857 - M.O.P. - Reconstrução da muralha 

do dito edifício - 1:714$800 
1859-1860 - M.O.P. - igreja / reparos - 1:000$840 
1866 - M.O.P. - tapume - 200$000 
1867-1868- M.O.P- 295$061 
1880-1881 - M.O.P. - igreja - 296$886 

Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1745 -1,2) gravuras de Debrie, fachadas ocidental e oriental do 
mosteiro, inseridas na obra de Fr. Joseph Pereira de Sant' Anna, Chronica dos Carmelitas, 
Lisboa, t.l, 1745, p. 571; 
1837 - 3) gravura do interior, "O Panorama", Lisboa, n°l, 6/5/1837, p. 3; 
1842 - 4,5,6,7) 4 gravuras, 2 das quais, segundo a fonte citada, "foram copiadas de duas 
gravuras feitas no ano de 1745", A Igreja do Convento de Nossa Senhora do Carmo, 
"Universo Pittoresco", Lisboa,, v.2, n° 20 e n° 24; 
1873 - 8) gravura do interior (o original é uma fotografia de Carlos Relvas), "Artes e 
Letras", Lisboa, Fev., 1873, p. 21; 
1907 - 9) fotografia do interior da igreja, "Boletim da Real Associação dos Architectos 
Civis e Archeologos Portugueses ", Lisboa,, 4a série, t i l , n°3, p.147; 
1907- 10) foto da fachada principal, M. J. da Cunha Brandão, As minas do Carmo, 
Boletim da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes ", Lisboa, 
, 4a série, t i l , n°4, p.234; 
Obs. -1880 - iluminação da fachada do edifício. 
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RUINAS DO CARMO 

(DE UMA PHOTOGKAPHIA DO SI!. CARLOS RELVAS) 
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Cárquere (Santa Maria) 

Local - Cárquere, Lamego 
Época da construção medieval - conserva parcelas românicas, datadas de meados do 
século XIII, num conjunto medieval mais tardio cuja datação se estenderá até ao século 
XVI. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1806; 1829-1832; 
Motivação -1806 - ruína do claustro; 
1829-32 - necessidade de reparações na nave e capela-mor; 
Intervenientes -1829-1832 -Junta da Real Fazenda da Universidade; 
Autores -
Encomendadores-1829-1832 -Junta da Real Fazenda da Universidade; 
Fiscalizadores -
Artífices -1829-1832 - mestres pedreiros; 
Agentes de opinião -
Obras -1806 -"pedasso do claustro que está cahindo sera Lançado abaixo e tornado a 
armar e tilhado par dar á altura á fronteira da mesma sacristia e toda esta madeira será 
de castanho" 
1829 -1832 - Pagamentos a mestres pedreiros pelas obras de Concertos da Igreja, Sacristia 
e Residência de Cárquere 
Custos -1829 - "Obra velha da Igreja e Capella mor de Cárquere" - 200$000 
Fontes escritas - A.U.C. - Relação das abadias, Priorados, Reitorias e Vigararias da 
Universidade - Cx. - Dep. IV-laE -8-5-18; 
Fontes iconográficas - 1914 (anterior a) - 1,2) fotografias da igreja, Joaquim de 
Vasconcelos, Arte Românica em Portugal, Porto, Marques Abreu, 1918*, fotografias 
151; 
* apesar de esta obra ter sido publicada em 1918, as fotografias que apresenta foram 
expostas no Ateneu Comercial do Porto em 4 de Janeiro de 1914, sendo fruto de quinze 
anos de trabalho, conforme se refere na obra citada, p.l. 
Obs. - Embora a informação sobre as obras oitocentistas desta igreja seja muito escassa, 
não nos permitindo inclui-las em obras de restauro, que pressupõem a intenção de não 
alterar o "estilo" do edifício, não deixamos de as registar aqui porque as intervenções 
apontadas indiciam dois aspectos relevantes para o nosso inquérito: 
1) quando existem parcelas arruinadas nem sempre se faz "novo". A solução adoptada 
pode ser a de desmanchar e tornar a repor, como acontece nas obras do claustro de 
1806, apesar da altura do telhado ser mais elevada para corresponder ao pé-direito da 
sacristia. Este tipo de aproveitamento de materiais e arranjos antigos deve constituir 
um dado importante na análise dos edifícios; 
2) as obras realizadas na nave e capela-mor, são um indicador da sua constante 
necessidade e podem indiciar que as intervenções nem sempre constituem uma alteração 
marcada pelo gosto da época em que são feitas. Podem ser efectuadas conforme o 
estado anterior do edifício. 
O prestígio da arquitectura "antiga" é um fenómeno de sempre. No caso desta igreja 
deve ser ainda realçado o facto de a tradição a ligar a um milagre ocorrido na infância 
de D. Afonso Henriques. Este tipo de tradições constitui um dos mais poderosos factores 
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da valorização dos monumentos. 
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Castelo de Alter do Chão 

Local - Alter do Chão (Portalegre) 
Época da construção medieval - século XIV. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação - c. 1891 
Motivação -1891 - conservar uma relíquia do passado; 
valor da antiguidade; 
Intervenientes - proprietário 
Autores - o mesmo 
Encomendadores - o mesmo 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1891 - "Hoje este castello é propriedade particular, e o seu possuidor concerva-
o (sic) como uma relíquia do passado, tendo-lhe feito alguns reparos sem lhe tirar o 
cunho de antiguidade." 
"O Occidente", Lisboa, v.14, ano 14, n° 450, p. 139; 
Custos -
Fontes escritas -

CASTELLO DE ALTER 1)0 CHÃO 

(Secunda um» photographia Ju pholugrapho amador sr. Luiz Cordeiro Godinho) 

1 
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Castelo da Feira 

Local - Santa Maria da Feira 
Época da construção medieval - o arranjo arquitectónico que apresenta actualmente é 
do século XV. 
Outras intervenções -
Descrição - 1841- "O segundo andar immediato á abobada nada tem de notável. Só 
n'um resto de cal que ainda existe do lado do norte se conhece que fora pintado em 
xadrez." 
"O Panorama", Lisboa, v.5, n° 238, 20/11, 1841, p.371; 
1889 - "Descendo de novo ao pavimento térreo e ao atravessar o passadiço de madeira, 
vê-se ainda em uma janela próxima, restos já muito tenues da antiga pintura que decorava 
algumas partes do edifício." 
Manoel M. Rodrigues, Villa da Feira, "O Occidente", Lisboa, v.12, ano 12, n° 361, 1/ 
1/1889, p. 14; 
1915 - "(...) um dos seus lindos torreões, o do sudueste, (sic) ameaçava ruína pelo 
desaprumo da sua elevação, que se ia confirmando por fendas já abertas na sua antiga e 
aprumada compostura. (...) era provavelmente produzido pela considerável carga, que 
neles foi exercendo de pouco a pouco pela sua desagregação, da pedra e terras recalcadas, 
que completamente enchem aquele torreão em uma forte pressão de dentro para fora." 
Requere-se autorização ao Ministro do Fomento para dispender até à quantia de 150$000 
escudos com os trabalhos de desobstrução da torre arruinada. 
Carta de Paulo de Barros, engenheiro, vogal do Conselho de Arte e Arqueologia da 2a 

Circunscrição, datada de 15 de Maio e dirigida Ao Presidente do Conselho de Arte e 
Arqueologia (2a Circunscrição) Coimbra, publicada in Castelo da Feira. A sua 
restauração, "O Instituto", Coimbra, v. 62, 1915, p.377-380; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação - c.1910. 
Motivação - 1910 - é um dos mais notáveis e completos monumentos pátrios de 
arquitectura militar medieval; 
estado de ruína e abandono; 
demonstração do patriotismo local; 
intenção de dar o exemplo do culto local pelos monumentos; 
(v. item Fontes escritas) 
Intervenientes -1910 - Comissão de vigilância, guarda e conservação do Castelo da 
Feira, constituída por 15 membros, sendo seu presidente, Fortunato da Fonseca Menéres; 
Autores -
Encomendadores - 1910 - a mesma comissão e elementos da população local, não 
identificados; 
Fiscalizadores -1910 - a mesma comissão; 
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1910 - obras de limpeza. Obras de conservação não especificadas. Projecta-se 
reparar paredes e refazer ameias. 
Custos -
Fontes escritas - Carta circular dirigida pela Commissão de vigilância, guarda e 
conservação do Castello da Feira aos habitantes do Concelho, in "O Archeologo 
Português", Lisboa, v. 16, Jan.-Dez., n°sl-12,1911, p. 100-102. 
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Fontes iconográficas -1841 -1) gravura do castelo visto de sudoeste, "O Panorama", 
v.5,n°238, 20/11, 1841, p.369; 
1889 - 2,3,4) 3 gravuras: vista geral, "porta principal", e "segunda porta de entrada", 
"O Occidente", Lisboa, v.12, ano 12, n° 361, 1/1/1889, p. 13; 
Obs - o restauro da D.G.E.M.N. estava concluido em 1944. - Boletim n° 37-38. 

CASTELIO DA FEIRA : YISTO DO LADO DO 5UDOISTI 
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VISTA GERAL DO CASTELLO 

PORTA PRINCIPAL DO CASTELLO SEGUNDA PORTA DE ENTRADA DO CASTELLO 

(Segundo photographias do pholographo amador sr. F. Domingues du Silva Araújo) 

O CASTELLO DA VILLA DA FEIRA 
(Vkl. artigo VII.LA h/í FEIRA) 
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Castelo de Leiria * 

Local - Leiria 
Época da construção medieval - séculos XIV e XV. 
Outras intervenções -
Descrição -
Projecto de restauro/reparação/conservação -1898 (projecto de restauro) de Ernesto 
Korrodi publicado: Estudos de Reconstrução sobre o Castelo de Leiria, Ziirich, Inst. 
Polygraphico, 1898. 
O projecto, como o autor indica, pretende reconstituir o castelo cientificamente, como 
Viollet-leDuc restaurava. 
Ernerto Korrodi parte do princípio que a construção da Alcáçova de Leiria demonstra 
ter obedecido a um projecto prévio e ter sido concretizada em poucos anos. Idealiza a 
fortaleza na época de D. João I desenhando um palácio fortificado rodeado de muralhas 
e torres com telhados de acentuada inclinação. Idealiza uma loggia central, da qual 
restavam apenas duas colunas e não propõe a reconstituição do palácio na parte voltada 
para o interior do recinto do castelo, por não existirem vestígios da sua construção. 
O projecto pretende restaurar igualmente a de Nossa Senhora da Penha com uma galilé 
semelhante à galeria do Paço. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação - c. 1921 
Motivação - estado de ruína; 
monumentalidade da construção; 
raridade da arquitectura civil da Idade Média com carácter de residência senhorial; 
situação paisagística privilegiada; 
Intervenientes - Liga dos Amigos do Castelo de Leiria, Conselho de Arte e Arqueologia 
da 2a Circunscrição, Administração dos Monumentos Nacionais, Direcção Geral de 
Obras Públicas; 
Autores - Ernesto Korrodi; 
Encomendadores - Liga dos Amigos do Castelo de Leiria; Direcção Geral de Obras 
Públicas; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1921 - Ernesto Korrodi dirige as obras até c. de 1933, embora só parcialmente 
se inspire no seu projecto de 1898. 
- são construídos apenas três dos oito arcos projectados para a loggia. A parte reconstruída 
ficava assinalada pela utilização de materiais diferentes, como o cimento; 
- a igreja foi reconstruída em algumas parcelas com o objectivo de simular ruínas; 
- a torre de menagem foi reconstruída nos seus três pavimentos; 
Depois de 1936 a D.G.E.M.N. tomou a direcção do restauro, tentando conciliar alguns 
aspectos do projecto de Korrodi de 1898 com um ruínismo pitoresco e um programa de 
construção menos monumentalizado. Mas essa fase das obras já não faz parte do nosso 
inquérito. 
Custos -
Fontes escritas - as citadas. 
Fontes iconográficas - 1) gravura do castelo, " O Occidente", Lisboa, v. 12, ano 12, n° 
376, 1/6/1889, p. 125. 
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Obs. - * O restauro do castelo de Leiria foi já objecto de estudo: 
Lucília Verdelho Costa, Ernesto Korrodi: 1889-1944. Arquitectura, ensino e restauro 
do património, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, (dissertação de mestrado 
policopiada)1985. 

O CASTKU-O DE LlilIílA 
(Dczer.lio ilo nnlurnl por J. R. Christ ino 
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Cedofeita (S. Martinho) - Iereia e Casa do Capítulo 

Local - Porto 
Época da construção medieval - século XIII (igreja), século XVI (claustro e casa do 
capítulo, demolidos); 
Outras intervenções - séculos XVII e XVIII 
Descrição -1894 -
"Em 3 de Outubro de 94 
Cedofeita: Igreja d'uma só nave. Interiormente de todo transformada. Conserva apenas 
três columnas de cada lado com os antigos capiteis, umas cortadas e outras com bases 
impossiveis. Foi transformada no tempo de D. Maria Ia. É de estylo românico muito 
bárbaro. Os capiteis apenas esboçados e d'uma execução impotente. (...). 
Decididamente principios ou meados do século XII. A intenção decorativa é muito 
mais avançada do que o savoir faire do artifice. Na capella mór nada resta do antigo. 
Duas columnas unicamente, com os capiteis picados e os fustes cortados pelo meio. 
Todas as columnas são adossés ao muro, somente meios cylindros. 
No exterior uma porta lateral. 
É preciso notar que ha restaurações antigas e que na parte primitiva, em alguns capiteis 
é fácil provar a intenção de aproveitar desenhos da Sé Velha 
Interior da Egreja 
Cimalha e arco tudo de construção recente (...)" 
B.M.C. - ms de António Augusto Gonçalves, Manuscritos vários. Cfr. Apêndice 
documental. 
1900 - Joaquim de Vasconcelos visitou o local na época, quando se demoliam as 
construções anexas à igreja de Cedofeita e se construía a igreja nova. Refere a habitação 
do prior como uma construção manuelina e nota que a casa do capitulo de " 1500-1510 
está soterrada a 3 ou 4 m de profund." 
carta datada no Porto em 1/11/1900, Eugénio de Andrea da Cunha e Freitas, (apresentação 
de) Cartas de Joaquim de Vasconcellos para António Augusto Gonçalves, Porto, 1973, 
p 177-178; 
Projectos de restauro/conservação-1881 - restauro das portas principal e lateral da 
igreja. Projecto da autoria pelo Centro Artístico Portuense apresentado na secção "I-
Architectura" da Ia Exposição-Bazar de Bellas-Artes promovida pelo mesmo Centro 
no Palácio de Crystal do Porto. 
Catalogo da Primeira Exposição-Bazar de Bellas-Artes promovida pelo Centro Artístico 
Portuense no Palácio de Crystal do Porto, Porto, 1881, p.9; 
Motivação -1881 - ensino e aprendizagem da arquitectura e do restauro; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação/-
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalisadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1842 -1) gravura da fachada norte, incluindo a capela- mór, "O 
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Panorama", Lisboa, v.l, 2a série, n° 22, 28/5/1842; 
1861 - 2) gravura das fachadas ocidental e norte, "Archivo Pittoresco" Lisboa, t.4, n° 
21,1861,p.l61; 
1909 - 3) gravura da fachada norte, "Almanach Marques Abreu", Porto, 1909, p.72, 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1935 - Boletim n°2. 

TGBEJA I>E CEDOFEITA. 
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Egreja de Cedofeita — Desenho do Nogueira da Silva 
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Cerca fernandina de Lisboa 

Local - Lisboa 
Época da construção - século XV - 1413. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1840; 
Motivação -1840 - recuperação de um pano da muralha atribuída a D. Fernando; 
notoriedade do autor; 
valor da antiguidade; 
Intervenientes -1840 - Francisco José Caldas Aulete 
Autores -1840 - Francisco José Caldas Aulete 
Encomendadores -1840 - Francisco José Caldas Aulete 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião - Alexandre Herculano na "Revista Universal Lisbonense". 
Obras - 1840 - reparação e conservação de um lanço da muralha que, da demolida 
torre de Álvaro Paes (Monte de S. Roque), descia para Valverde e subia para a Alcáçova. 
O respectivo lanço correspondia a "muito mais de duas quadrellas". 
Segundo as fontes referidas, a Câmara de Lisboa, deu início, em 1835, à demolição de 
uma série de construções que faziam parte da cerca fernandina ou a ela estavam anexas, 
como: a torre de Álvaro Paes, o postigo do Condestável, a capela do "passo", e os 
lanços de muralha entre estas contruções. No local correspondente a um desses lanços, 
a vereação abriu a Rua Nova da Trindade.No mesmo ano Francisco José Caldas Aulete 
comprou nesse local uma série de terrenos ( a sul da Igreja de S. Roque) que incluíam 
ruínas da velha cerca, assim como o palácio dos Condes da Vidigueira. 
No lanço da cerca que reparou, colocou uma placa de mármore, visível do caminho 
público, com a seguinte inscrição: 
"Este lanço do muro que EIRei/D. Fernando acabou em 1413-/Foi conservado e reparado 
por/ Francisco José Caldas Aulete/ Em 1840." 
Custos -
Fontes escritas - A.H. [Alexandre Herculano], O Muro de Elrei D. Fernando Io. 
Portugal, "Revista Universal Lisbonense", Lisboa, n°8,18/11/1841, p.92; Homenagem 
ao antigo e ao moderno, "Revista Universal Lisbonense",Lisboa, n° 7, 3/11/1842, p. 
80-81; n°8, 10/11/1842, p.92; n°15, 29/12/1842, p. 182-183. 
Fontes iconográficas -
Obs. - O Palácio Caldas Aulete, na calçada do Duque, foi começado a constuír em 
1837. A torre do Condestável e a parte da muralha da cerca de D. Fernando que formava 
o fundo do pátio do palacete, foram reparadas por Francisco José Caldas Aulete, Contador 
da Relação e publicista. O palácio foi vendido cerca de 1863 a Antonio Florêncio dos 
Santos, director da Escola Académica, que adaptou o edifício para fins escolares. Em 
1927 o antigo palacete, entretanto alterado, foi vendido à Companhia de Caminhos de 
Ferro que repôs, tanto quanto possível a Torre do Condestável, colocando a lápide - que 
assinala as obras de Caldas Aulete - no muro ocidental que se eleva do terraço da torre. 
Augusto Vieira da Silva, A cerca fernandina de Lisboa, 2a edição, Lisboa, Município 
de Lisboa, v.1,1987, p. 125-127; 
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Cete (S. Pedro) 

Local - Cete, Penafiel 
Época da construção - vestígios do século XII, construção do século XIV. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1881-1882; 
Motivação -1881-1882 - infiltração das águas pluviais; 
a igreja é considerada uma obra de arte de grande mérito; 
a capela-mor estava encoberta por camadas de cal; 
pôr a descoberto a capela do andar térreo da torre; 
Intervenientes -1881-1882 - Junta de paróquia de Cete tendo como presidente o Pároco 
Joaquim Moutinho dos Santos. 
Autores -1881-1882 - Padre Joaquim Moutinho os Santos. 
Encomendadores -1881-1882 - Junta de paróquia de Cete tendo como presidente o 
Pároco Joaquim Moutinho dos Santos; Caixa da Bula da Cruzada; 
Fiscalizadores -
Agentes de opinião -
Obras -1881: "As aguas pluviaes invadiam a egreja por todos os lados, e a continuar 
assim demandava a sua próxima ruína. (...) Em 1880 pude dispensar uma verba do 
orçamento para reformar os telhados e vedar as aguas pluveaes que invadiam a egreja e 
torre cuja obra se fez em 1881." 
1882 - "Em seguida, em 1882, tomei a iniciativa, fazendo um esboço do que este templo 
foi e o estado a que estava reduzido, que fiz inscrever n'uma acta da junta, e com ella 
requeri direcção da caixa da bulia, para me ceder uma esmola applicavel a reparar o 
altar-mór, que se achava muito deteriorado, e a reduzir a capella-mór ao seu gosto 
primitivo; pois esta capella, única no seu gosto, achava-se barbaramente coberta a 
repetidas mãos de cal, que mais parecia um mal elaborado estuque, do que uma obra 
d'arte de grande mérito, como é. Foram coroados os meus trabalhos. A direcção da 
caixa da bulia cedeu-me a esmola de 88$830 reis, applicavel ao fim para que foi 
pedida.(...). 
Foram restituídas ao altar-mór e sua tribuna, todas as peças que lhe faltavam, inclusive 
douramento e pintura, ficando uma obra perfeita como é, feita pelo gosto manuelino. 
Foi limpa toda a capella-mór, com suas arcadas de pedra, em que se apoiava a magnifica 
abobada e cornijas com figuras symbolicas, sem symetria alguma, segundo o gosto da 
epocha. Foi egualmente descoberto o seu arco cruzeiro e sua cupula com seu óculo 
redondo de pedra, obra singular, e que parece que as proprias pedras se sujeitaram ao 
capricho do artista que as fabricou; poi até o caixilho da vidraça que resguarda o ar e dá 
luz á igreja é feito da propria pedra. 
Todo o pavimento de pedra foi reformado, além de todas as outras obras;(...). 
As sobras foram aplicadas a descobrir a magestosa obra da capella de S. Nicolau, erecta 
nos baixos da torre, que se eleva em quatro arcos, fechando n'uma cupula e que sustentam 
sua aboboda. Faltava o fecho d'esses arcos, mas a obra estava tão firme como se o 
tivesse. Descobriu-se também o sumptuoso tumulo de D. Gonçalo Veques, collocado a 
meia parede da torre e resguardado por um arco de pedra primorosamente fabricado. 
Sobre este tumulo encontrou-se uma pedra de cara ao fundo, e coberta de lixo, que 
indicava estar alli de tempos sem memoria; era o fecho dos arcos d'aquella capella.." 
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Luiz Barbosa Leão Coelho Ferraz, Antiguidades, rendimentos, padroados, previlegios 
e prerrogativas do tão antigo como nobre mosteiro de Cete, Porto, 1895, p. 16-18. 
Custos -1882 - Caixa da Bula da Cruzada - 88$830 reis; 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs - restauro da D.G.E.M.N. concluido em 1936 - Boletim n° 3. 

103 



Catálogo Analítico 

Claustro do Convento de S. Domingos de Guimarães - Museu da Sociedade Martins 
Sarmento 

Local - Guimarães 
Época da construção medieval - séculos XIV-XV 
Outras intervenções -
Descrição -1726 - "16. Tem também este convento um claustro quadrado, guarnecido 
todo de columnas pequenas, mas na sua forma mostra antiguidade, que logra; (...) 
17. Neste mesmo claustro esta uma grande capella de capitulo da invicação (sic) de *, 
em a qual estão três muimentos nas paredes, todos com letreiros gothicos, (...). 
* No texto há um espaço em branco." 
Francisco Xavier da Serra Craesbeeck, Memórias Ressuscitadas da Provinda de Entre 
Douro e Minho no ano de 1726, Edições Carvalhos de Basto, Lda, Ponte de Lima, v.l, 
1992, p. 162; 
Projectos de restauro/conservação - 1882 - proposta de uma Comissão do Centro 
Artístico Portuense, constituída por: Soares dos Reis (escultor), Tomás Augusto Soller 
(arquitecto), Marques de Oliveira (pintor) à qual se associou Francisco Martins Sarmento. 
(Sobre esta comissão veja-se o que dizemos quando nos referimos a Nossa Senhora da 
Oliveira). 
"A comissão, examinando depois diversos templos e edifícios da mesma cidade, dicidiu 
que o Centro oficiasse á digna municipalidade de Guimarães pedindo-lhe algumas 
pequenas obras, para perservar o claustro gothico do extincto convento de S. Domingos, 
do abandono em que se acha e da ruina que o ameaça. 
Esse officio foi enviado áquella corporação e nelle pede-se por agora, simplesmente, a 
cobertura, a telha, da parede do claustro, para obstar ás infiltrações prejudicaes (sic) da 
agua da chuva, á limpeza e desobstrucção do pavimento interior e exterior, e á collocação 
de um ripado de madeira em redor do monumento, para se obstar á aproximação de 
pessoas que tentem arrancar os fustes dos columnellos, como já tem succedido. 
Estes reparos são de pequeno dispêndio, e sem duvida não aggravarão elles a minguada 
receita d'aquelle municipio. 
No officio indica-se também que, de futuro, e quando haja meios para isso, o claustro 
poderá destinar-se, com obras de maior custo, a um museu archeologico, que alli se 
poderá instalar perfeitamente. 
(...) 
A camará municipal de Guimarães, em resultado do pedido que lhe foi feito pelo Centro 
Artístico Portuense, decidiu orçar as despezas a fazer com a cobertura e conservação 
do claustro de S. Domingos, daquella cidade. 
Louvando, como merece esta resolução, só nos resta fazer votos porque taes obras 
sejam postas, em pratica com a brevidade que o estado d'aquelle monumento está 
reclamando." 
Manoel M. Rodrigues, "A Arte Portugueza", Porto, n°3, Março, 1882, p. 24; 
Nota - Não temos notícias sobre a realização das obras mandadas orçamentar pela 
Câmara. Verificamos em outros exemplos, que muitas vezes obras previstas não chegam 
a efectivar-se por múltiplas circunstâncias. Cinco anos depois o claustro é cedido, como 
acima se indicou, à Sociedade Martins Sarmento que nele efectua importantes alterações. 
O "curto" espaço de tempo que medeia os dois factos - considerando a lentidão que 

conhecemos ser regra com pequenas excepções, em casos semelhantes - e a ausência 
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de notícias relativas à concretização das obras requeridas, podem indiciar que o claustro 
foi cuidado unicamente depois de ter sido entregue à Sociedade Martins Sarmento. 
Motivação - 1882 - estado de ruína e abandono que propiciou o roubo de fustes das 
colunas; 
instalação de um museu arqueológico; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação/ -1889; 
Motivação -1889 - instalação do Museu Arqueológico da Sociedade Martins Sarmento; 
Intervenientes -1889 - Sociedade Martins Sarmento; 
Autores -
Encomendadores -1889 - Sociedade Martins Sarmento; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras - 1898 - " Em 30 de Julho de 1887, foi o convento concedido á sociedade 
Martins Sarmento, (...) a qual sobre a curiosa arcada do claustro, que data do século 
XIV fez reconstruir em 1889 a galeria que hoje serve de installação ao museu 
archeologico. Na extermidade norte collocaram uma pequena pedra com esta inscripção 
em caracteres gothicos: 
A SOCIEDADE MARTINS SARMENTO MANDOV 
RECONSTRUIR ESTA GALERIA SOBRE A ARCA 
DA DO ANTIGO CLAVSTRO DO EXTINCTO CON 
VENTO DE S. DOMINGOS NO ANNO DE 1889" 
Albano Bellino, Archeologia Christã (...), Lisboa, 1900, p. 147-148; 
Custos -
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -
Obs. - Embora a descrição que vamos citar, não diga respeito ao claustro - único 
elemento, a julgar pelos dados que possuímos, que teve um restauro incluído nos 
parâmetros cronológicos que nos propomos tratar - não queremos deixar de a registar, 
por fornecer mais um caso da existência de uma galilé construída na fachada ocidental 
de um edifício gótico, assim como por nos elucidar sobre as motivações da sua demolição. 
1692 - "É a igreja deste mosteiro de três naves, divididas por arcos de pedra com seus 
pedestaes, com a porta principal para poente, em que teve antigamente alpendrada, que 
se tirou em 1689, porque fazia a igreja escura, mas se ficou mais clara, ficou sujeita aos 
vendavaes e chuvas,(...)." 
Pe.Torquato Peixoto de Azevedo, Memorias ressuscitadas da antiga Guimarães, Porto, 
1845, (transcrição de uma cópia setecentista do manuscrito de [1692] ), p. 336; 
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Claustro do Mosteiro de Santa Maria de Celas 

Local - Coimbra 
Época da construção medieval - século XIV 
Outras intervenções -
Descrição - 1891 - "Os capiteis (...) que existem no claustro a"esta convento são 
excluidos d'esta venda por haverem sido concedidos ao instituto (sic) de Coimbra para 
serem guardados (...), e o arrematante fica obrigado a consentir na sua extracção, (...)." 
Gonçalves data os dois lanços do claustro do século XIV, corrigindo o texto da 
Arrematação do Ministério da Fazenda que atribui os capitéis ao século XII. 
S./a.*, O Claustro de Cellas. Apello à imprensa, Coimbra, 1891, p.2 e 8. 
* O texto é da autoria de António Augusto Gonçalves. Cfr. Madahil, A. G. da Rocha, 
Tentativa de Bibliografia de António Augusto Gonçalves, Coimbra, Coimbra Editora, 
1947, p. 22. 
1891 - o claustro foi posto em leilão por 1 conto de réis "ha quatro annos o governo 
mandou por em hasta publica uma parte do convento de Cellas, incluindo o seu 
encantador claustro (...). 
(...) o primoroso claustro de Cellas, medonhamente desaprumado da perpendicularidade 
das suas columnas, não espera senão o primeiro do mais leves pretextos para se 
desmoronar inteiramente." 
Ramalho Ortigão, O Culto da Arte em Portugal, Lisboa, 1896, p.72 e 75; 
1892 - decreto de 7 de Abril de 1892 que cede à "comissão executiva da junta geral do 
districto de Coimbra", a pedido desta, o claustro, com todas as casas, capellas e nichos 
(...)" obrigando-a a "prover desde já ás obras necessárias para a boa conservação da 
parte concedida, e, muito especialmente do claustro e dos objectos de valor 
architectonico, artístico e histórico n'elle existentes, que não poderá remover nem 
modificar sob que pretexto for, e dos quaes se constituirá fiel depositaria; (...)", 
Collecção official de legislação portugueza, 1892 Lisboa, Imprensa Nacional, 1893,p. 
98; 
1894 -"Não obstante as reclamações reiteradas por diversas formas, o Claustro está a 
desabar; e dentro em curto espaço tudo aquillo será um montão de escombros!", 
L.R.D.*, Roteiro illustrado do viajante em Coimbra, Coimbra, 1894, p. 105; 
* L.R.D. são iniciais utilizadas por António Augusto Gonçalves. Cfr. Madahil, A. G. da 
Rocha, Tentativa de Bibliografia de António Augusto Gonçalves, Coimbra, Coimbra 
Editora, 1947, p. 11. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação - anteriores a 1902; 
Motivação -1902 - as obrigações consignadas no decreto acima citado; 
estado de ruína iminente; 
prestígio do monumento pela raridade dos claustros medievais conservados e pela riqueza 
da iconografia deste exemplar; 
Intervenientes -1902 - Conselheiro Augusto José da Cunha; 
Autores -1902 - João Teófilo da Costa Goes, engenheiro; 
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -1891 - A. A. Gonçalves critica a secção de arqueologia do Instituto 
que "incendida no glorioso intuito de prestar á arte nacional um assignalado serviço, 
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reclama e teima á feroz imitação da sua congénere de Lisboa*, que os capiteis sejam 
apeados e conduzidos ao deposito das suas preciosidades! 
* O architecto Possidonio da Silva (...) desvendou ás multidões pávidas, que os capiteis 
eram obra do século XII, tentou raptá-los (...)." 
O Claustro de Cellas (...)", p.9. 
Gonçalves considera que desmontar o claustro é um grave erro, porque este deve ser 
apreciado "na ponderação total do seu conjunto". 
Propõe a remoção para outro local, porque o risco de desabamento era enorme e porque 
o restante do mosteiro ia ser vendido, sugerindo que o claustro fosse transferido na sua 
totalidade para um espaço junto à Escola Industrial Brotero (que dirigia), embora insista 
que não faz questão na localização do claustro. O que é verdadeiramente importante é 
que este se conserve no seu arranjo arquitectónico. 
Sublinha que em toda a parte do mundo não são os "fragmentos pittorescos" que se 
guardam, mas sim os grandes trechos ou conjuntos. Dá o exemplo do Museu de Escultura 
comparada do Trocadero onde são observáveis reproduções completas de pórticos, como 
o da igreja da Madeleine de Vezelay ou claustros, pórticos etc. que para aí foram 
transferidos integralmente. 
Idem, passim.. 
Obras -1902 - restauro do claustro, cuja ruína era iminente. 
Custos -
Fontes escritas - "Boletim da Associação dos Architectos Civis e Archeologos 
Portuguezes", Lisboa, 4o série, t.9, n°7, 1902, p. 10 e 14. 
Fontes iconográficas - 1891 - 1) gravura, segundo fotografia, de um dos lanços 
medievais do claustro, "O Occidente", Lisboa, v.14, n°445, 11/8/1891, p. 191; 
1914 (anterior a) - 2) fotografia do claustro, Joaquim de Vasconcelos, Arte Românica 
em Portugal, Porto, Marques Abreu, 1918*, fotografia 65; 
*apesar de esta obra ter sido publicada em 1918, as fotografias que apresenta foram 
expostas no Ateneu Comercial do Porto em 4 de Janeiro de 1914, sendo fruto de quinze 
anos de trabalho, conforme se refere na obra citada, p.l. 
Obs.-

107 



Catálogo Analítico 

< 

u 
LO 
Q 

h 
O 
s 
o 
Q o « 

< 
U 
O 

108 



Catálogo Analítico 



Catálogo Analítico 

Claustro do Mosteiro de Santo Tirso (S. Bento) 

Local - Santo Tirso 
Época da construção medieval - século XV- galeria inferior. 
Outras intervenções - século XVII (galeria superior e fonte); 
Descrição -
Data das obras de restauro/ reparação/conservação - anteriores a 1907; 
Motivação -
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras - Tranformação da galeria superior setecentista, em arranjo neogótico. Os vãos 
(janelas) foram construídos em arco quebrado emoldurando um toro que se apoia em 
finíssimos colunelos coroados de pequenos capitéis. 
Uma cachorrada com elementos referenciados em padrões góticos, divide as galerias 
inferior e superior, e repete-se no coroamento desta última, embora de forma menos 
saliente. 
Custos -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -1863 -1) gravura com a galeria superior conforme as reformas 
iniciadas nos finais do século XVII, "Archivo Pittoresco, Lisboa, t. 6, 1863, p. 237; 
1907 - 2) fotografia (ampliada por nós) do claustro onde se vê uma das janelas neogóticas 
da galeria superior e as cornijas, "Arte. Archivo de Obras de Arte", Porto, n° 28, Abril, 
1907, s/p.; 
Obs^ 

Interior ôo claustro do mosteiro de Santo Tlnrsc"— P; 
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Conceição Velha ( Igreja de Nossa Senhora da Conceição) 

Local - Lisboa 
Época da construção - cerca de 1520 
Outras intervenções - a igreja foi reformada depois do terramoto, subsistindo o portal 
manuelino. 
Descrições -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1813; 1841; 1880; 
Motivação -1813 - permitir uma melhor iluminação da igreja; 
1841 - deterioração de telhados e pavimento; 
1880 - repor uma peça de estimada escultura e iconografia. 
Intervenientes -1841 - Repartição de Obras Públicas a cargo do Ministério do reino; 
1880 - José Maria Nepomuceno, arquitecto; 
Autores -1841 - Repartição de Obras Públicas a cargo do Ministério do Reino; 
1880 - José Maria Nepomuceno; 
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Agentes de opinião -
Obras -1813 -"(...) tiraram-lhe do portal o magnífico grupo d'estatuas, em que se via 
representada a imagem de Nossa Senhora da Misericórdia (...)." 
Portugal. XXXVI. Lisboa. A Igreja da Conceição Velha, "Universo Pittoresco", Lisboa, 
n°9, 1841. p.131. 
1841 - "As Obras Publicas estam actualmente reparando a egreja da Conceição Velha, 
que estava bastante deteriorada no telhado e pavimento: ouvimos dizer que o frontespicio 
ia ser lavado, e por conseguinte restituido á sua primitiva alvura." 
Portugal. XXXVI. Lisboa. A Igreja da Conceição Velha, "Universo Pittoresco", Lisboa, 
n°9, 1841. p. 132. 
1880 - foi reposto o tímpano do pórtico que havia sido retirado em 1813. 
Victor Ribeiro, A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, in "História e Memórias da 
Academia Real das Ciências de Lisboa", Lisboa, nova série, 2a classe, t.9, Parte 2, 
1902, p.79; 

Custos -
1854-1855 
1871-1872 
1879-1889 
1880-1881 
1881-1882 
1882-1883 
1883-1884 
1884-1885 
1885-1886 

Fontes escritas - as supracitadas. 
Fontes iconográficas - 1841 - 1) gravura do pórtico, "Universo Pittoresco", Lisboa, 
v.2, n°9; 
1843 - 2) gravura do pórtico, "O Panorama", Lisboa, v.2, 2a série, n° 104, 23/12/1843, 
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M.O.P - concerto de telhados 
M.O.P. - reparos -
M.O.P. -
M.O.P. -
M.O.P. -
M.O.P. -
M.O.P. -
M.O.P. -
M.O.P. -

164$755 
433$529 
481$260 

1:078$301 
659$000 
31$000 
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p. 401; 
1867 - 3) gravura do pórtico, "Illustração Popular", Lisboa, v.2, n°5, 1867, p.4; 
1902 - 4) fotografia do portal com o tímpano reposto em 1880, Victor Ribeiro, A Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, in "História e Memórias da Academia Real das Ciências 
de Lisboa", Lisboa, nova série, 2a classe, t.9, Parte 2, 1902, estampa V; 
Obs.- ~~ " 
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I G R E J A D A CONCEIÇÃO VELHA — EM X.I5BOA. 

114 



Catálogo Analítico 

3 
115 



Catálogo Analítico 

Santa Casa tia itMkericordia. 
ESTAMPA V-

ESTADO ACTUAL DA FRONTARÏA DA CONCEIÇÃO VELHA 
pKtt, « Mura. ita Academia Rn»! das Sc. du Llslxia, IJ. itsr., te, worses, « t . , t, ix, p. II.) 
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Convento da Conceição de Beia 

Local - Beja 
Época da construção medieval - século XV (fundado em 1459). 
Outras intervenções -
Descrição -
Projectos de restauro - 1895 - a Comissão dos Monumentos Nacionais deliberou 
aconselhar o Governo a reparar a igreja, tendo elaborado para o efeito, um projecto de 
reconstrução. 
"O Conimbricense", Coimbra, n° 5013, 5/10/1895, p.3. 
Motivação - estado de ruína; 
impedir que os restauros fossem feitos sem a consulta à referida Comissão; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1894 (torre); 
1895 (pouco posteriores a); 
Motivação -
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1894 - torre - "A segunda torre foi construída por esta data (1719) e durou até 
1894, época em que se edificou a actual." 
Augusto Ponces Canelas, História dos Conventos de Beja, "Arquivo de Beja", Beja, 
v.22, 1956, p.234; 
1895 - em 1895 foi demolido o designado Palácio dos Infantes, contíguo ao qual foi 
construído o Mosteiro da Conceição. 
Da demolição do palácio foi aproveitada uma janela mainelada, colocada na fachada 
ocidental, sobre o nartex . 
Raul Proença*, Guia de Portugal, Estremadura, Alentejo, Algarve, Lisboa, Biblioteca 
Nacional, 1927, p. 150-151; 
* Raul Proença refere que visitou Beja na companhia de Reinaldo dos Santos, autor das 
principais notas artísticas do itinerário. 
Custos -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Convento de Cristo 

Local - Tomar 
Época da construção - igreja e convento - épocas românica (século XII) e manuelina. 
Claustros do Cemitério e da Lavagem - c. 1433 - autoria de Fernão Gonçalves. 
Outras intervenções - século XVI - claustro renascentista (1558-1580) - autoria de 
Diogo de Torralva. 
Descrições - 1853 - claustro da "lavagem" - "O magnifico claustro chamado da 
lavagem era de primorosa architectura gothica, e um dos mais antigos do convento, 
por isso havia muito tempo que começara a arruinar-se, ficou como estava; e o resultado 
disto foi vir a terra no fim do inverno proximo passado, mais de metade, despedaçando-
se na queda grande parte das suas columnas, bem como seus delicados capitéis." 
"O Portuguez", Lisboa, n°105, 18/8/1853, p. 2; * 
1866 - Por portaria de 26 de Setembro de 1866, o Ministério das Obras Públicas autorizou 
o envio de alguns fragmentos do claustro que abateu no Convento de Cristo em Tomar, 
para o Museu do Carmo. 
Eduardo A. da Rocha Dias, A Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos 
Portuguezes desde a sua fundação até 11 de Novembro de 1899 (...), Lisboa, 1907, 
p.12; 
1867 -"Ha pouco tempo abateu alli o mais antigo dos oito claustros do convento." 
I. de Vilhena Barbosa,Thomar. Castello dos Templários e Convento da Ordem militar 

de Christo, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 10, n° 1, 1867, p.3. 
1880 - "A egreja está patente ao culto divino; mas tanto esta como o mosteiro estão 
reclamando urgentes reparos." 
Pinho Leal, s/v. Thomar, "Portugal Antigo e Moderno", Lisboa, v. 9, 1880, p. 567; 
1886 - " O exterior do edifício está em bom estado, tendo apenas partidas algumas das 
pyramides dos botareos e varias cruzes". 
I.Vilhena Barbosa, Monumentos de Portugal, históricos, artísticos e archeologicos, 

Lisboa, 1886, p. 186; 
1929 - no claustro da "lavagem" encontravam-se, espalhados pelo chão, elementos da 
galeria superior arruinada. 
Vieira Guimarães, Monumentos de Portugal. Thomar, Porto, Litografia Nacional, 1929, 
p.38. 
Projectos de restauro/conservação -1868 - Em 11 de Fevereiro de 1868 Lucas José 
dos Santos Pereira é notificado para acompanhar o director das Obras Públicas do distrito 
de Leiria, Augusto de Abreu, a Tomar, a fim de proceder ao "projecto de obras necessárias 
para a reparação e segurança do Claustro do Cemitério" do Convento de Cristo. 
Ofício da Direcção de Obras Públicas do Distrito de Leiria, Arquivo do Mosteiro de 
Santa Maria da Vitória, citado por Maria João Quintas Lopes Baptista Neto, O Restauro 
do Mosteiro de Santa Maria daVitória de 1840 a 1900, (dissertação de mestrado 
policopiada, Faculdade de Letras de Lisboa), v.l, p.129; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1843; 1844; 1848-1853; 
Motivação -1843 - estado de grande abandono que conduziria à ruína de um monumento 
notável pela sua antiguidade, "pelos primores d'arte que em si encerra e célebre por 
suas históricas recordações;(...)". 
António da Silva Delgado, Collecção Official de Legislação Portugueza, 1843, p. 240; 
1844 - o conjunto arquitectónico é considerado de grande merecimento; 
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estado de abandono que votou igreja e mosteiro ao roubo e à destruição; 
Intervenientes -1843 - Governo; 
1844 - A. Bernardo da Costa Cabral, Conde de Tomar e ministro do reino, proprietário 
da cerca do convento e de uma parte deste, que comprou ao estado em 1844. Governo. 
1848-1853 - Repartição de Obras Públicas a cargo do Ministério do Reino; 
1868 - M.O.P.; 
Autores -1844 - Repartição de Obras Públicas a cargo do Ministério do Reino; 
1848-1853 - Repartição de Obras Públicas a cargo do Ministério do Reino; 
Encomendadores-1844 - Conde de Tomar eRepartição e Obras Públicas; 
1848-1853 - Repartição de Obras Públicas a cargo do Ministério do Reino; 
Fiscalizadores -1844 - José Vellez, brigadeiro, director das obras públicas do distrito. 
1848-1853 - Repartição de Obras Públicas a cargo do Ministério do Reino; 
Artífices -
Agentes de opinião - 1853 - "Desde então para cá algumas obras d'esté género tem 
continuado, tendo presidido a estas constantemente a ignorância, porque se tem tratado 
do que era materialmente bom, e abandonado o que era artisticamente bello." 
"O Portuguez", Lisboa, n°105, 18/8/1853, p.1-2; I. de Vilhena Barbosa, (veja-se a 

respectiva opinião no item Obras); 
Obras -1843 - na ausência de condições financeiras para realizar obras no convento, o 
governo legisla para que seja garantida a presença de um guarda que mantenha limpo o 
edifício e impeça a continuação das depradações. 
Cfr. António da Silva Delgado, OC.,p. 240 e 245. 
1844 - Depois da aquisição do conde de Tomar "Começou-se logo a tractar das reparações 
essenciaes, como concerto de telhados e dos terraços; repararam-se as abobadas, e 
fizeram-se algumas portas e janellas para suprir as que tinham sido levadas, em quanto 
o convento estivera exposto ao roubo e á pilhagem." 
"O Portuguez", Lisboa, n°105, 18/8/1853, p. 2; 
- "Ao sr. conde de Thomar deve o paiz, certamente, não passar hoje pela vergonha de 
ver caído em minas um dos seus mais grandiosos e significativos monumentos. Tendo 
comprado ao estado, pelos annos de 1843, a cerca do convento e uma pequena parte 
d'esté, foi seu primeiro cuidado, na qualidade de ministro do reino que então era, fazer 
com que se fechassem as portas do profanado templo, que até alli estavam abertas dia e 
noite, como casa de todos desamparada. Depois proveu à limpeza interna do edifício, e 
ás reparações mais essenciaes para resguardo das chuvas. Correram os annos. Deixou 
de ser ministro; a mão do tempo, pesando cruelmente sobre as santas abobadas e 
açoitando as vidraças, expoz ás injurias do vento e das chuvas o interior da egreja e de 
outra partes do convento pertencentes ao estado. O sr. conde de Thomar foi então 
incançavel em solicitar do governo a reparação daquelles estragos. Assim se deve ao 
seu zelo e às suas repetidas instancias vermos hoje perservada de ruina a egreja dos 
templários e dos Cavalleiros de Christo." 
I. de Vilhena Barbosa,Thomar. Castello dos Templários e Convento da Ordem militar 
de Christo, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 10, n° 1, 1867, p. 2-3. 
Custos -
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1843- Governo - pagamento a um guarda 
incumbido da limpeza 
do edifício 300 reis diários 

1848-1853 - M.O.P. - reparação interna e 
externa * 5:116$400 

1853- verba atribuída ** 109$500 
1855-1856 - M.O.P. - obras 28$390 
1856-1857 - M.O.P. - 166$800 
1867-1968 - M.O.P. - edifício do convento 19$150 
1868-1869 - M.O.P - reparação 673$105 
1869-1870 - M.O.P. - idem 237$310 
1870-1871 - M.O.P. - idem 71$975 
1872-1873 - M.O.P. - 290$000 
1884-1885 - M.O.P. - 1:242$000 
1885-1886 - M.O.P. - conservação da 
igreja e convento 

- verba atribuída 400$000 
1886-1887 - M.O.P - conservação da igreja 

- idem 400$000 
1887-1888 - M.O.P. - 364$720 
1888-1889 - M.O.P. - 306$000 
1889-1890 - M.O.P. - verba atribuída 400$000 
1890-1891 - M.O.P. - idem 400$000 
1891-1892 - M.O.P. - idem 400$000 
1894-1895 - M.O.P - idem 400$000 
1895-1896 - M.O.P. - idem 400$000 
1896-1897 - M.O.P - idem 400$000 
1897-1898 - M.O.P - idem 400$000 
1898-1899 - M.O.P. - idem 400$000 

* "Boletim do Ministério das Obras Públicas, Commercio e Industria", Lisboa, n° 30, 
Abril, 1857, p. 34-35; 
** José Maximo de Castro Neto Leite e Vasconcellos, Collecção Official de Legislação 
Portugueza, Lisboa, Imprensa Nacional, 1853, p. 368; 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1860 -1) gravura da "Casa do capitulo mandada edificar por D. 
Manoel, mas que nunca se concluiu", em ruínas, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 3, n° 
6, 1860 p. 41; 
1867 - 2) gravura do portal e corpo da igreja, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 10, n° 1, 
1867; 
1867 - 3,4,5,) 3 gravuras: janela da Casa do Capítulo, charola e exterior do corpo da 
igreja, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 10, n°s 40, 44 e 48, 1867, p.313, 345 e 381, 
respectivamente; 
1878 - 6) gravura do claustro do cemitério, "O Occidente", v. 1, ano 1, n° 18,15/9/1879, 
p. 138, (capa deste número); 
1884 - 7) gravura do exterior da "capela dos templários", "O Occidente", v.7, ano 7, n° 
181, 11/1/1884, p.l (capa deste número); 
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1929 - 8) fotografia do Claustro da Lavagem em ruínas, Vieira Guimarães, Monumentos 
de Portugal.Thomar, Porto, Litografia Nacional, 1929, (Cl. Alvão, ampliado); 
1991 -9, 10) fotografias do Claustro da Lavagem e do Claustro do Cemitério, Luís 
Maria Pedrosa dos Santos Graça, Convento de Cristo, Lisboa, I.PP.C, p.41 e 27; 
Obs. -* O Claustro da Lavagem estava em reconstrução em 1955, conforme se refere 
in S./v. Tomar, "Enciclopédia Portuguesa e Brasileira de Cultura", v.31, p. 921. 
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Casa do capitulo da Ordem de Christ», em Thonim — Dê eiUiû de Nogueira da Silva 
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Portal e corno da egreja do convento capitular da ordem militar do Nosso Senhor Jesus Christo, cm Tbumar 
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Jaautla da casa do capitulo, no convento .lo ChrUto, em Tliomar 
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C;iprlJa-mi»r da cereja do convento de Cliristo, cm Thoinar 
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C O N V E N T O DE C H R I S T O EM THOMAR CLAUSTRO DO CEMITÉRIO (Segundo «ma photographia) 
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C A P E L L A D O S T E M P L Á R I O S , N O C O N V E N T O D E C H R I S T O , E M T H O M A R 

(Segundo uma photographia de A. da Silva Magalhães) 
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Convento da Madre de Deus 

Local - Lisboa 
Época da construção - século XVI (1509), fundação de D. Leonor. C. 1560, D. João 
III mandou construir nova igreja, claustro e capelas, sendo o primitivo templo 
transformado em casa do capítulo. 
Outras intervenções - século XVIII - reconstrução de elementos arruinados pelo 
terramoto. 
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1869-1898 (?); 
Motivação -1869-1898(7) - O palácio mandado construir por D. Leonor, contíguo ao 
mosteiro, recebeu obras de adaptação com o objectivo de se transformar em asilo de D. 
Maria Pia; 
- o mosteiro era propriedade do asilo e o seu provedor pretendia transformá-lo em 
museu - mosteiro e claustro - revertando o lucro das visitas em favor daquela instituição 
de caridade; 
- o mosteiro era muito prestigiado por ser uma fundação da rainha D. Leonor; 
- necessidade de reparações, pelo estado de ruína de vários elementos; 
Cfr. J. Ribeiro Guimarães, O Mosteiro da Madre de Deus I, "Artes e Letras", Lisboa, n° 
3, p. 45-47,n° 4, p. 50-51, n° 5, p. 70-72, 1874; 
Intervenientes -1869-1898(7) - MOR; 
1872 - Asilo de D. Mara Pia, proprietário do mosteiro por portaria de 30 de Agosto de 
1872, sendo provedor Torres Pereira e depois o conselheiro Abreu Gouveia e tendo 
como director o padre Manuel Gomes Duarte Pereira Coentro; 
Autores - 1869-1898(7) - Luis Vitor Lecocq, engenheiro, José Maria Nepomuceno, 
arquitecto, engenheiros Pedro Romano Folque, André de Proença Vieira, Pedro Inácio 
Lopes e João Veríssimo Mendes Guerreiro geriram as obras, por ordem cronológica, 
mantendo-se sempre como conductor de obras públicas de Ia classe, Francisco Liberate 
Teles de Castro e Silva. Construtor civil: Frederico Augusto Ribeiro; 
Encomendadores -1869-1898(7) - Asilo de D. Maria Pia; M.O.P.; 
Fiscalizadores-1869-1898(7) - os autores; 
Artífices -1869 - canteiro Daniel Sampaio. 
Agentes de opinião - "A Revolução de Setembro", Artes e Letras" e Ramalho Ortigão, 
O Culto da Arte em Portugal, 1896, p. 19-20. 
Obras -1869 - no mosteiro realizam-se "obras de melhoramentos e restauração. Deram 
ellas já occasião a uma descoberta importante. Escavando junto do portal actual da 
egreja, portal relativamente moderno e de mau gosto, encontrou-se encravado na parede 
o começo d'um portal de gosto ghotico-portuguez (de transição). Avisado o architecte 
que dirige as obras, moço inteligente e muito estudioso, o Sr. Nepomuceno, mandou 
este prosseguir cautelosamente na escavação mural e tem ido pondo a descoberto aquella 
magnifica obra de architectura, a que so parecem faltar duas columnas lateraes que 
pouca beleza davam a obra. 
Coisa averiguada a ser aquelle o portico da igreja velha, que existe representado num 
magnifico quadro da sacristia, de que é assumpto a chegada de Santa Alta (sic) ao 
convento da Madre de Deus. 
É possível que as duas columnas que alli se vem e não aparecem no escavamento, 
tenham sido pintadas como necessidade de composição pictórica ou para effeito d'esta, 
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quebrando a monotonia da parede do edifício e não porque realmente existissem, pois 
que mal se compreende como não se encontrem vestigios delias." Convento da Madre 
de Deus e Asylo de D. Maria Pia, "A Revolução de Setembro", Lisboa, n° 8234,17/11/ 
1869, p,l. 
1871 - Na planta do convento assinada por José Maria Nepomuceno o "claustro pequeno" 
é acompanhado da seguinte legenda: "Pequena crasta antiga conservada e reparada". V. 
o item Fontes iconográficas. 
1872-1889(7) - Remodelação da fachada da igreja: deslocação do portal da primitiva 
igreja, que se achava entaipado, para a igreja mandada construir por D.João III, 
substituindo o portal inserido nessa construção. O portal primitivo tinha "alguns pequenos 
estragos" e foi restaurado aquando a sua colocação no local onde actualmente se encontra. 
- Construção das janelas ao nível do rés-do-chão seguindo a tipologia manuelina. -
Construção das janelas superiores "à moderna", por falta de meios. 
J. Ribeiro Guimarães, O Mosteiro da Madre de Deus Iell "Artes e Letras", Lisboa, n° 
3 e 4 3a s., 1874, p. 46 e 50, respectivamente; 
- Apeamento da cúpula da torre da igreja e abertura no massiço de alvenaria em que 
esta assentava, de um vão no qual se construiu uma escada que da rua comunica com a 
sineira. Apeamento das cúpulas da torre e da igreja, que ameaçavam ruína. 
Durante esta época a igreja e o convento tiveram obras de restauro não só nos elementos 
de arquitectura como também na pintura, mural e móvel, na talha dourada no trabalho 
de pedras duras e no azulejo. 
-Na "Sala de D. Manuel" as paredes, consideradas em mau estado receberam um 

revestimento de azulejos oriundos do farol de S. Vicente e do extinto Convento de 
Santa Ana; 
- Na "igreja primitiva", depois utilizada como sala do capítulo as paredes foram 
igualmente revestidas a azulejos, com exemplares antigos e com outros feitos na oficina 
do ceramista Roseira, imitando os primitivos; 
- Na "igreja moderna" construiu-se um lanternim coroando a capela-mór; 
- No "claustro grande" colocou-se um embasamento de azulejo azul e branco, proveniente 
do convento das Grilas. Foi refeito todo o pavimento e o tanque restaurado; 
- No "claustro pequeno" as paredes foram revestidas de azulejo enxaquetado, proveniente 
do convento de Santa Ana. No andar superior refez-se todo o pavimento, restauraram-
se muitos azulejos e cobriu-se de estuque a parede e o tecto. 
Cfr. Francisco Liberate Teles de Castro da Silva, Mosteiro e egreja da Madre de Deus. 

Monographia, "Boletim da Associação dos Conductores de Obras Públicas", Lisboa, 
v.3,n°2, 1899,p.40-48; 

Na galeria superior do "claustro pequeno" é evidente a colocação de capitéis novos, 
nomeadamente um exemplar que figura um comboio e outros onde se esculpiram globos 
terrestres inspirados na esfera armilar e outros motivos, nítidas interpretações 
oitocentistas da gramática manuelina. 

Custos -1869 -1970 - M.O.P. - "Jornaes e materiaes" 5:416$390 
1870 -1871 - M.O.P. - "Reconstrução" 8:992$575 
1872-1873 - M.O.P. - idem 8:543$768 
1874 -1875 - M.O.P. - 4:603$370 
1888-1889 - M.O.P. - materiais 332$560 
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Fontes escritas - as supracitadas. 
Fontes iconográficas - século XVI (primeiro quartel) - 1) fachada do mosteiro 
correspondente à fundação de D. Leonor (1508-1509) onde é visível o portal que foi 
"deslocado" pelo restauro, para a igreja mandada construir por D. João III, representada 
no Retábulo de Santa Auta , M.N.A.A.; 
1862 - 2) gravura do exterior do convento, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t.5, n°42, 
1862, p.333; 
1871-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 11 desenhos assinados por José Maria Nepomuceno: 
plantas, cortes e alçados. Correspondem ao projecto de restauro. 
A.H.M.O.P., n° 338. O catálogo do mesmo arquivo data os desenhos de 1871. 
Cfr. Maria Stella Afonso G. Pereira e Mário Alberto Nunes da Costa, Catálogo da 
colecção de desenhos avulsos do Arquivo Histórico do Ministério da Habitação e Obras 
Públicas, Lisboa, Secretaria-Geral do Ministério, 1980. 
1874 - 14) gravura do portal in "Artes e Letras", Lisboa, n° 3, 3a série, p. 45; 
1895 - (Janeiro) -15) desenho da "Fachada principal da Igreja" que sobrepõe o alçado 
anterior às obras com o alçado de um projecto de reconstitução. 
A.N./T.T., A.H.M.R, Livro de Plantas, Cx. 5276, IV/C/120(45). 
1898 - 16) desenho assinado por Ben vindo Ceia que representa dois alçados do 
campanário distinguindo a parte já construida e o projecto total. Este projecto poderá 
ser atribuído a um dos directores das obras que se seguiram a José Maria Nepomuceno, 
uma vez que este faleceu em 1895 e que o seu projecto datado de 1871 é substancialmente 
diverso deste. 
A.N./T.T., A.H.M.F., Livro de Plantas, Cx. 5276, IV/C/120(42). 
1899 - 17,18) plantas do convento e igreja e dois desenhos da fachada principal, antes 
e depois do restauro copiados pelo pintor Benvindo de Ceia, Francisco Liberate Teles 
de Castro da Silva, Mosteiro e egreja da Madre de Deus. Monographia, "Boletim da 
Associação dos Conductores de Obras Públicas", Lisboa, v.3, n°2, 1899; 
S/d. - 19) desenho do alçado da fachada assinado B.Ceia (Benvindo de Ceia) com o 
título "Aspecto da Fachada Principal da Igreja da "Madre de Deus" Depois de Construida 
a Sua Torre", A.N./T.T, A.H.M.F, Livro de Plantas, Cx. 5276, IV/C/120(43). 
1995 - 20) fotografia actual do "claustro pequeno". 
Obs. - J. Ribeiro Guimarães informa-nos que o restauro não foi feito ao acaso. O 
arquitecto utilizou como documento gráfico o designado Retábulo de Santa Auta, 
actualmenta no M.N.A.A.,mas que à data das obras se encontrava ainda na sacristia do 
mosteiro. 
No entanto, por falta de meios, não foi possível fazer-se o restauro em total conformidade 
com o que se observa na referida pintura. 
O autor refere ainda: "Na frontaria havia um ornato de porcelana, no estylo das chamadas 
louças de Robbio, porque se vê no quadro a que nos temos referido. Essa porcelana, ou 
outra idêntica existe, e o sr. Nepomuceno vae colocá-la na fachada do templo, á 
similhança do que se observa no quadro, cousa esta que se nota em muitos edifícios 
antigos, posto que em Portugal não seja comum." 
J. Ribeiro Guimarães, O.c, n°4, p.50. 

132 



Catálogo Analítico 

CXLHC. f. 

Convento da Madre <1» Dona — Desenho de Barbosa Lima 
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Coucieiro (S. João) 

Local - Coucieiro, Vila Verde. 
Época da construção medieval - séculos XII-XIII. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1888; 
Motivação - estado de ruína da igreja. 
Intervenientes -1888 - moradores da freguesia, Arcebispo de Braga e Governo. 
Autores -
Encomendadores -1888 - os intervenientes. 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -1906 - "A terceira [Coucieiro] atravez da restauração que soffreu 
ainda conserva alguma coisa de notável. A porta principal é quasi que a reprodução da 
porta lateral da Sé de Braga. Mas que pedreirice restauradora! 
Que cabeçudos excelsos! Que masmarros!" 
Carta da Manuel Monteiro a António Augusto Gonçalves datada de Braga em 26/3/ 
1906, e publicada por António Gomes da Rocha Madahil (Introdução de), Bibliotecas e 
arquivos: a questão dos papéis de Braga, Coimbra, sep. do "Arquivo Coimbrão", v.25, 
1970, p. 26-27; 
Obras -1888 - "Aproveitou-se na reconstrução toda a architectura ghotica que tinha, 
com excepção, porém do arco cruzeiro que por estar muito deteriorado, teve de inutilisar-
se." 
Esteves Pereira e Guilherme Rodrigues, s/v. Coucieiro, "Portugal. Diccionario histórico 
(...)", v.2, 1906. 
-"A maior reconstrução que teve foi em 1888. Correspondeu, por assim dizer, a uma 

reedificação total. Não obstante terem-lhe respeitado alguns dos mais antigos elementos 
arquitectónicos, outros, porém, lhe introduziram mas por forma tão insensata (...). 
Relativamente há pouco tempo foi consideravelmente reparada." 
Leonídio de Abreu (coord, de), História, arte e paisagens do Distrito de Braga, I -
Concelho de Vila Verde, Junta Distrital de Braga, 1963, p. 57; 
Custos - "Importantes subsídios", concedidos pelo governo e pelo Arcebispo de Braga. 
Esteves Pereira, O.c; 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Golegã (Nossa Senhora da Conceição, matriz) 

Local - Golegã 
Época da construção - século XVI. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação - anteriores a 1867 
Motivação -1867 - necessidade de reparação; 
prestígio de uma "fundação" manuelina; 
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras - anteriores a 1867 -"O templo está muito bem conservado quer no exterior, 
quer no interior. Para este fim fizeram-se modernamente obras importantes de reparação. 
Os trabalhos foram dirigidos com o necessário acerto e sensatez, de modo que não 
alteraram as feições primitivas do monumento." 
I. de Vilhena Barbosa, Villa da Golegã , "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 10, n°21, 
1867, p. 162; 
Custos -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas - 1867 - 1) gravura da fachada principal da igreja in "Archivo 
Pittoresco", Lisboa, t. 10, n°21, 1867, p. 161; 
Obs. - Restauro da D.G.E.M.N. concluido em 1943 - Boletim n° 32. 
O presidente da Câmara e procurador à Junta Geral do Distrito foi, durante largos anos 
dos meados do século, José Farinha Relvas de Campos, pai de Carlos Relvas, abastado 
lavrador, cuja actividade teve grande importância no desenvolvimento da vila e da 
agricultura da região. 
I. de Vilhena Barbosa, Villa da Golegã , "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 10, n°21, 
1867, p. 163. 
As obras de reparação poderão relacionar-se com a sua actividade na região. 
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Igreja de Tesus de Setúbal 

Local - Setúbal 
Época da construção medieval - século XV 
Outras intervenções -
Descrição - 1880 - "O portico da egreja é de um primoroso trabalho; pena é estar já 
bastante estragado." 
Pinho Leal, s/v. Setúbal, Portugal Antigo e Moderno, Lisboa, v. 9, 1880*, p. 243; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1859; 
Motivação -1859 - o templo e edifícios conventuais foram danificados pelo terramoto 
de 11 de Novembro de 1858; 
Intervenientes -1859 - D. Pedro V, população local e o capelão das freiras, padre 
Francisdo José Ferro Estafraz; 
Autores -1859 - o capelão; 
Encomendadores -1859 - os intervenientes, 
Fiscalizadores -1859 - o capelão; 
Artífices -
Agentes de opinião - P. Narciso da Silva critica a pintura da cantaria, mas reconhece o 
mérito das obras por terem salvo a igreja de uma possivel ruína. Joaquim Possidónio 
Narciso da Silva, Relatório da Comissão dos Monumentos Nacionaes (...), Imprensa 
Nacional, Lisboa, 1884, p.20.; 
Obras - 1859 - "O terramoto de 11 de Novembro de 1858, damnificou bastante este 
mosteiro, sendo necessário fazerem-se grandes concertos nos telhados, abobadas e 
paredes do edifício, obtendo as freiras, para isso, alem de um avultado donativo do sr, 
D. Pedro V, muitas esmolas de vários fieis, sendo o principal d'elles o padre Francisco 
José Ferro Estafraz, capellão d'estas freiras." 
Pinho Leal, O.c; 
-"Havia poucos mezes que tinham ali sido reparados os estragos produzidos por um 

tremor de terra, e o capellão das freiras não só dirigiu os trabalhos, mas concorrera com 
as despezas. (...) Determinou porem que toda a cantaria fosse pintada com ocre, almagre 
e cal, a fim de imitar as naturaes manchas do mármore da Arrábida, com que fora 
construído o edifício." Joaquim Possidónio Narciso da Silva, O.c; 
P. Narciso da Silva viu estas obras pouco tempo depois de terem sido realizadas, quando 
acompanhou D. Pedro V, em visita que este fez a Setúbal em Novembro de 1860. 
Custos -1878-1879 - M.O.P. - subsídio entregue á Junta de Paróquia - 500$000; 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1842 - 1) gravura de parte da fachada sul e da capela-mor, "O 
Panorama", Lisboa, v.l, 2a série, n° 15, 9/4/1842, p. 113; 
1860 - 2) gravura da fachada sul, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t.3, n° 9,1860, p. 65; 
Obs. - restauro pela D.G.E.M.N. concluído em 1847 - Boletim n° 47, Março. 
O coroamento dos contrafortes assim como a platibanda superior que percorre a fachada 
lateral do edifício, foram acrescentados pelo restauro da D.G.E.M.N. Estes elementos 
decorativos de remate, tiveram como inspiração alguns fragmentos existentes. 
* Apesar de o volume citado datar de 1880, a descrição do portal corresponde a uma 
visita a Setúbal e à igreja de Jesus que Pinho Leal efectuou em 1876, conforme afirma 
no mesmo volume e página. 
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Jerónimos ÍMosteiro de Santa Maria de Belém) * 

Local - Belém, Lisboa. 
Época da construção medieval - primeiros anos do século XVI. 
Outras intervenções -
Descrição -
Projectos de restauro/reparação/conservação -1867 -
Joaquim Possidónio Narciso da Silva envia à Exposição de Paris dei 867 uma maquete 
do seu projecto para o restauro da igreja dos Jerónimos. 
1868 - Carta de Varnhagen ao autor do projecto: 
"(...) Contemplei com prazer a fotographia de Belém restaurado e não posso deixar de 
louvar o seu nobre empenho, e de lhe agradecer o ter-se, tão benevolamente lembrado 
de mim, e de meu insignificante escripto da juventude. 
Ao observar hoje o edifício, pelo seu desenho, me veio á ideia de que elle sairia acaso 
menos custoso, quero dizer a projectada restauração, fazendo menores as duas torres da 
frente, e levantando-se uma só maior sobre o cruzeiro * , se elle supportasse o pezo. 
Como a vista do edifício deve principalmente ser gozada do lado do Rio, ou antes do 
próprio Tejo, creio que as duas torres não seriam, quasi, simultaneamente vistas, ao 
passo que uma torre central talvez ajudasse a disfarçar os tristes remendos da capella 
mór. 
Isto porem não passa de uma simples ideia, aventada ca de longe, e como prova de 
interesse pelo seu trabalho. Só quem vê em relevo o edifício é que está em caso de ser 

atai respeito juiz. (...)" 

Na mesma carta, abaixo, escreve Possidónio N. Da Silva: 

"Existindo indicado nas abobadas sobre o portal do poente o logar em que se deveria 
construir duas torres, como poderia o meu projecto propor uma só torre sobre o cruzeiro, 
que alteraria o risco primitivo da egreja, e não seria uma restauração archeologica mas 
sim alteraria o seu aspecto architectónico, e tirar-lhe-ia o caracter especial, que o insigne 
artista, que delineou tão notável monumento, quiz assignalar nesta estupenda 
construção." 
A.N./T.T. - Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. III (8o). doe. 364, Carta de F. A. Varnhagen datada de Viena de 
26/9/1868. - Cfr. Apêndice documental. 
Nota 1- sublinhados no original. 
1895 - projectos de restauro do portal ocidental executados para o concurso de 1895. 
Cfr. item Iconografia, imagens n°s 19,20;§ 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1860-1946; 
Motivação - o templo é sumptuoso; 
é um primor da arquitectura manuelina; 
é apreciado por portugueses e estrangeiros; 
é um monumento nacional "que recorda os relevantes serviços prestados à navegação 
pelo infante D. Henrique e os vastos descobrimentos dos portuguezes, entre os quaes se 
assignalam os de Vasco da Gama no feliz reinado de El-Rei D Manuel". 
Portaria do M.O.P.C.I., de 2/10/1869, Colleccção Official de legislação portugueza, 
ano de 1969, Lisboa, Imprensa Nacional, 1970, p. 442; 
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Intervenientes - Administração da Casa Pia, M.O.P., D. Fernando II; Comissão dos 
Monumentos Nacionais; 
Autores - v. item:: Obras. 
Encomendadores - Administração da Casa Pia, M.O.P, D.FernandoII; Comissão dos 
Monumentos Nacionais; 
Fiscalizadores - Administração da Casa Pia, M.O.P,Comissão dos Monumentos 
Nacionais; 
Artífices - alunos da Casa Pia. A disciplina de oficio de canteiro foi criada durante a 
administração do duque de Loulé, em 1853. Joaquim Possidónio Narciso da Silva, 
informa em 1863 que os alunos, ensinados por um mestre canteiro, faziam as esculturas 
para o claustro e para a fachada do edifício. 
Cfr. Belém, Igreja do Antigo Convento do Jerónimos, "Revista Pittoresca e Descriptiva 
de Portugal com vistas photograficas", Lisboa, 1863, p. 12. 
Agentes de opinião -
Obras -1834-1859 - obras de adaptação para a instalação da Casa Pia; 
1868-1878 - igreja - transformação da torre a partir do nível da platibanda do templo. 
A torre atinge uma cota mais alta que a anterior. O primeiro registo é "ligado" ao 
templo por arco-botantes e pináculos decorativos de inspiração gótica, os vãos são 
rematados com temas manuelinos glosados das aberturas do alçado sul do templo. A 
torre remata em cúpula cuja decoração é pontuada de referências neo-góticas e símbolos 
manuelinos; 
- colocação de uma rosácea sobre o portal ocidental (posteriormente transformada); 
- reconstrução monumentalizada do baldaquino que ambienta a imagem do Arcanjo S. 
Miguel, no portal sul; 
- colocação de remates superiores em forma cónica, alternando a gramática decorativa 
manuelina nos exemplares dos contrafortes com a inspiração no gótico flamejante nos 
elementos da platibanda, em todos os pináculos da fachada sul; 
- construção ou conclusão das duas torres colocadas em frente à fachada ocidental do 
templo; 
Os autores abaixo citados não concordam com a datação destas obras, já que a 
documentação é omissa e por vezes confusa, a este repeito. Enquanto Regina Anacleto 
data estas intervenções a partir de 1868 (p. 379), Maria do Rosário Gordalina considera 
que só depois de 1874 foram realizadas, datando a obra da torre entre 1877 e 1878 (p. 
259-261). 
Depois de lida a documentação parecem-nos mais correctas as datas propostas por 
Regina Anacleto. 
Os autores são unânimes na atribuição destas obras aos cenógrafos Rambois e Cinatti. 
1860 - claustro - demolição dos tapumes que fechavam os vãos do segundo piso; 
demolição do lago que ocupava grande parte da quadra interna do claustro; 
1866 - claustro (já estava a ser restaurado) - construção dos arcos duplos do piso superior. 
Quando estes arcos estavam entaipados mantinham no seu intradorso um recorte 
polilobado. Esse perfil foi glosado nos arcos duplos agora colocados e unidos por um 
parte-luz espiralado (como os mainéis dos vãos inferiores), que é rematado superiormente 
por um pináculo, cfr. imagens n°s . 
1882-1886 - claustro - os contrafortes que dividem os arcos superiores foram rematados 
com pináculos, e as edículas que prolongam os contrafortes do primeiro piso receberam 
um arranjo de gramática decorativa correspondente. 
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Colocação de gárgulas decorativas no intervalo entre as edículas; 
1885 - claustro - a sala do capítulo é quase totalmente refeita para albergar o túmulo de 
Alexandre Herculano Foi abobadada, o pavimento rebaixado, completou-se a tribuna, 
a escada que a liga à sacristia e ao piso superior do claustro. Decorou-se internamente 
o duplo portal. 
As obras tiveram a orientação do engenheiro Raimundo Valadas. 
1895 - o M.O.P. abre novo concurso para as obras. Parente da Silva, arquitecto, ficou 
com a responsabilidade da reconstrução dos anexos, função que seria continuada por 
António do Couto, e Adães Bermudes, igualmente arquitecto, com a responsabilidade 
das obras na igreja. 
As obras foram suspensas porque se duvidava e discutia na Comissão dos Monumentos 
Nacionais, se os projectos deverião ser concretizados, ou não. Estavam em causa critérios 
de restauro, cfr. A conclusão do Edifício dos Jeronymos - Parecer da Commissão 
Nacional de Monumentos, aprovado em sessão de 23 e Junho de 1897, Lisboa, 1897. 
As obras só terão sido verdadeiramente retomadas em 1928 e logo depois a cargo da 
D.G.E.M.N., criada em 1929, foram várias vezes interrompidas mantendo-se até 1946, 
razão porque já não as incluímos no nosso trabalho. 
É de notar, no entanto, que durante este período as obras na igreja atingiram o pavimento 
do transepto, que foi rebaixado assim como as capelas do transepto. O pavimento de 
três galerias do claustro foi lageado. Procedeu-se à consolidação de cantarias ornamentais 
nos portais ocidental e sul. 
Cfr. documentação da D.G.E.M.N. citada por Pedro Dias, Os portais manuelinos do 
mosteiro dos Jerónimos, "Revista do Instituto de História de Arte", Coimbra, Faculdade 
de Letras de Coimbra, 1993, p. 264-266; 
Apesar do prolongamento das obras, o arranjo que actualmente apresentam o templo e 
o claustro já assim se apresentava na maior parte dos seus elementos, como pode 
verificar-se pelas fotografias publicadas em 1908 na "Illustração Portugueza",Lisboa, 
v. 2, 21, Set., s./p., imagens n°s 22,23,24, 

Custos -
1833-1859 - Ministério do Reino e M.O.P. * 120:522$989 
1855-1856 - M.O.P. - edifício da Casa Pia transporte a 

um arquitecto civil para "os novos 
projectos de obra" $240 

1858-1859 - M.O.P. - Igreja Monumental de Belém -
- reparos 1:006$631 

1859-1860- M.O.P- idem 647$045 
1859-1861 - subscrição obtida no Brasil ** 4:853$332 
1860-1863 - ** 26:401$495 
1866-1867- M.O.P- Casa Pia - reparação 500$000 
1869 - M.O.P. - dotação mensal para o restauro e 

complemento das fachadas da igreja*** 500$000 
1870-1871- M.O.P- reparação - importância entregue 12:000$000 
1871-1872 - M.O.P. - "importância entregue para obras de 

restauração e complemento das 
fachadas" 10:000$000 
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1872-1873 - M.O.P. - idem 12:000$000 
1874-1875 - M.O.P. - idem 12:000$000 
1876-1877 - M.O.P. - "importância entregue para obras de 

restauração e complemento das 
fachadase suas dependências" 15:000$000 

1877-1878 - M.O.P. - idem 30:000$000 
1879-1880 - M.O.P. - 492$491 
1880-1881 - M.O.P. - subsídio entregue 4:400$000 
1881-1882 - M.O.P. - idem 10:469$000 
1882-1883 - M.O.P - idem 16:443$000 
1883-1884 - M.O.P. - 24:682$480 
1884-1885 - M.O.P. - 31:251$170 
1885-1886 - M.O.P. - 27:667$480 
1886-1887 - M.O.P. - 18:799$927 

* José Maximo de Castro Neto Leite e Vasconcellos, Colleccção Official de legislação 
portugueza, ano de 1859, Lisboa, Imprensa Nacional, 1860, p. 857; 
** Maria do Rosário Gordalina, As obras revivalistas do século XIX no Mosteiro de 
Santa Maria de Belém in "Romantismo - da mentalidade à criação artística", Sintra, 
Instituto de Sintra, 1986, p. 247-291; 
***Colleccção Officiai de legislação portugueza, ano de 1869, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1870, p. 442; 
Fontes escritas - as supracitadas; v. Obs.. 
Fontes iconográficas - 1741 - 1,2) gravuras do enquadramento do mosteiro e da sua 
fachada sul, Juan Alvarez de Colmenar, Annales d'Espagne et du Portugal,AmsXexáão, 
v.3, 1741, estampas 146-147; 
Início do século XIX - 3) gravura do claustro, Le Portugal Pittoresque et Architectural, 
(Album, Museu da Cidade, Lisboa); 
1838 - 4) gravura, "O Recreativo", Lisboa, n°3, 16/2/1838, p.18; 
1839 - 5) gravura do interior da igreja, "Universo Pittoresco", Lisboa, v. 1, n°4,1839, s./ 
p-; 
1840 - 6,7) - gravuras do claustro, "Universo Pittoresco", Lisboa, v.2, n°18, 1840, s./p.; 
1841 - 8) gravura da fachada sul da igreja, "Universo Pittoresco", Lisboa, v.2, n°14, 
1841, s/p.; 
1842 - 9) gravura da fachada sul da igreja, "O Panorama", Lisboa, v.l, n°10, 5/3/1842, 
p. 73; 
1843 - 10) gravura do interior da igreja, "O Panorama", Lisboa, v.2, n°102, 9/12/1843, 
p. 385; 
1844 - 11) gravura do portal ocidental, "Universo Pittoresco", Lisboa, v.4, n°16, 1844, 
s./p.; 
1863 - 12) gravura do interior da igreja, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v.6, n°l, 1863, 
p.i; 
1863 - 13) gravura do claustro, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v.6, n°32, 1863, p.249; 
1864 - 14) gravura do portal ocidental, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v.7, n°5, 1864, 
p.33; 
1865 - 15) gravura do portal sul, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v.8, n°31, 1865, p.241; 
1866 - 16) gravura do claustro, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v.9, n°29, 1866, p.229; 
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1866 - 17) gravura de parte da fachada sul da igreja, "Illustração Popular", Lisboa, 
n°16, 1866, p.4; 
1873 - 18) gravura do portal ocidental, "Artes e Letras", Lisboa, Maio, 1873, p. 77; 
1895 -19,20) projectos de restauro do portal axial executados para o concurso de 1895. 
O segundo é assinado por E, Augusto da Silva, Pedro Dias, Os portais manuelinos do 
mosteiro dos Jerónimos, "Revista do Instituto de História de Arte", Coimbra, Faculdade 
de Letras de Coimbra, 1993, fig. 175-176; 
1903 - 21) fotografia do mosteiro com o anexo ocidental incompleto, Arquivo Fotográfico 
Municipal, Lisboa; 
1908 - 22,23,24) fotografias do claustro e do interior da igreja, "Illustração 
Portugueza",Lisboa, v. 2, 21, Set., s./p.. 

Obs. - * Considerando que o restauro deste mosteiro: templo e portais, claustro e 
aposentos monásticos, tem sido estudado nos últimos anos, não só no que diz respeito 
ao restauro propriamente dito mas também às reparações e às obras revivalistas, numa 
ampla cronologia que abrange os anos compreendidos entre 1834 e 1900, limitar-nos-
emos a registar os projectos, as obras e os autores que intervieram na igreja e no claustro, 
remetendo o leitor para os respectivos estudos, abaixo mencionados no que concerne 
aos vários projectos e alterações dos designados "anexos". 
Devemos acrescentar que as obras deste mosteiro devem ser incluídas na arquitectura 
revivalista no que respeita o corpo ocidental e o seu prolongamento, embora tenhamos 
consciência que os fenómenos de revivalismo e restauro se enlaçam por vezes, 
dificultando a distinção entre ambos. Parece-nos, no entanto, que as obras do templo e 
respectivos portais, assim como as do claustro devem ser entendidas como obras de 
restauro. 
Os aposentos conventuais porque estavam incompletos e muito alterados, porque foram 
amplamente acrescentados e adaptados a funções museológicas e porque receberam 
elementos totalmente novos de nítido programa revivalista, não se incluem no nosso 
inquérito. 
Guardamos lugar no v. 1 deste trabalho para uma análise global sobre as intervenções 
neste mosteiro. 

Registaremos apenas um ou outro detalhe que não foi ainda publicado ou equacionado, 
nos trabalhos anteriores como a carta de Francisco Adolfo Varnhagen a Joaquim 
Possidónio Narciso da Silva (1868) e as contas da gerência do M.O.P.. 
Os trabalhos que utilizaremos como fontes de estudo e informação são, por ordem 
cronológica, uma vez que é essa a ordem que seguimos em todos os campos desta parte 
do nosso trabalho: 

1986 - Maria do Rosário Gordalina, As obras revivalistas do século XIX no Mosteiro de 
Santa Maria de Belém in "Romantismo - da mentalidade à criação artística", Sintra, 
Instituto de Sintra, 1986, p. 247-291; 
1989-1991- José da Felicidade Alves, O mosteiro do Jerónimos, 1,11, Lisboa, Livros 
Horizonte, 1989,1991; 
1989 - Lina Maria Marrafa de Oliveira Marques, O claustro do mosteiro de Santa 
Maria de Belém, Lisboa, 3 v., dissertação de mestrado policopiada, Faculdade de Letras 
de Lisboa, 1989; 
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1992 - Maria Regina Dias Baptista Teixeira Anacleto, Arquitectura neomedieval 
portuguesa -1780-1924, Coimbra, v. 1, dissertação de doutoramento, Faculdade de Letras 
de Coimbra, p. 339-412; 
1993 - Pedro Dias, Os portais manuelinos do mosteiro dos Jerónimos, "Revista do 
Instituto de História de Arte", Coimbra, Faculdade de Letras de Coimbra, 1993, p. 257-
308; 
1994 - Maria Regina Dias Baptista Teixeira Anacleto, Mosteiro dos Jerónimos in "O 
Neomanuelino ou a Invenção da Arquitectura dos Descobrimentos", Lisboa, C.N.D.P./ 
I.P.P.A.R., 1994, p. 215-217; 
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«Claustre dks Convent» <íe Beíém» no início do s&tlio xre: litografei do Sïhum Le Pmugtit 
ffHoreuput a AœhittH'Mtitl, « g , *set»l>u de Wïlissin» Iteelav (Muiea da Cidade, Lisboa). 
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V I S T A I M I R I O B DA IGREJA DE B U E M , 

10 

171 



Catálogo Analítico 

\ 

\ : 

^ 

S 

s 

\ i 
\ 
K 

^ 

& 

11 

172 



Catálogo Analítico 

ii.i M.i !>,■>..nh'> ■!'• V ' J ' i il:i Si l \ . - i l i 

12 

173 



Catálogo Analítico 

13 

P . i r u [irim:i|ial da lïMrj.i Ou S.111U1 Miri.i <l« Dvliiin 

14 

174 



ÇâtóteQjyagJítiçp 

Cirmiili! [Hirtai da egreja do Nossa Senhora de Belém 

15 
175 



Catálogo Analítico 

16 

j ^ f î l * ^ ; 

17 

176 



Catálogo Analítico 

J ' o r t i i l An i g r e j a <lc S a n t a Ulai-is» d e "Belém 
.TV uma pliMlUo'raphia do :-r. Caiks ItoUas) 

18 

177 



Catálogo Analítico 

175 - Projecto de restauro do portal axial da igreja do Mosteiro dos Jeróni
mos, provavelmente executado para o concurso de 1895. Não datado 
nem assinado.( Pub. por A. Marques de Carvalho, Do Mosteiro...) 
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176-Projecto de conclusão do portal axial da igreja do Mosteiro dos 
Jerónimos elaborado por E. Augusto da Silva e enviado ao concurso 
de 1895 (AH. MOP) 
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Leça do Balio (Santa Maria) 

Local - Leça do Balio, Maia. 
Época da construção medieval- século XIV. 
Descrição -1857 - "Ainsi le couvent était protégé à l'angle nord-ouest par deux fortes 
tours rondes dont on retrouve à peine les vestiges; des bâtiments spacieux qui joignaient 
l'église, derrière la tour existante, a torre dos sinos (la tour des cloches), ont été démolis 
en 1844;(...)." 
Olivier Merson, Voyages dans les provinces du nord du Portugal, Avril et Mai 1857, 
"La Tour du Monde", 1861, p. 295; 
Projectos de restauro/conservação -1881 - projecto de restauro da porta principal da 
igreja de Leça do Balio da autoria do Centro Artístico Portuense e apresentado pelo 
mesmo na secção "I- Architectura" da Ia Exposição do referido Centro. 
Catalogo da Primeira Exposição—Bazar de Bellas-Artes promovida pelo Centro 
Artístico Portuense no Palácio de Crystal do Porto, Porto, 1881, p.9; 
1912 - o arquitecto Marques da Silva é encarregue de elaborar um projecto de restauro 
da igreja e casa anexa; 
Motivação -1881 - ensino artístico e aprendizagem do desenho, e também da prática 
do restauro; 
1912 - a igreja foi classificada como monumento nacional em 16/6/1910; 
- o prestigiado mosteiro encontrava-se em estado de abandono e ruína e a casa anexa, 
utilizada para serviços agrícolas, tinha sido destruída em várias parcelas "arquitetonicas 
e ornamentaes"; 
- o cruzeiro situado junto à igreja foi parcialmente destruído, o que chamou a atenção 
para o mosteiro da Comissão do Conselho de Arte e Arqueologia da 3a circunscrição do 
norte; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -
Outras intervenções -
Intervenientes -1881- Centro Artístico Portuense; 
1912 - Comissão do Conselho de Arte e Arqueologia da 3a circunscrição do norte 
composta por Marques de Oliveira, José de Brito, Marques da Silva e Joaquim de 
Araújo. Ventura Terra, presidente do Conselho de Arte Nacional da Ia circunscrição do 
sul, é incumbido pelo ministro do Fomento de nomear um arquitecto que elaborasse 
um projecto de restauro que não alterasse o carácter medieval do monumento; 
Mosteiro de Leça do Bailio sob eminente ruina, "O Occidente", Lisboa, v.35, n°1214, 
20/9/1912; 
Autores -1881 - Centro Artístico Portuense; 
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1852 -1,2,3) 3 desenhos com as fachadas ocidental, norte e sul, 
rodeadas de anexos, António do Carmo Velho de Barbosa, Memoria histórica da 
Antiguidade do Mosteiro de Leça chamado do Balio, Porto, 1852, estampas 1,2 e 3; 
1861 - 4) gravura das fachadas sul e norte, Olivier Merson, Voyages dans les provinces 
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du nord du Portugal, Avril et Mai 1857, "La Tour du Monde", 1861, p. 289; 
1861 - 5) gravura de parte da fachada sul, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t.4, n°33,1861, 
p. 257; 
1866 - 6) gravura das fachadas ocidental e norte, "Illustração Popular", Lisboa, n°37, 
1866, p.4; 
1884 - 7) gravura das fachadas ocidental e norte, "O Occidente", Lisboa, v.7, n°183, 
21/1/1884, p. 22; 
Obs. - restauro pela D.G.E.M.N. concluido em 1935 - Boletim n°l. 
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Monção (Santa Maria dos Anios. matriz) 

Local - Monção 
Época da construção medieval - século XIV 
Outras intervenções - transformações da capela-mór nos século XVI e XVIII. 
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação - estavam concluídas em 1903. 
Motivação -1903 - os cachorros foram retirados por serem consideradas anti-estéticas 
as suas saliências; 
Intervenientes -
Autores - 1903 - mestre de obras; 
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião - António de Pinho advogado de Monção, estudioso do românico 
local, e Félix Alves Pereira; ambos os autores criticam vivamente o restauro, feito ao 
gosto do mestre de obras. 
Obras -1903 - substituição de bases e plintos do portal ocidental, retoque com cimento 
das figuras dos capitéis do mesmo portal, que estavam corroídas. Arranque de cachorros 
situados na parede norte da igreja. 
Custos -
Fontes escritas - António de Pinho, "O Regional", Monção, 26/4/1903; F. Alves Pereira, 
Architectura românica. O portico da matriz de Monção, in "O Archeologo Português, 
Lisboa,", v.9 n°s 3-6, Março a Junho de 1904, p. 111-118. 
Fontes iconográficas -1904 - 1) gravura do pórtico depois do restauro, Architectura 
românica. O portico da matriz de Monção, "O Archeologo Português", v.9 n°s 3-6, 
Março a Junho de 1904, p. 116; 
Obs.-
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Nossa Senhora da Graça de Santarém 

Local - Santarém 
Época da construção medieval - século XIV (1380). 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação - depois de 1853; concluídas em 
1911; 
Motivação -1853 - necessidade de conservação da igreja; 
1911 - dignificar o espaço de tumulação de uma importante figura da História de Portugal 
e do Brasil, Pedro Álvares Cabral; 
Intervenientes - 1853 - Silvério Alves da Cunha, cidadão de Santarém e abastado 
proprietário.(Comprou as ruínas do convento e solicitou ao governo que a igreja não 
fosse vendida mas sim entregue á confraria do Senhor dos Passos, o que foi deferido.) 

1911 - Comandante e oficiais do cruzador brasileiro Benjamin Constant, que visitaram 
em 1906 o túmulo de Pedro Alvares Cabral, nesta igreja. Tendo notado o abandono e 
mau estado de conservação do túmulo e respectiva capela, de regresso ao Rio de Janeiro 
participaram a questão à colónia portuguesa. Foi realizada uma subscrição por iniciativa 
de Alberto de Carvalho, através do periódico daquele cidade o "Jornal do Comercio". 
A Sociedade de Geografia de Lisboa contribuiu com o necessário para completar as 
obras. 
Autores -1853 - Silvério Alves da Cunha; 
1911- Rosendo Carvalheira, arquitecto (dirigiu as obras gratuitamente); 
Encomendadores - 1853 - o mesmo. A falta de rendimentos da confraria não lhe 
premitia realizar as obras, custeadas por Silvério Alves da Cunha, que deixou a verba 
del00$000 réis anuais, em testamento, para a conservação da igreja; 
1911 - os intervenientes 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião - 1853 - "(...) nenhum português digno d'esté nome deixará de 
associar-se comnosco em um voto de louvor ao patriotismo e religiosidade do snr. 
Alves da Cunha, que assim ha evitado a este precioso monumento sorte igual á que 
tiveram os conventos de S. Domingos e de S. Francisco (...)." 
D. Miguel Sotto-Maior, Santarém III (Conclusão), "O Archivo Popular", Porto, v. 3, 
fev., 1872, p. 53; 
Obras -1853 - " A egreja da Graça foi entregue á irmandade do Senhor dos Passos; 
mas a sua conservação deve-se a um cidadão de Santarém, o snr. Silvério Alves da 
Cunha, abastado proprietário, o qual com singular amor tem procurado restaurar e 
conservar, a expensas suas, aquelle templo por muitos titulos digno de respeito.", idem, 
ibidem. 
- "Mandou limpar e pintar a capella-mór - reedificar a capella onde está hoje a Senhora 
das Dores - restaurar a capella de Santa Rita, comprando-lhe o painel de S. Miguel, e 
mandando fazer novo retábolo. Em 1861 comprou o órgão que foi da real casa de Santo 
António de Lisboa(...)." 
A Capela de Santa Rita situava-se no topo sul do transepto e tinha as paredes lateraes 
revestidas de azulejos, desde o pavimento até ao tecto, representando os milagres de 
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Santa Rita. 
Folhetim - Reminiscências HA Igreja da Graça, in "Jornal do Commercio",Lisboa, n° 
3232, 28/7/1864, p. 1; 
1911 - restauro do túmulo de Pedro Álvares Cabral e da capela onde se situa. 
Custos - 1853 - a partir desta data foram destinados, para a conservação da igreja, 
100$000 reis anuais; 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1 ) 1883 - gravura, entre outros monumentos, de parte da fachada 
principal, Zephyrino N.G.Brandão, Monumentos e Lendas de Santarém, Lisboa, 1883, 
s/p.; 
1911 - 2,3) 2 fotografias: da capela restaurada e do exterior da igreja, "O Occidente", 
Lisboa, v.34, ano 34, n°1178, 20/9/1911, p. 205; 
1929 - 4,5) 2 fotografias: fachada principal e andar superior do corpo central da fachada, 
Nogueira de Brito, Monumentos de Portugal. Santarém, Litografia Nacional, Porto, 
1929 (Cls. Alvão ampliados por nós); 
Obs. - restauro pela D.G.E.M.N. concluído em 1951 - Boletim n°s 65-66, Set.Dez.. 
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Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães - Igreja, torre e claustro 

Local - Guimarães 
Época da construção medieval - igreja - século XIV (começou a reedificar-se em 
1387); claustro - século XVI. 
Outras intervenções - c. 1515 (torre), 1670 (reconstrução da cabeceira) e 1770 
(remodelação e aumento da cabeceira). 
Descrição - 1620 - torre e claustro - "Dom Diogo Pinheiro Prior de Guimarães/ e 
bispo do funchal, foi filho do/ doutor Pedro Esteves, e de sua molher dona Isabel 
pinheira:/ 
Este fez as crastas e a torre dos sinos/ desta igreia e a capella do dito seu pai e mai que 
esta debaixo da dita torre/ em tempo delrei Dom Manuel." 
Livro de Lembranças de muitas/ cousas notáveis que ha na muito/ devota Igreja 
Collegiada de nossa/Sra da Oliveira da Villa de/Guimarães do Arcebispado de Braga/ 
feito no anno de mil seiscentos/e vinte pello P" Pedro de Mesquita, conigo(...)ha vinte 
e cinco annos na mesma Igreja. 
A.M.A.P., Colegiada de Guimarães, ms. A-5-4-65; 
[1692] - igreja -"Tem esta igreja de largura vinte e nove passos, e é toda azulejada, e 
pintada: na nave do meio junto ao tecto tem painéis da vida de Nossa Senhora, por 
todas as paredes, de uma e de outra parte, tem frestas com vidraças, e em cada uma 
delias as armas de seu reformador, el-rei D. João o Io, e a rainha sua mulher D.Filippa 
de Alencastre." 
Pe.Torquato Peixoto de Azevedo, Memorias ressuscitadas da antiga Guimarães, Porto, 
1845, (transcrição de uma cópia setecentista do manuscrito de [1692] ), p. 205; 
claustro - "Tem a igreja duas portas travessas, uma para o norte e outra para o sul. No 
cruzeiro tem outras duas, a da parte do norte da serventia para a sachristia dos cónegos, 
claustro e casa dos priores, a da parte do sul da serventia para a sachristia da confraria 
do Sacramento: por detraz da capella mór está um claustro com uma alpendrada que 
corre pela parte do nascente de norte a sul, aonde se costumam fazer procissões 
ordinárias: (...)", idem, ibidem, p. 207; 
claustro - "15° D. Diogo Pinheiro, commendatario do mosteiro de Carvoeiro, e de S. 
Simão da Junqueira, dos cónegos regrantes, prelado de Thomar, e primeiro bispo do 
Funchal, o qual acabou de levantar a torre dos sinos desta igreja, que seu pai o doutor 
Pedro Esteves Gonçalves Cogominho tinha pincipiado e fez o claustro: foi confirmado 
bispo por Leão 10a em 1514.", idem, ibidem, p. 245; 
1706 - igreja - "(...) & he toda azulejada, & nas partes, onde se não pôde assentar o 
azulejo, he pintada & dourada: tem nas paredes de huma, & outra parte da nave do 
meyo painéis da vida de N. Senhora, & por toda ella vidraças muito claras com muitas 
imagens pintadas & douradas, & em todas ellas as armas delRey Dom João o Primeiro, 
& da Rainha sua mulher, que são as Reaes de Inglaterra. Tem o seu Coro de cima sobre 
a porta principal da Igreja, & sobre ella hum bom espelho de vidraças.". 
A. Carvalho da Costa, Corografia Portugueza, t.l, 1706, p.3; 
1726 - claustro - "(...) por esta se entra para hum claustro, que chega the por de trás da 
capella- mor, com suas columnas da parte do Poente, Sul e Naçente, que da parte do 
norte fica encostado ã parede da igreja (cujas columnas vieram do mosteiro de S. João 
da Ponte). 
Francisco Xavier da Serra Craesbeeck, Memórias Ressuscitadas da Provinda de Entre 
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Douro e Minho no ano de 1726, Edições Carvalhos de Basto, Lda, Ponte de Lima, v.l, 
1992,p.l38; 
1741 - igreja - "Le Corps de l'Eglise n'a que trente pieds de longueur, mais elle est 
azurée presque par-tout; & dans les endroits, où il n'y a pas d'azur, elle est peinte ou 
dorée. Des deux côtés ont voit de grandes croisées*, sur les vitrages desquelles la Vie 
de la Sainte Vierge est représentée par des peintures très fines, avec les armes du Roi 
Don Jean I, & de la Reine son Epouse, qui son celles d'Angleterre." 
Juan Alvarez de Colmenar, Annales d'Espagne et de Portugal, Amsterdão, v. 3, 1741, 
p. 239; 
1829 - igreja -"Above the arch is a noble window, enriched with sculpture (...) but the 
center of this window has been walled up, and again perforeted to admite four small 
round windows, the effect wich is very bad", W. M. Kinsey 
Portugal Illustrated, London, 1829, p. 302; 
1852 - igreja -"O tecto era de vigamento grosso, todo lavrado com aquelle primor, que 
ainda hoje se admira na Sé do Funchal. (...) mas as madeiras doiradas, e as pedras 
brancas dos modernos tiraram ao templo aquele aspecto ancião, que o tornava tão 
venerando". 
RD., A egreja da collegiada de Guimarães, "Revista Popular", Lisboa, v.5, n°6, Fev., 
1852, p. 42; 
1876 - claustro - "Em um dos braços do cruzeiro da igreja abre-se uma porta, que 
conduz para o claustro. Não sobreshae este pella belleza ou grandiosidade da traça, 
nem pelas galas da architectura; é acanhada a arcaria (...), Por conseguinte tudo foi 
caiado, muitas vezes caiado, de modo que o granito das arcadas, das paredes e das 
abobadas, com a grave côr que os séculos lhe foram dando na sua passagem, ficou 
encoberto, perfeitamente occulto, sob as muitas camadas de cal." I. de Vilhena Barbosa, 
Monumentos religiosos do Minho II. A Collegiada de Nossa Senhora da Oliveira em 
Guimarães, "O Commercio do Porto", Porto, n° 71, 24/3/1876, p.l; 
(nota - O Occidente repete este texto em 1892 - "O Occidente", Lisboa, v. 15, ano 15, n° 
474, 21/2/1892, p.44; 
1881 - igreja - "No coro de cima, por traz do órgão - (...) - e como servindo de base ao 
formosissimo espelho sobre a porta principal, vê-se, como sobre um grande tumulo 
antigo, um cavalleiro de hábitos talares, deitado sobre uma dupla almofada, tudo 
encrustado com tintas e ouro, deixando ver ainda na caixa vestigios de uma inscripção 
apagada, e da qual nenhum dos antigos escriptores nos dá noticia." 
António José Ferreira Caldas, Guimarães. Apontamentos para a sua historia, Porto, v. 
2, 1881, p. 26; 
1881 - claustro - "Corre em volta da igreja, de nascente a sul, o antigo claustro, formado 
por pequenos mas elegantes arcos de pedra (...). 
Hoje tudo está envidraçado e encrustado de cal, que infelizmente nos esconde tantas 
bellezas d'arte (...)." 
Pe. António José Ferreira Caldas,Guimarães. Apontamentos para a sua historia, Porto, 
v. 2, 1881, p. 20-21; 
1895 - claustro -
"Guimarães 
10 de Julho 95 
Claustro da Collegiada de Guimarães 
Em estylo românico. Porem nem todos os capiteis são da edificação primitiva; antes 
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parece que muitos e muitos foram renovados em tempo de D. Manoel. Quasi que ate 
diria que tudo é do tempo de D. Manoel isto é, os capiteis e columnas, apparecendo em 
alguns a intenção de imitar capiteis românicos. (...). 
Aparte mais antiga que resta do claustro é apenas as arcadas de cintro pleno. As abobadas 
nada tem que ver. 
N'uma segunda visita: 
Positivamente toda a construção é manoelina. Sem sombra de duvida para mim. Posso 
sustentar com segurança esta opinião. 
Se é certo que se da como assente que o claustro é românico, é necessário desfazer este 
erro. As arcadas são inteiramente manoelinas, de cintro pleno. E vulgar o cintro pleno 
no manoelino. Dentro da propria igreja da collegiada lá está um exemplo; o arco principal 
do nartex. ou galilé (?) da sé de Braga. Isto para só citar exemplos que tenham, pela 
proximidade, maior aceitação.(...)." 
B.M.C., ms. de António Augusto Gonçalves, Manuscritos vários. Cfr. Apêndice 
documental. 
1900 - claustro -"Aporta d'esta capella antiquissima, situada ao fundo do claustro é 
de architectura romano-bizantina. 
Tem dos lados, duas grandes janellas do mesmo estylo tapadas a pedra e cal que vão em 
breve ser postas a descoberto." 
Albano Bellino, Archeologia Christã(...), Lisboa, 1900, p. 122; 
Projectos de restauro/conservação -1882 - túmulos - projecto de restauro dos túmulos 
de Pedro Gonçalves Cogominho e Maria Pinheiro, da autoria de uma Comissão do 
Centro Artístico Portuense formada por Soares dos Reis (escultor), Tomás Augusto 
Soller (arquitecto), e Marques de Oliveira (pintor) à qual se associou Francisco Martins 
Sarmento. 
No início de 1882 a Colegiada convidou uma comissão do Centro Artístico Portuense a 
deslocar-se a Guimarães com o objectivo de "resolver quaes as obras que se tornam 
essenciaes para perservar de uma ruina completa, o ja bastante deteriorado tumulo 
gothico de Maria Pinheiro e de seu marido (...). A comissão (...) examinou detidamente 
o referido monumento (...) adoptando vários alvitres que vão ser consignados em um 
relatório que o Centro Artístico dirigirá à collegiada, a fim d'esta conhecer os reparos 
que é preciso proceder no tumulo, cujo estado é verdadeiramente deplorável." 
Manoel M. Rodrigues, "A Arte Potugueza", Porto, n° 2, Fev., p. 23-24; 
Nota - Não temos notícia da realização de reparações ou restauros nos túmulos. Em 
fotografia publicada em 1940, os túmulos e o arco que os ambienta apresentam um 
índice elevado de deterioração, (v. Fontes Iconográficas). 
As obras pretendidas em 1882, ou não foram concretizadas, ou limitaram-se a pequenos 
reparos permitindo uma degradação posterior, embora saibamos que em cerca de 60 
anos determinados agentes de deterioração associados à qualidade do material empregue 
na obra original ou nos materiais escolhidos para o restauro, podem ser suficientes para 
"apagarem" os sinais de uma intervenção. 
Motivação -1882 - deterioração dos túmulos; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação/ -1843; 
1926 (igreja); 
1928 (claustro) - as obras destinadas a transformar o claustro e edifícios anexos em 
Museu, iniciaram-se em 14 de Maio de 1928 e concluíram-se em 27 de Abril de 1935. 
O Museu Alberto Sampaio abriu, no entanto, ao público em 1 de Agosto de 1931. 
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Como se refere no item Obras o restauro de grande parte do claustro já estaria terminado 
no início de 1929; 
Motivação -1843 - reformar a igreja ao gosto da época; 
1928 - destinar o claustro a espaço museológico; 
restaurar o claustro, muito deteriorado e "oculto", considerado o mais antigo da 
arquitectura medieval portuguesa; 
Intervenientes-1843 - cónegos da Colegiada; 
1926 (igreja); 
1928 (claustro); Estado; 
Autores -1843 - cónegos da Colegiada; 
1926 (claustro); 
1928 (claustro) - Baltasar de Castro e Alfredo Guimarães; 
Encomendadores -1843 - os cónegos da Colegiada; 
1926 (igreja); 
1928 (claustro) - Estado; 
Fiscalizadores -1843 - cónegos da Colegiada; 
1926 (igreja); 
1928 (claustro) - Baltasar de Castro e Alfredo Guimarães; 
Artífices -
Agentes de opinião -1843 - Alexandre Herculano, I. de Vilhena Barbosa, 
Obras -1843 - igreja -"(...) rasgaram-lhe as ogivas das naves em arcos mais elevados, 
de volta redonda; mascararam com estuques e doirados as suas venerandas e gothicas 
feições." 
I. de Vilhena Barbosa, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t.6, n°45, 1861, p.354; 
1926 - igreja -"Começam amanhã os trabalhos da lavagem das pinturas e tectos da 
igreja da Collegiada de Nossa Senhora da Oliveira. 
Foram votados dezassete contos para as obras de restauração dos claustros (...)." 
"A Velha Guarda", Guimarães, n° 146, 12/8/1926; 
1928 - claustro - referência à data de início das obras de restauro do claustro e 
dependências anexas a 14 de Maio de 1928, para instalação do Museu Alberto Sampaio. 
"O Commercio de Guimarães", Guimarães, 19/5/1929; 
1929 - claustro - "Relativamente ao magnifico e benemérito trabalho de reintegração 
artistica do nosso maior claustro, entrou-se já na restauração do quarto e último ângulo, 
o qual significa dizer que o claustro da Oliveira está salvo da ameaça de derruir 
totalmente(...)." idem, 15/2/1929; ** 
-(...) excluída é evidente a decoração das aberturas que se rasgam de um e outro lado 
da entrada da sala, aberturas que sendo coevas da porta, ao serem restaurados os pequenos 
capitéis dos colunelos centrais, acabaram por tomar um tema do claustro que é muito 
mais tardio.". 
Maria Emília Amaral Teixeira, Aspectos do Claustro do Museu de Alberto Sampaio, 
"Revista de Guimarães", v. 70, n° 1-2, Jan.-Junho, 1960, p. 137; 

Este claustro tem sido classificado como românico, o que tem contribuído para o 
valorizar, dado o desaparecimento quase total de claustros daquela época no nosso 
país. 
Há contudo uma série de factores que se conjugam e que nos levam a datar o seu 
arranjo actual do século XVI, embora haja reaproveitamento de elementos românicos: 
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1 - em 1620 o Livro de Lembranças citado atribui a sua construção ao prior D. Diogo 
Pinheiro, na época de D. Manuel. Esta informação é repetida em 1692 pelo P. Torquato 
Peixoto de Azevedo que pode ter simplesmente utilizado o Livro anterior como fonte; 
2 - a informação de Francisco Xavier da Serra Craesbeeck (1726), referindo que as 
colunas vieram de S. João da Ponte poderá ser mais duvidosa porque é mais tardia e 
não sabemos em que documento colheu esta informação. Registe-se, no entanto, que o 
mosteiro de S. João da Ponte pertencia à colegiada de Guimarães e que o 
reaproveitamento de materiais é prática comum em todos os tempos; 
3 - as observações supracitadas que A. A. Gonçalves faz em 1895 quando visita o claustro 
coincidem com o documento de 1620. Gonçalves é um observador atento e 
experimentado que nesta data visita monumentos do norte do país com o objectivo de 
estudar a arte românica e recolher elementos que lhe permitam restaurar a Sé de Coimbra. 
Gonçalves sabe desenhar o que perssupõe uma acutilância visual que faz dele um 
observador privilegiado. 
4 - no claustro há capitéis de tipo "almofada" datáveis do século XVI; 
5 - o alçado que apresenta - um estilobato muito alto relativamente ao pé-direito das 
colunas e dos arcos - não é próprio dos claustros românicos; 
6 - a moldura que superiormente sublinha os arcos também não deverá datar da época 
românica; 
7 - os restauradores tinham a convicção que o claustro era românico e devem ter 
acentuado o carácter desse estilo. As imagens n°s. 7,8,9,10, e 11, fotografias realizadas 
durante as obras de restauro patenteiam a introdução de elementos novos, como capitéis 
copiados de outros que se mantinham, principalmente na ala ocidental que foi totalmente 
refeita porque anteriormente se encontrava entaipada ou mesmo destruída por uma 
construção que se encostava ao muro sul da igreja. 

Custos -1926 - verba atribuída - 17.000$00; 
Fontes escritas - as supracitadas. 
Fontes iconográficas - 1857 - 1) gravura da fachada principal, "Revista Popular", 
Lisboa, v.5, n°6, Fev., 1852, p. 41; 
1861 - 2) gravura da fachada principal, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t.6, n°45, 1861, 
p.353; 
1866 - 3) gravura da fachada ocidental da igreja, incluindo parte da praça onde está 
situada,"Illustração Popular", Lisboa, n°18, 1866, p. 4; 
1886 - 4) gravura da fachada principal, padrão e oliveira, I. de Vilhena Barbosa, 
Monumentos de Portugal, históricos, artísticos e archeologicos, Lisboa, 1886, p. 76; 
1892 - 5) gravura da fachada principal, "O Occidente", Lisboa, v. 15, ano 15, n° 469,1/ 
1/1892, p.l, (capa deste número); 
1900 - 6) fotografia do portal da casa do capítulo, Albano Bellino, Archeologia 
Christã(...), Lisboa, 1900, p. 122; 
1928/29 - 7,8,9,10,11) 5 fotografias das obras de restauro do claustro, guardadas no 
Museu Alberto Sampaio; 
1940 - 12, 13) 2 fotografias: parte dos túmulos de Pedro Esteves Cogominho e Isabel 
Pinheiro e pormenor do claustro, Alfredo Guimarães, Guimarães. Guia de Turismo, 
Câmara Municipal de Guimarães, 1940, p. 84 e 86, fig, 79 e 82, respectivamente; 
Obs. - restauro da D.GE.M.N. concluído em 1981 - Boletim n° 128. 
*nota - o termo croisées significa: janela, caixilho e vidraça, embora possa também 
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ser sinónimo de paus em cruz. 
No texto presente o autor refere-se às janelas com vitrais, que Carvalho da Costa 
igualmente descreve - uma vez que só assim o texto faz sentido - e não às asnas de 
madeira, pintadas igualmente com cenas da vida de Nossa Senhora e com as armas de 
D. João I e D. Leonor. 
Victor Serrão indica corresponderem os "painéis" referidos por Torquato de Azevedo, 
às referidas asnas pintadas, do tecto de madeira, o que não nos parece poder concluir-se 
depois de lidos os três últimos textos supracitados. 
Carvalho da Costa refere explicitamente que os painéis com a vida de Nossa Senhora 
estão "nas paredes de uma & outra parte da nave do meio", parecendo localiza-los nas 
enjuntas dos arcos formeiros, devendo pois tratar-se de pinturas sobre madeira ou sobre 
tela. 
(sobre este assunto v. Victor Serrão As pinturas medievais da Igreja colegiada de Nossa 
Senhora da Oliveira em Guimarães, Notas à margem de dois estudos recentemente 
publicados, "Mundo da Arte", n° 12, nov. 1982, p. 27; 
** nota - Alfredo Guimarães compara o claustro da colegiada aos de Cardena, Burgos, 
e ao da Seo de Urgel (Lérida): Guimarães. Guia de Turismo, Câmara Municipal de 
Guimarães, 1940, p. 112. 
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A egreja de Nossa Senhora da Oliveira em (juiraiirues •—Desenho de Nogueira da Silva — Gravura de Pedroso 
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■IGREJA DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA, EM GUIMAKÁKS 

(Scprundo urna photographia de I.inircnii 
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Capolla do Capítulo 
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Noudar (ruínas da povoação, castelo e igreja) 

Local - Noudar 
Época da construção medieval - séculos XIV, XV e XVI. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação - depois de 1893; 
Motivação -1893 - conservação de um conjunto de ruínas que estavam ao abandono; 
Intervenientes -1893 - João Barroso Domingues, proprietário das ruínas; 
Autores -1893 - o mesmo 
Encomendadores -1893 - o mesmo 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1893 - "Comprou a ruina o sr. João Barroso Domingues que, mais zeloso do 
que o estado, procedeu a bemfeitorias, dispendendo bastante na sua conservação. (...) 
Outra obra meritória praticada por este mesmo cavalheiro, foi a arrecadação em logar 
seguro, dentro de uma dependência da herdade, das lapides onde se mandara gravar a 
inscripção documental da fundação do castello, e que se achavam expostas aos 
desrespeitos dos ignorantes e dos mal intencionados." Gustavo de Matos Sequeira, 
"Boletim da Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes", Lisboa, 4a 

série, t. 10, n° 10, p. 656; 
Custos -
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Odivelas (S. Dionísio) 

Local - Odivelas 
Época da construção - fundado em 1295. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1887; 
Motivação - 1887 - estado de degradação de um túmulo real, de D. Dinis, que tinha 
recebido elementos em gesso num restauro mandado realizar pela rainha D. Estefânia; 
Intervenientes -1887 - por iniciativa do director das Obras Públicas, General Cabral 
Couceiro, o conselheiro Emídio Navarro determinou em portaria de 12 de Setembro de 
1887 que o túmulo de D. Dinis fosse restaurado por José Maria Nepomuceno; 
Autores -1887 - José Maria Nepomuceno; 
Encomendadores -1887 - M.O.P.; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião - 1887 - Borges de Figueiredo -v. item Obras; 
Obras - 1887 - Em 1887 estava em projecto o restauro do túmulo de D. Dinis, na 
ábside do Evangelho, que havia sido refeito quando a rainha D. Estefânia o mandou 
reparar. Tendo aparecido um fragmento do rosto - parte da face direita compreendendo 
a maça do rosto, boca e uma porção da barba - o restauro do túmulo estava a ser discutido, 
e constava que seria entregue ao escultor Simões de Almeida. 
"A reparação [mandada executar pela rainha D. Estefânia] foi um verdadeiro attentado: 
fizerão ao rei D. Dinis uma cabeça de gesso, com uma barba muito penteada e frizada; 
mãos e pés de gesso, etc. sem que ao menos houvessem procurado reproduzir as feições 
dadas á estatua do monarcha pelo artista primitivo. Longe d'isso lançaram à margem 
um pedaço do rosto que ainda existia." 
Borges de Figueiredo in Monumentos Históricos II ,"Revista Archeologica e Histórica", 
Lisboa, v.l, n°12, Dez., 1887, p. 177-178. 
- O mesmo autor noticia que foram picadas as paredes de uma capela instituída no 

século XVI por Nicolau Soares Ribeiro, contigua á abside que continha o túmulo de D. 
Dinis, e para a qual este iria ser transferido. 
Nas paredes interiores da capella havia muitas "cifras de canteiros" destruidas pela 
picagem das mesmas, assim como pintura que também desapareceu e que constava de 
flores de liz douradas, sobre fundo verde escuro. 
"A picola destruiu, apagou inteiramente essas cifras, como obliterou a pintura e fez 
desapparecer o trabalhado da pedra. Felizmente poude eu conservar, entre os setenta e 
quatro calcos que possuo d'essas cifras, algumas das da mencionada capella. Colhi-as 
durante o tempo em que permaneci no mosteiro, para proceder á moldagem e cópia dos 
seus elementos epigraphicos.", in Idem, Ibidem, p. 180. 
Custos -
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Paco condal de Barcelos - projecto de restauro 

Local - Barcelos 
Época da construção medieval - século XV. 
Outras intervenções -
Descrição - "No século XVII, a parte habitável do paço mostrava já mostrava sinais de 
um longo abandono, os quais se avolumam na centúria seguinte, quando começou a 
servir de pedreira e já não tinha sobrados nem telhados. A partir dos meados da segunda 
parte do século XIX, estas ruínas, agora entregues ao cuidado da Câmara Minicipal, 
começam a ser valorizadas e até se pensa no seu restauro. Elas tornam-se ainda mais 
ricas quando, por 1920, o seu espaço se destinou também a Museu Arqueológico." 
Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Barcelos, Editorial Presença, Lisboa, 1990, p. 38; 
Projecto de restauro -1903; 
Motivação -1903 - restauro do edifício em ruínas e seu aproveitamento para biblioteca; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -
Intervenientes -
Autores -1903 - Ernesto Korrodi; 
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -
Século XVIII /1856 - 1) Pintura de A. Augusto Pereira (Col. Paço Ducal e Vila Viçosa), 
a partir de um desenho de seu pai, Manuel Luis Pereira, apresentado Barcelos nos 
finais do século XVIII; 
1905 - 2,3,4,5,6,7) 6 desenhos - alçados e cortes - do projecto de restauro de Ernesto 
Korrodi; 
Obs. - Em 1954 o arquitecto Francisco de Azeredo concebeu outro projecto de restauro 
para o paço, que publicou: O Paço dos Condes-Duques de Barcelos - Projecto de 
restauro, Porto, 1954. 
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Paco de Sousa (S. Salvador) 

Local - Paço de Sousa, Penafiel 
Época da construção medieval - século XIII, com reaproveitamentos de elementos 
de um edifício anterior. 
Outras intervenções - séculos XVII e XVIII - construção de nova capela-mor e 
alterações na fachada. 
Descrição - 1895 - "Igreja de Paço de Sousa, em 23 de Julho de 1895 (Visita em 
companhia de A. Arroio,Torquato, Serafim, Oliveira, etc.) 
Epocha românica, inicios do período ogival; molduras gravadas em typo conhecido. 
Dimensões iguaes à de S.Thiago nave central de 4 arcos ogivaes. O transeptum não 
existe. As duas capellas absydaes lateraes existem ainda perfeitas, (obstruidas por altares 
de madeira, (sic) 
A capella-mor não pode ser a primitiva foi ampliada enormemente. 
Todavia os capiteis de oito colunas, 4 por lado, que alli se vêem teêm todos os indícios 
de serem antigos. 
O plano primitivo da egreja foi muito alterado por reconstruções e additamentos 
posteriores, e não será difficil restabelecer o primitivo projecto, todavia será preciso 
um estudo. 
O mosteiro de Paço de Sousa é considerado monumento nacional. 
O Nobiliário do conde D. Pedro dis, que Troycosendo, avô de Egas Moniz fez construir 
uma egreja para jazigo de família denominado Corporal de Paço de Sousa. Ahi seria 
sepultado seu neto Egas Moniz. Em 1605 levaram o tumulo para a capella.mór: em 
1784 para o corpo da egreja. 
Dis-se no Minho Pitoresco, vol. 2o, pg. 550, que a urna que contem o corpo está servindo 
de urna n'uraa porta. Não parece que seja verdade. 
(...) 
- Capiteis, bases, plintos, frisos e cornija lavrados, foram profundamente alterados e 
adulterados por mãos de canteiros atrevidos. 
Todos os relevos estão exagerados, sem consciência do effeito e sem conhecimento do 
estylo." 
B.M.C. - ms. de António Augusto Gonçalves, Manuscritos vários - Cfr. Apêndice 
documental. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1883-1888; 1920-1924; 
Motivação - é um monumento histórico; 
guarda o túmulo de Egas Moniz; 
está danificado pela acção do tempo e por obras que o adulteraram; 
Intervenientes - M.O.P 
Autores - M.O.P. 
Encomendadores - M.O.P. 
Fiscalizadores - M.O.P. 
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1883 -1885 -
"(...) Memoria descriptiva 
Conclusão da obra de reparos da Egreja de Paço de Sousa. 
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A obra de Reparos da Egreja de Paço de Souza teve por fim, d'esde o começo dos 
traballhos, a restauração de todo o edifício considerado monumento histórico e em 
vista do estado em que se encontrou, isto é: damnificado tanto pela acção do tempo, 
como em virtude de obras, que sem attenção alguma pela architectura do mesmo edifício, 
a mutilaram em partes e occultaram ou transformaram as outras, 
As obras iniciadas em fins de novembro de 1883 continuaram com maior ou menor 
desenvolvimento durante 1884 tendo-se esgotado nas obras executadas, e abaixo 
descriptas, a quantia de 2:682$000 reis superiormente auctorizada e reconhecendo-se 
em vista do trabalho a mais que estas obras descobriram que para conclusão das obras 
indispensáveis tanto de conservação como de restauração do citado templo, é necessária, 
em vista do presente projecto e orçamento, nova auctorisação d'egual quantia 
approximadamente. 
Resumiremos em seguida as obras executadas, bem como as agora projectadas para 
conclusão dos ditos reparos. 
Obras executadas: 
Io Construcção e reconstrucção dos telhados em todo o edifício, comprehendendo 
guarda-pó canos e beiraes, bem como limpesa, regularisação e juntas tomadas em 
paramentos lisos e ornamentados no exterior do edifício em cerca de 3000,0 m2. 
Importância dispendida = 626$210 rs. 
2o Camboteamento e construção de tectos de castanho na capella mor em todos os vãos 
das três naves, excepto nos dous vãos da nave direita e esquerda por cima do coro; 
construção de janellas redondas e frestas nas três naves; construção de soalhos; 
construcção de andaimes, demolição de différentes obras, remoção de madeiras etc. 
Importância dispendida = 779$230 reis 
3o Pintura de todos os tectos, janellas frestas e grades de ferro. 
Importância dispendida = 990$605 reis. 
4o Limpesa de paramentos lisos e ornamentados, regularisação de superficies e juntas 
tomadas em todo o edifício interiormente excepto no interior da torre e em cerca de 9,0 
m2 nas columnas junto do coro. Importância dispendida = 990$605 reis. 
5o Fiscalisação, annuncios de contractos etc = 159$605 reis. 
Total da importância gasta = 2.682$000. 

Obras a executar 
Io Limpesa e regularisação de paramentos lisos no interior da torre e de 4,0 m2 de 
paramento ornamentado nos capiteis das columnas junto ao coro; fechos ou concertos 
a beton ou a granito nas cantarias deterioradas; reforma de fustes de columnas: construção 
de bases ornamentadas para as mesmas e de socco ou banqueta moldurada; renovação 
do lageado na capella mor junto ao arco cruzeiro, á entrada da Egreja e por baixo do 
coro; limpar, regularisar e tomar juntas em paramentos lisos e ornamentados no exterior 
do edifício comprehendendo o portão principal e toda a frente da Egreja e torre, bem 
como toda a parte lateral norte relativa á nave direita e capella mor. Quantia a dispender 
segundo o orçamento = 1.309$017,5 reis. Fiscalização = 72$000 reis. Arredondamento 
de contas = 939$3 reis. 
Importância total do orçamento = 2.544$000 reis. 
(...) 
José Rodrigues Pinto Brandão 
(...) 
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M.O.P., Porto - Caixa 6/3 - Expediente 53 - Paço de Sousa - Cfr. Apêndice documental, 
nota - sublinhado nosso. 
1886 - Demontagem e renovação da antiga escada da torre e dos pavimentos e tectos 
que existiram na torre, e dos arcos abatidos por baixo do coro. 
M.O.P., Porto - Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa. 
1887 - Em orçamento datado de 9 de Fevereiro de 1887 prevêm-se obras em cantaria 
com ornatos nos seguintes elementos da igreja: pórtico, cunhaes, pirâmides e cruz, 
platibanda, 4 capitéis, cornija, óculo, demolição e reconstrução do túmulo de Egas 
Moniz, para a capela-mor. 
A documentação não assegura a realização destas obras previstas, embora as observações 
de António Augusto Gonçalves (1895) supracitadas parecem indicar a reprodução e 
arranjo de capitéis, bases, plintos, frisos e cornija. Esse arranjo seria perfeitamente 
visível em 1895, pela diferença de cor da pedra, embora a restante tivesse sido limpa, 
por alguém com a experiência visual e de restauro como A. A. Gonçalves. 
1920-1924 - Entre 1888 e 1920 não encontramos refências a intervenções que terão 
sido reiniciadas depois de 1920 até 1924. Uma vez que estas obras atingem sobretudo 
os telhados, as obras em madeira de construção, a drenagem dos terrenos, etc., remetemos 
a sua leitura para o Apêndice documental: M.O.P., Porto. 
Em 1927 um incêndio destruiu parte do mosteiro e danificou muito a igreja. As obras 
iniciaram-se logo no mesmo ano, sob a direcção de Baltasar de Castro, então 
desempenhando o cargo de chefe da secção de Monumentos Nacionais do Norte. 
Entretato em 25/5/1929 é criada a D.G.E.M.N. sendo a maior parte das obras do restauro 
de Paço de Sousa da sua responsabilidade, razão porque não trataremos das mesmas. 
O incêndio e o restauro concluido pela D.G.E.M.N. em 1939, mais radical que os 
anteriores, como se pode conferir pela análise das fotografias do respectivo Boletim n° 
17, apagaram os vestígios das obras anteriores. 

Custos - 1883-1884 - M.O.P. "Jornaes e materiaes" 732$635 
1884-1885 - M.O P. 1:929$085 
1885-1886 - M.O.P. 1:055$930 
1886-1887 - M.O.P. 685$645 

Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1844 -1) gravura do corpo central da fachada, "O Panorama", 
Lisboa, v.3, 2a série, n°130, 22/6/1844, p. 193; 
1888 - 2) a mesma gravura da publicação anterior, "A Illustração Portugueza", Lisboa, 
v. 4, n° 50, 5/7/1888; 
1890 - 3) desenhos datados de 20/4/90 do túmulo e Egas Moniz, Carlos Diogo de Vila-
Lobos Machado, Soares dos Reis e o Centro Artístico Portuense, Porto, 1947, s/p. 
1891 - 4) gravura das fachadas ocidental e norte e de parte do edifício monástico, "O 
Occidente", Lisboa, v. 14, ano 14, n° 451, 1/7/1891, p. 148; 
1914 (anterior a) - 5) fotografia da igreja, Joaquim de Vasconcelos, Arte Românica em 
Portugal, Porto, Marques Abreu, 1918*, fotografias 90,91,92,93. 
*apesar de esta obra ter sido publicada em 1918, as fotografias que apresenta foram 
expostas no Ateneu Comercial do Porto em 4 de Janeiro de 1914, sendo fruto de quinze 
anos de trabalho, conforme se refere na obra citada, p.l. 
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Obs. - restauro concluído em 1939 pela D.G.E.M.N. - Boletim n° 17. 
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IOREIA de PAÇO de SOUZA {CONCELHO DE PeNWJB*.)—PORTA PRIHOWO,—(CUCNÍ DE « « Q U E » U U W ) 
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Palácio Nacional de Sintra 

Local - Sintra 
Época da construção medieval - o arranjo actual corresponde aos séculos XIV, XV e 
XVI. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1784-1787; 1859-1860 ; depois 
de 1911; 
Motivação -1784-1787 - recuperação do paço, depois das ruínas causadas pelo terramoto 
de 1755; 
1859-1860 - utilização do palácio pela família real; 
1911 - é classificado como monumento nacional em 16/6/1910; 
restauro do monumento depois de ser utilizado pela família real; 
vontade de retirar as alteraçãoes introduzidas depois do Terramoto e ao longo do século 
XIX, que ocultavam as diversas fases da contrução original. 
Intervenientes - 1784-1787 - Casa Real, Conde de Soure, provedor das obras do 
Paços; 1859-1860 - M.O.P; 1911 - M.O.P. 
Autores -1784-1787 - Conde de Soure e José Manuel de Carvalho Negreiros, então 
arquitecto-geral dos Paços; 1911 - Raul Lino, arquitecto. 
Encomendadores -1784-1787 - Casa Real; 1859-1860 - M.O.P; 1910 - M.O.P; 
Fiscalizadores -1784-1787 - os autores; 
Artífices -1784-1787 - pintor Joaquim José da Rocha, carpinteiros e mestres pedreiros; 
Agentes de opinião -1894 - António Augusto Gonçalves; 
"[fl. 4] Palácio real de Cintra - Desfigurado miseravelmente pela restauração das 
obras publicas. 
Tectos mudegares não vi. Os mais antigos são o da Pegas e dos Brazões, posteriores a 
D. Manoel sec. XVII. A decoração inte-[fl.5]rior é d'uma pelintrice de rei boieiro! Ha 
mobiliário reles, como canapé e cadeiras lisas com pintura e dourados, a fingir talha e 
lavor de D. Maria I. Cousas antigas e boas de mistura com imitações modernas sem 
valor. Os ferros do fogão, por exemplo. 
O que ha para admirar é o exterior: janellas manoelinas e fachada muito alterada por 
acréscimos. Uns bellos arcos ogivaes, que deviam realçar a frontaria, estão tapados 
com um terraço ou balcão, etc. E alem do exterior a opulência de azulejos mudegares, 
bem dispostos. Muito pittorescos, muito decorativos e raros. [fl. 6] Só por elles vale a 
pena ir a Cintra. Porque a forma da disposição é original e impressiona. 
Azulejos variados e riquíssimos, cercaduras únicas! 
O pavimento da sala, dita de D. Affonso VI, muito estragado é d'uma composição 
bellissima. E é de ver que assim fossem todos os outros, agora substituídos por parquet, 
de mármore enxadrezado! 
Assim como os tectos reformados por apainelados muito estúpidos. 
Basta diser: ha uma escada de serviço que se acha com os competentes corrimãos e 
guarda-vas-[fl.7]souras pintados côr de castanho. 
A forma como aquilo está actualmente faz indignação e faz nojo. 
É a estupidez mais crassa e asquerosa a impar de prestimosa, com a autoridade de tudo 
destruir e estragar. 
O engenheiro ás soltas!" 
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B.M.C., Ms. de António Augusto Gonçalves, Manuscritos vários - Cfr. Apêndice 
documental. 
Obras-1784-1787 - - D. José fez reparar os estragos do terramoto, mas com D. Maria 
II é que os reis voltam a habitar em Sintra e nessa altura "arborisaram-se os terrenos 
independentes do paço; alindaram-se as nobres frontarias d'esta (...)." 
I. de Vilhena Barbosa, "A Illustração Luso-Brazileira", Lisboa, v. 2, n° 40, 2/10/1858, 
p317; 
- depois do terramoto de 1755 foi restaurada a Sala dos Cisnes, particularmente a parede 
interior voltada para o pátio do Esguicho, e a Sala das Pegas; 
- Na Sala dos Cisnes foram realizadas obras de carpintaria no tecto, de pintura de azulejos 
fingidos na parede e de pedraria, que incluíram a substituição de algumas peças, nas 
janelas e a colocação de ameias "mouriscas" no coroamento exterior desta sala. A parede 
norte, acima referida, foi refeita aproveitando-se as peças recuperáveis e fazendo novas, 
semelhantes às antigas, mantendo a traça original das janelas. 
- Na Sala da Pegas, o tecto foi refeito. 
Cfr. José Custódio Vieira da Silva, Paços Medievais Portugueses. Caracterização e 
evolução da habitação nobre. Séculos XII a XVI, Lisboa, v.l, p.369-373,1992, 
(dissertação de doutoramento policopiada, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
Universidade Nova de Lisboa); 
1859-1860 - As contas do M.O.P. só especificam obras no Palácio neste ano económico. 
No entanto as observações de António Augusto Gonçalves, acima citadas parecem indicar 
intervenções de maior vulto e em data mais aproximada àquela em que visitou o Palácio 
(1894). O método de apresentação de contas da gerência do M.O.P, a partir de 1891-
1892, é alterado e só as verbas atribuídas aos monumentos da Batalha, Convento de 
Cristo e Santa Cruz de Coimbra surgem descriminadas. Todas as outras obras são 
incluídas no mesmo item de despesas autorizadas e liquidadas sob a designação: "Palácio 
das cortes, igrejas, monumentos históricos, cadeias, etc.." 
1911 - demolição de vários edifícios que rodeavam o palácio, desobstrução da arcada 
do corpo central, que se encontrava entaipada, restauro das ameias deste mesmo corpo. 
Reinaldo dos Santos, Paço Real de Sintra in "Guia de Portugal, I, Lisboa e Arredores" 
(apresentação e notas de Santana Dionísio), Lisboa, Biblioteca Nacional de Lisboa, 
1924, p.502. 
- os edifícios que rodeavam o palácio constituíam: "Uma cerca murada de 
"aposentadorias" que vedava o terreiro fronteiro e isolava o recito realengo do conjunto 
urbano (...) demolido em 1911, (...) para desafectar o Largo do Paço e a frontaria -, 
conferia ao conjunto palaciano um carácter fortificado de nítido recorte medieval (...)." 
Victor Serrão, Sintra, Lisboa, Presença, 1989, p.32. 
1948 - "Ultimamente tem-se procurado fazer desaparecer dos paços muito 
acrescentamento deturpante, substituindo - onde quer que fosse possível - o moderno 
mau por obra discreta neutral, sem outra pretensão que a de permitir maior realce do 
que é antigo e interessante." 
Raul Lino, Quatro palavras sobre os Paços Reais da Vila de Sintra, Lisboa, Valentim 
de Carvalho, 1948, p. 76. 
v. do mesmo autor: Os Paços reais da Vila de Sintra, Lisboa, 1948. 
Custos -1859-1860 - M.O.P. - 352$819 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1864 -1) gravura, "Archivo Pittoresco", Lisboa,t. 7, n° 29,1864, 
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p. 225; 
1866 - 2) gravura, "O Panorama", Lisboa, v.16, 5a série,n° 8, 1866, p. 57; 
1886 - 3,4) gravura de vista geral do Palácio, p.217; gravura reproduzindo uma outra 
de 1507, p.227,1. Vilhena Barbosa, Monumentos de Portugal históricos, artísticos e 
archeologicos, Lisboa, 1886; 
1886 - 5) desenho assinado por Albrecht Haupt, A Arquitectura do Renascimento em 
Portugal, Editorial Presença, Lisboa, 1985, fig. 106, (a edição original, em alemão, é 
de 1890. O desenho está datado - 8.7.86); 
1908 - 6,7) 2 fotografias onde se observam uma parte da fachada voltada para o exterior 
e uma janela da Sala das Sereias, Walter Crum Watson, Portuguese architecture, London, 
1908, figs. 44-45; 
1924 - 8) fotografia da fachada exterior do Palácio, depois de realizadas obras de restauro 
no exterior, Reinaldo dos Santos, Paço Real de Sintra in "Guia de Portugal, I, Lisboa e 
Arredores" (apresentação e notas de Santana Dionísio), Lisboa, Biblioteca Nacional de 
Lisboa, 1924, s./p.. 
Obs. -

Palácio real de Cintra 

1 
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Palácio real de Évora ÍPalácio de D. Manuel) 

Local - Évora 
Época da construção medieval - séculos XV e XVI. 
Outras intervenções -
Descrição - 1616 - Filipe II cede à Ordem franciscana algumas dependências do Palácio, 
que tinha sido construído junto ao mosteiro desta comunidade. Na cedência estavam 
incluídos os jardins e o laranjal, as Câmaras dos Infantes e a Sala da Rainha, que os 
frades transformaram em dormitórios. 
O rei cedeu ainda material de construção, guardado no paço para obras no mosteiro, 
tendo os frades utilizado igualmente partes do palácio situadas no perímetro da cerca 
conventual. 
1845 - decreto de 20 de Maio - D. Maria autorizou, a intalação do Tribunal Judiciário 
e da Junta de freguesia de S. Pedro, no refeitório e anexos. 
1864 - o que restava do palácio de D. Manuel, edifício conhecido por "Galeria das 
Damas" é cedido à Câmara Municipal por decreto de 25 de Junho; 
foi utilizada como Museu Arqueológico por sugestão de Augusto Filipe Simões; 
foi também utilizada como teatro e sala de exposições; 
1869 - a Câmara da cidade demoliu uma vasta zona coberta, para construir o mercado 
municipal. 
1873 - demolição pela Câmara da pequena torre do aqueduto, construído nos jardins do 
palácio, Francisco de Arruda, cerca de 1540. 
1881 - 18 de Fevereiro - um desmonoramento detruiu as coberturas da "Galeria das 
Damas". 
1892 - 19 de Abril - carta de lei que sancionou a venda do conjunto palaciano, para 
construções públicas. 
Sobre todas as informações deste item Cfr.: Túlio Espanca, Palácios Reais de Évora, 
sep. de "A Cidade de Évora", n° 11, 1946, p. 55-57, idem, Paço Real de Évora, Secretaria 
de Estado da Informação e Turismo, s/d., passim.. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação - c.1870; c.1885; 
Motivação -1870 - O decreto de cedência (25/6/1864) feita á Câmara Municipal dos 
"restos do palácio de El-Rei o Senhor D. Manuel, pertenças e terrenos anexos" incumbe 
a mesma Câmara de: 
"Io Restaurar os restos d'aquelle palácio, dando-lhes um destino que não prejudique a 
sua conservação;" 
Cfr. José Maximo de Castro Neto Leite e Vasconcellos, Colleccção Official de legislação 
portugueza, ano de 1864, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, p.324; 
Intervenientes -1870 - Câmara Municipal e, particularmente, António Manuel Gançoso, 
vereador que tinha a seu cargo o passeio da cidade; 
cidadãos de Évora que custearam as despesas do restauro das janelas. 
1885-Junta Distrital; 
Autores - 1870 - José Cinatti, cenógrafo: 
1885 - Adriano da Silva Monteiro, engenheiro; 
Encomendadores - 1870 - os intervenientes: 
1885 - Junta Distrital; 
Fiscalizadores -
Artífices -
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Agentes de opinião -1885 - "(...) Estiveram aqui commigo os srs. Ramalho Ortigão e 
Manini (este ha poucos dias) o illustre scenografo do S. Carlos. Ficou zangado deveras 
com aquella estufa que estão pondo em cima dos paços de D. Manuel e creio que 
tenciona escrever alguma coisa. (...)." 
A.N./T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. XIV (8o) doe. 3359, Carta de Gabriel Pereira a J. Possidónio 
Narciso da Silva, 13 de Maio de 1885. Cfr. Apêndice documental. 
Obras - 1870 - "Estão hoje restauradas todas as dez janellas, a varanda do topo da 
galeria, que estava a desmoronar-se e uma arcada de voltas de sarapanel na parte 
septemtrional(...). 
Ao zelo incansável e as activas diligencias do snr. Antonio Manoel Gançoso, digno 
vereador que tinha a seu cargo o pelouro do passeio, devemos a execução dos planos do 
snr. José Cinatti. 
Tenciona a camará actual completar a obra de restauração da galeria. A parte meridional 
servirá de sala para exposições industriaes ou reuniões publicas. Na parte do norte 
construir-se-ha um tribunal judicial, obra a que o município eborense ficou obrigado 
pela concessão a que já nos referimos", A. Filipe Simões, Restaurações arquitectónicas 
em Évora, "O Commercio do Porto", Porto, n° 214, 7/9/1870, p. 1; 
1885 - Depois do desmonoramento de 1881, acima referido, a Junta Distrital adaptou o 
edifício a casa de espectáculos, chamada Teatro Eborense. Para o efeito acrescentou-se 
um segundo andar de grandes janelas envidraçadas e de armações metálicas. 
- O coroamento da galilé meridional recebeu uma decoração de quadrifólios, onde se 
inscreveram cruzes de Cristo. 
- Realizaram-se festas e exposições de floricultura até ao incêndio de 8 de Março de 
1916. 
Cfr.Túlio Espanca, Paço Real de Évora, Secretaria de Estado da Informação e Turismo, 
s/d., passim.. 
Custos - 1870 - Câmara Municipal e cidadãos de Évora - restauro de 10 janelas -
300S000; 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas - 1849 - 1) gravura in "Revista Popular", Lisboa, n° 48, 27/1, 
1849,p.377; 
1868 - 2,3) gravuras in "Archivo Pittoresco", Lisboa, t.ll , n°sl e 6, 1868, p.l e p. 41. 
1916 (anterior a) - 4,5) fotografias das fachadas norte e poente, quando o palácio estava 
adaptado a teatro e sala de exposições - cliché D.G.E.M.N.; 
1916 (posterior a) - 6) fotografia da fachadas sul e poente depois do incêndio - cliché 
D.G.E.M.N.; 
s/d. - 7,8,9,) 3 fotografias do Palácio na actualidade, Túlio Espanca, Paço Real de 
Évora, Secretaria de Estado da Informação e Turismo, s/d., est. 6, 8 e 10. 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1955- Boletim n° 79. 
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Rates (S. Pedro) 

Local - Rates - Póvoa de Varzim 
Época da construção medieval - séculos XII e XIII. 
Outras intervenções - século XVII (?) 
Descrição -1842- "A forma exterior da igreja vista de longe representaria menos mal 
um castello gothico a não ser a flecha ponteaguda que de tempos mais modernos 
levantaram sobre a torre dos sinos que era um terrado (sic) cercado d' ameas.(...) O 
portal da entrada principal não é destituído de certa elegância, como se vê do desenho; 
assemelha-se muito ao da se velha de Coimbra, e ao de Notre-Dame de Paris, que são 
quasi contemporâneos. As três estatuas de Santos ahi colocadas estão mui gastas e 
deterioradas do tempo; assim como o está outra de grosseira escultura que se vê na 
simalha ou ponta d'um dos gigantes exteriores, o 2o da banda do norte correndo da 
porta principal.(...)." 
J.C.N.C, Portugal. XV. Igreja de S. Pedro de Rattes, "O Panorama", Lisboa, v. 1, 2a 

série, n°49, 3/12/1842, p.385-387. 
Data de projecto de restauro/reparação/conservação - [1905] -
" (...) Satisfazendo às ordens de V Exa, devo dizer que fui ver a vetusta Egreja matriz da 
freguezia de S. Pedro de Rates. 
O que me não resta duvida, é que o templo actual dacta do século 12°, tendo o 
característico typo das basilicas de três naves. No entanto parece-me que o templo não 
foi completado, conforme tinha sido projectado, ou então na ultima reconstrucção, houve 
aproveitamento de matérias dos antigos destruídos, assim temos que dos cinco pilares 
da nave direita, quatro são enfeixados com duas meias columnas, sob os capiteis dos 
quaes se apoiam os arcos da nave, enquanto que os cinco da nave esquerda e um da 
nave direita se acham enfeixados por três meias columnas, parecendo que alem de 
serem destinados a suporte de arcos, o eram também ao assento de um pavimento para 
o triforium, que não existe nem ha vestígios de ter existido. É certo que a disposição 
das terceiras meias columnas que enfeixam o pilar parece indicar que sobre ellas devia 
pousar um arco que cobrisse a nave central mas a falta de apoio similar do lado opposto 
ainda o do encontro a este arco, faz-me destruir esta supposição: ficando-me 
prevalecendo a convicção, de que na ideia primitiva predominava a intenção de fazer o 
triforium; e para reforçar esta minha convicção citarei a existência de uma escada em 
caracol mettida na parede da frontaria. à qual para este fim, se deu uma maior espessura; 
escada actualmente tapada a pedra e cal, cujo fim não julgo nem me parece outro, senão 
o de ser destinada a dar acesso para um triforium que por qualquer circunstancia se 
deixou de construir; outras anomalias existem na disposição e dimensões das columnas, 
como V. Exa poderá ver na planta junta* e para a qual tomo a liberdade de chamar a sua 
attenção. O templo como infelizmente tem acontecido a tantos outros, tem sido victima 
de vandalismos, tendo se lhe feito annexos disparatados para a factura dos quaes sem 
escrúpulos destruíram o antigo existente, por todos os motivos respeitável. Citarei as 
principaes alterações que se fizeram, a meu ver de fácil correcção embora de algum 
despendio, mas que será bem applicavel se se tiver em vista a conservação d'esta 
monumento inegavelmente um dos mais notáveis da historia pátria. Mas como ia dizendo 
esses reparos serão: 
limpar a cal que guarnece as paredes e columnatas do templo, remoção de alguns altares 
para lugar em que menos alterem à sua esthetica; abrir a porta do lado do sul, que se 
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acha tapada a pedra e cal, e cuja belleza de estylo ainda é bem visível; demolir a capella 
de S. Pedro de excrecencia indesculpável feita no século 17° ou 18°; demolir uma outra 
excrecencia não menos repugnante, que feita para a ampliação da capella mor sacrificou 
a antiga abside; reconstruir esta da qual ainda se encontram vestígios de cantaria 
bellamente ornamentada, servindo de alvenaria n'uma parede de supporte a cano d'esgoto 
das aguas pluviais do telhado; abrir passagens nos actues muros de vedação, expropriação 
d'um terreno, antigamente da Fazenda Nacional e hoje d'um particular, bem como 
indemnisar o parocho do seu passal, afim de o templo ficar perfeitamente isolado e 
circundavel, e bem visíveis as suas siglas e inscripções lapidarias, fazendo muros de 
vedação e gradeando as entradas afim de evictar vandalismos, erreverencias do publico 
menos illustrado; reparar os telhados, lavar e refechar as paredes do templo e do muro 
que deita para a estrada e serve de supporte, não so ao aterro do adro do lado norte, mas 
também as notáveis sepulturas abertas em parede ali existentes, cuja antiguidade parece 
ser coeva da primeira epocha do chris (...)■" 
M.O.P., Porto, Caixa 1 - Pasta 2 - Caderno 2 - Rates. Cfr. Apêndice documental. 
* a planta não se encontra junto ao documento. 
nota - Sublinhados nossos. 
O manuscrito termina desta forma, não tendo sido possível encontrar a sua continução. 
Está escrito nas duas últimas páginas de um caderno de papel almaço (de quatro páginas), 
enquanto nas duas primeiras páginas da respectiva folha foi escrito um relatório sobre 
a matriz de Azurara, datado de 3 de Maio de 1905 que embora não esteja assinado 
nominalmente, conclui: "O conductor de Ia classe". 
Uma vez que a caligrafia é a mesma parece poder concluir-se que o manuscrito sobre S. 
Pedro de Rates tem uma data aproximada, mesmo que este documento seja uma cópia 
de relatórios originais. A proximidade geográfica de Azurara e Rates reforça a ideia de 
ambos os edifícios terem sido visitados na mesma altura. 
O projecto não foi realizado embora o restauro daD.G.E.M.N. terminado em 1941, não 
se tenha afastado muito dos mesmos princípios. Este documento fornece-nos elementos 
importantes sobre o estado do edifício no principio do século XX e sobre os processos 
e princípios do restauro praticados na época. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1824; 
Motivação - [1905] - reparar a igreja; 
o templo original encontrava-se muito alterado. 
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Agentes de opinião -
Obras - 1824 - a data visível nas imagens n°s 3 e 4 aponta para uma intervenção em 
1824. Poderá tratar-se de obras na fachada e portal, que acusam a existência de vários 
arranjos. O lacrimal que assenta nos contrafortes que ladeiam o pórtico e os pináculos 
que rematam os mesmos, poderão datar dessa época. Este lacrimal foi substituído por 
uma série de ressaltos, aquando do restauro da D.G.E.M.N. concluido em 1941 que 
introduziu alterações no referido alçado. Não sabemos até que ponto a intervenção 
assinalada com a data de 1824 modificou o seu arranjo, mas não podíamos deixar de 
registar uma intervenção nesta data, porque ela pode levantar hipóteses sobre a análise 
deste monumento de tão complexas e ricas informações acerca da arquitectura medieval. 
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Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas - 1842 - 1) gravura das fachadas ocidental e norte, incluindo a 
torre, "O Panorama", Lisboa, v.l, 2a série, n° 49. 3/12/1842, p.385; 
1887 - 2) desenho da fachada ocidental onde se vê gravada, num silhar situado logo 
abaixo da cornija-lacrimal, no lado direito do muro que enquadra o pórtico, a data de 
1824, José Augusto Vieira, O Minho Pittoresco, Lisboa, v.2, 1887, p. 221; 
Obs. - restaurada pela D.G.E.M.N. - Boletim n° 23, Março, 1941. 

JGB.EJA D £ S. P E D H O JOE B A T T E S , 
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Rio Mau (S. Cristóvão) 

Local - Rio Mau (Póvoa de Varzim) 
Época da construção medieval - séculos XII (ábside - 1151) e XIII (nave). 
Outras intervenções - século XVIII 
Descrição -1864 - "(...) que esta Egreja de São Christovão de Rio Mau he das egrejas 
mais antigas, e consta de hum letreiro em hua pedra atraz da Tribuna fora feito no anno 
de 1135; seu estado de conservação he firme somente o corpo da Egreja vai ser 
emadeirado de novo por precisar d'esté concerto: a capella mór he de aboboda de pedra; 
tem três altares, a saber omor, da Senhora das Candeias e das Almas; e agora ha mais 
hum novo do Coração de Maria. As paredes da egreja são de esquadria muito seguras, 
tem hum Torreão com hum sino: em volta da Egreja por fora nas paredes tem as figuras 
da Escriptura, como são Águias, Leoins, Bois, (ilegível). No Arco cruseiro por dentro 
tem figuras de anjos com instrumentos de Musica e na Capella mor tem leoins e varias 
figuras. 
A porta principal tem columnas, Aves e Santo Agostinho e sobre a Capella mor tem 
outra imagem de Santo Agostinho; A porta travessa he redonda, com columnas e a 
soleira muito commida do tempo 
28 de Novembro de 1864" 
M.O.R, Porto - Igrejas do Bispado do Porto, cx.l, pasta 2, caderno 2, Rio Mau. Cfr. 
Apêndice documental. 
1878 - "Aporta principal é para o lado do mar (O.) e está resguardada por um alpendre 
ao lado do qual está um pequeno e tosco campanário com um único sino. 
(...) a parte superior da fachada, foi reconstruída em 1742, segundo se vê de uma data 
alli gravada. Foi então que se demoliu o antigo campanário que alli havia, e se fez o 
actual. 
Em 1854 quando se reformou a tribuna, appareceu, em pedaços, uma imagem do 
padroeiro, feita de pedra, (...). Foi collocada em um nicho atraz da igreja." 
Pinho Leal, s/v Rio Mau, "Portugal Antigo e Moderno", Lisboa, v. 8, 1879; 
1883 - "(...) Uma inscripção que copiei, sabe Deus como, porque alem de gasta fica 
n'um sitio escuro, por traz do altar-mor diz 

IN ERA 
MC 
XXXV 
PETRUS: DMNI 
N DCNVS 
(ilegível) 

Como lê VExa esta inscripção? 
A data é da era de 1135 e parte da construção pertence ainda ao estilo primitivo. 
(...) 
De volta inteira são os différentes arcos da capella-mor e na parede, onde hoje encosta 
a tribuna, havia dous arcos a par (segundo se pode perceber atravez do que permitte ver 
a cataplasma da tribuna, que ajuntou á parede) e acima, na linha de separação dos dous 
arcos, uma espécie de nicho amplo a que corresponde de certo, nas trazeiras da Egreja, 
um outro no qual havia uma fresta hoje tapada a pedra e cal. 
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Os três arcos de que fallo deviam apresentar o seguinte aspecto 

em a) a inscrição atraz copiada 

Todos os arcos de que tenho fallado são ornamentados de figuras curiosas mas os trez 
do croquis retro foram grandemente mutilados, cortados todos os relevos para que as 
costas da tribuna cazassem bem com a parede.(...)." 
A.N./T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio N. da Silva, t. XVI (8o) doe. 3188, Carta de Francisco Martins Sarmento a 
Joaquim Possidónio N. Da Silva, datada de 26 de Agosto de 1883. Cfr. Apêndice 
documental. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1908-1909; 
Motivação - 1908-1909 - amostragem da parede oculta pela tribuna, onde figura a 
inscrição da fundação da igreja, e reparação dos elementos destruídos pela mesma; 
- valor de antiguidade assegurada pela inscrição; 
Intervenientes -1908-1909 - António Lopes Figueira - benemérito, natural da mesma 
freguesia; 
Autores -
Encomendadores -1908-1909 - António Lopes Figueira; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1908-1909 - restauro dos capitéis das arcadas-cegas da parede testeira da capela-
mor e da fresta da mesma. Segundo a descrição, acima citada, de Martins Sarmento, a 
estes capitéis tinham sido cortados os relevos. O seu restauro terá consistido na fabricação 
de capitéis novos (?). 
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- arranjo de toda a fresta na sua face interna e desentaipamento da face exterior. 
- construção de um altar fixo "em estilo românico". 
- colocação de vitrais fabricados em Paris na fábrica Dupleix e instalados em 1908 em 
todas as aberturas superiores da igreja. 
Custos -
Fontes escritas - além das citadas: Monsenhor Ferreira, A igreja de S. Christovam de 
Rio Mau, "O Archeologo Português", Lisboa, v. 14, Jan.-Agosto, n°s l-8,p.73-84 
Fontes iconográficas -1887 - 1) desenho da fachada principal, José Augusto Vieira, O 
Minho Pittoresco, Lisboa, v.2, 1887, p. 285; 
1923 - 2,3,4,5,) 4 fotografias da fachada ocidental, sul, do portal ocidental, da capela-
mor (interior) e de parte da testeira da mesma (exterior), M. José Augusto Ferreira, 
Villa do Conde e o seuAlfoz. Origens e Monumentos, Porto, 1923, s/p.; 
Obs.-
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Roriz (S. Pedro) 

Local - Roriz (Santo Tirso) 
Época da construção medieval - Ia metade do século XIII. 
Outras intervenções -
Descrição -1878 - "O arco cruzeiro he de architectura moderna, e assenta sobre dois 
bellos pilares de cantaria muito bem lavrados. Está ledeado por dois bustos muito antigos, 
representando um mouro e uma moura." 
Pinho Leal, s/v Roriz, "Portugal Antigo e Moderno", v.8, 1878; 
Projecto de restauro/reparação/conservação -1921 -
"Indicações para a restauração da Egreja de Roriz (Santo Thyrso) 
(do Pe. Manoel d'Aguiar Barreiros) 

Absyde: Rebaixar o pavimento 0,30m pelo menos (as campas brasonadas devem descer 
os mesmos 0,30m), e, a contar da arcatura que dá ingresso para a sacristia, crear elevado 
em dois degraus o presbvterio. E neste segundo plano, ao fundo, assentar sobre os três 
degraus lyturgicos o altar-mor, isolado, de maneira a poder andar-se em toda a volta, 
para analysar-se o fundo da Absyde. O altar, que será de pedra, deve assentar sobre 
columnas e no estylo românico; sobre a banqueta do mesmo collocar-se-ha o sacrário 
e, em cima d'elle um pequeno baldaquino para a exposição do Ss. Sacramento; nos 
extremos da mencionada banqueta deve levar dois plinthos, para as imagens de S. Pedro 
e S. Lourenço, mas de forma que as cabeças das imagens não excedam a altura media 
do baldaquino central. - Em virtude do exposto, esta de vêr que o altar e o retábulo 
actual desapparecem. 
Corpo da Egreja- Lavar todas as silharias, rebaixar convenientemente todo o pavimento; 
restaurar o tecto de maneira a ficarem a vista os barrotes tirados de linha, e por cima 
destes o forro - tudo om uma tonaliade de castanho velho, com uma mão de óleo fervido, 
reconstituir as frestas do sul conforme as do norte; desobstruir as portas lateraes - Norte 
e Sul - por trás dos altares os quaes devem ter outra disposição, e a titulo provisório, até 
que se consiga coisa de geito, de hamonia com o bom gosto e a necessidade das 
Confrarias ou Devoções ahi installadas (talves que possa aproveitar-se para alguns destes 
altares, grande parte do lindo retábulo da Capella-mor, o qual, de resto também já é 
uma adaptação); redusir a metade o côro alto para o qual deve subir-se por uma escada 
interior em espiral, no angulo direito da entrada da porta principal. 

O que houver a fazer-se exteriormente só depois de maduro exame, e em ultimo logar, 
como seja: a concertação do antigo átrio em frente da fachada principal e d'uma faixa 
de terreno em toda a volta da Egreja; a consolidação exterior da absyde, de maneira a 
desaparecer a fealdade dos encontros postiços que ahi se vêem, etc, etc. 
É isto o que me parece de principal, sem que todavia devadispensar-se uma fiscalização 
cuidadosa e assidua tanto quanto possível, pois são frequentes as surpresas n'esta ordem 
de trabalhos. 
Braga-20-9-921 
(ass.) Pe. Manoel d'Aguiar Barreiros" 
M.O.P, Porto - Caixa 7 - Expediente 56 - Roriz - 2 . Cfr. Apêndice documental, M.O.P, 
Porto. 
Motivação -1921 - Apesar das obras realizadas em c. de 1885 a igreja necessitava de 
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novas reparações. O M.O.P. consulta, para o efeito o Manuel de Aguiar Barreiros. As 
obras começam em 1925 e são interrompidas em 1926, tendo sido apenas iniciada a 
limpeza da cantaria, conforme a documentação em Apêndice. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1885 ; 
Motivação - 1885 - O estado e ruína das paredes ocidental e norte conduziu a que a 
Junta de Paróquia projectasse obras. A Comissão dos Monumentos Nacionais pretende 
obstar a essa intervenção. 
1885 - "(•••) O que pretende fazer ajunta de parochia é o seguinte: como a parede lateral 
da Egreja, lado norte, apresente uma fenda na parte superior, perto do cunhal da frente, 
que foi ja o motivo de apearem o arco do coro quer a junta aí edificar uma torre que 
sirva de campanário e de outra parte de contra forte á parede da Egreja aproveitando 
para essa construção o material do antigo campanário, que como V. Exa vê numa das 
photographias* juntas se acha em bom estado de conservação. 
A fenda (photographia n°2) que parece ser antiga, pelo lado de dentro pouco se conhece, 
e mesmo não suponho, por enquanto, que ella seja causa da ruina do edifício. 
Bom seria, que esta egreja fosse para o numero dos monumentos nacionaes, não so 
para evitar que a junta de parochia a deturpe, em algumas das suas partes, como para 
qualquer reparo que tenha a fazer-se-lhe, seja debaixo da superentendencia de pessoa 
competente. 
A Egreja tem uma so nave, tecto de madeira, excepto a capella-mor que é pedra - e as 
paredes teem um metro e dez de grossura. 
Tem esta egreja um alpendre na frente que muito prejudica a vista do edifício, 
principalmente a porta principal que é uma das melhores partes, este alpendre não é o 
primitivo, se porventura sempre o teve, o seu apeamento não seria pois para lastimar. 
Apparecem em muitas pedras principalmente do pavimento siglas, e algumas inscripções 
inintelligiveis, d'uma d'ellas mando a V. Ex° uma photographia. Houve n'esta egreja 
uma sepultura que tinha por tampa uma lousa cercada d'uma lamina de bronze aonde 
estava a inscripção, destruiram-na e venderam o metal! (...) 
A.N.T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. Possidónio 
da Silva, t. XVI (8o) doe. 3472. Cfr. Apêndice documental. 
* - as fotografias mencionadas não se encontram junto da documentação. 
Intervenientes _ 1885 - M.O.P.; Comissão dos Monumentos Nacionais; 
Autores -1885 - Afonso Pereira Cabral, engenheiro: 
Encomendadores -1885 - M.O.P; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras - 1885 - "O presente orçamento comprehende as obras mais necessárias a 
executar na Egreja de Roriz conforme o officio do Exm°. Snr. Director Geral das Obras 
Publicas, em data de 11 de Setembro proximo passado e que passamos a descrever. 
Armação e telhado (...) 
Soalho (...) 
Na parede O da egreja nota-se uma fenda vertical, bem como a mesma parede soffreu 
uma certa deformação de dentro para fora, em D. Aquella fenda é a que foi attribuida 
pela comissão dos Monumentos Nacionaes ao terramoto de 1755: e de facto é já muito 
antiga e não parece ter augmentado nem comprometter a solidez do edifício. Quanto a 
deformação, presumimos fosse devida á existência de um arco de pedra fortemente 
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abatido, que atravessando a Igreja de lado a lado servia a sustentar o coro da mesma. 
Este arco pelo seu grande peso, pela sua extensão e sobretudo pala sua insignificante 
curvatura, podia muito bem, com o andar dos tempos ir deslocando pouco a pouco os 
encontros, com quanto estes fossem paredes de grande espessura como estas. Este defeito 
porem, achas-se agora remediado porque esse arco foi demolido, e o coro assente agora 
sobre columnas de madeira *; portanto cessou a causa do mal, que suppômos não foi 
bastante sensível para prejudicar a segurança da parede. 
A fachada principal d'esté Egreja é talvez a parte mais característica e mais formosa da 
sua architecrura: destacando-se n'ella a cantaria em alto relevo, com figuras da porta 
principal e uma bella rosacea gothica sobre a mesma. Acha-se porem esta parede 
assoberbada e desfeada pella existência de um alpendre que occupa todo o átrio sendo 
a entrada pello lado, em B, por meio de três degraus toscos. Este alpendre tem sobre 
este inconveniente o de servir de ponto de reunião para muitas pessoas que vão para alli 
conversar e fazer bulha durante a celebração dos officios religiosos. Parece portanto de 
maior conveniência a suppressão d'esté Alpendre, demolindo os dois pequenos muros 
C e B, substituindo os degraus B por outros de cantaria lavrada e em boas condições na 
entrada A, e rebaixando proporcionalmente o lagêdo do átrio, o que aliaz se torna precioso 
para a sua regularização, por quanto elle esta cheio de altos e baixos. 
(...) 
Orçamento de todas estas obras, que se podem considerar indispensáveis, importa na 
quantia de sete centos quarenta e dois mil reis. Porto 10 de Outubro de 1885 
a) Affonso Pereira Cabral 
Eng° Chefe da 4a secção" 
M.O.P, Porto, Caixa 7 - Expediente 56 - Roriz -1. Cfr. Apêndice Documental. 
*nota - sublinhado nosso. As indicações dadas neste documento pressupõem a existência 
de uma planta que não se encontrava junto da restante documentação. 
- "Interiormente a egreja tem tido alguns reparos, como o do arco cruzeiro que é de 

construção posterior á fundação." 
"OOccidente",Lisboa,v.l3,ano 13,n°418, 1/8/1890, p. 171. 
Este texto parece confundir arco cruzeiro com o arco do coro que tinha sido removido 
poucos anos antes. 
Custos -

1880-1881- M.O.P- subsídio entregue á Junta 
de Paróquia 50$000 

1885- orçamento 742$000 
Fontes escritas -
Fontes iconográficas - 1887 - 1) gravura, segundo fotografia das fachadas ocidental 
(com galilé) e norte, José Augusto Vieira, O Minho Pittoresco, Lisboa, v.2, p. 325; 
1890 - 2) gravura da fachada ocidental (com galilé), da fachada norte e da parte superior 
da torre sineira, "O Occidente", Lisboa, v.13, ano 13, n°418, 1/8/1890, p. 173; 
Obs. - restauro concluído em 1936 pela D.G.E.M.N. - Boletim n° 9. 
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S. Brás (ermida) 

Local - Évora 
Época da construção medieval - finais do século XV. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1905; 
Motivação - a igreja é monumento nacional; 
a encomendadora é esposa de Francisco Barahona que mandou restaurar a igreja de S. 
Francisco de Évora (v. o que dissemos a propósito em S. Francisco de Évora). 
Intervenientes -1905 - Conselho dos Monumentos Nacionais; 
Autores -1905 - Conselho dos Monumentos Nacionais; 
Encomendadores -1905 - Ignacia Fernandes Ramalho de Barahona; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião - 1906 - "- A igreja de S. Braz do sec. XVI em restauro pelo 
Conselho dos Monumentos. Commoventes empastamentos. Aquelle saber!", Conjunto 
de Bilhetes Postais enviados por Manuel Monteiro a António Augusto Gonçalves, sobre 
Évora, e carimbados com a data de 15/7/1906. Publicados por António Gomes da Rocha 
Madahil, Bibliotecas e arquivos: a questão dos papéis de Braga, Coimbra, sep. do 
"Arquivo Coimbrão", v.25, 1970, p. 26-27; 
Obras -1905 - "A Egreja de S. Braz, que hoje é considerada monumento nacional está 
sendo reparada a expensas da exm.a sr.a D. Ignacia Fernandes Ramalho de Barahona." 
"Boletim da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes", Lisboa, 
4a série, t.10, n°8, [1905], p. 444; 
Custos -
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas - 1) 1864 - gravura das fachadas ocidental e norte in "Archivo 
Pittoresco", Lisboa, v. 7, n° 24, 1864, p. 185; 2) 1886 - desenho datado de 17-8-86 das 
fachadas ocidental e norte in Albrecht Haupt, A Arquitectura do Renascimento em 
Portugal, Lisboa, Presença, 1985, fig. 257, (edição original de 1890). 
Obs.-
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S. Francisco de Évora 

Local - Évora 
Época da construção medieval - último quartel do século XV. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1860-1862; 
1895 (as obras estavam concluídas); 
Motivação -1860-1862 - o edifício necessitava de reparações urgentes; 
a igreja estava rebocada; 
Repará-la era um dever para o país e uma glória para os homens dedicados à religião; 
o monumento é um testemunho da antiga opulência nacional e da piedade dos 
antepassados; 
Intervenientes -1860-1862- Comissão de habitantes de Évora e M.O.P.; 
1895 - Francisco Eduardo Barahona Fragoso (1843-1905), formado em Direito pela 
Universidade de Coimbra, dedicou-se à agricultura na sua quinta de Cuba, foi filantropo, 
e no seu palacete de Évora possuía uma galeria de arte cujo espólio legou ao Museu de 
Évora. Na mesma cidade construiu o Teatro Garcia de Resende. 
Autores - 1895 - Caetano Xavier d'Almeida da Câmara Manuel, engenheiro, sócio 
correspondente da R.A.A.C.A.R que dirigiu as obras gratuitamente; A 17 de Outubro a 
respectiva Associação recebe uma carta do seu sócio correspondente sobre os trabalhos 
que executou na igreja. 
Eduardo A. da Rocha Dias, A Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos 
Portuguezes desde o XXVAnniversario da sua Fundação, Lisboa, 1904, p. 12; 
Encomendadores -1860-1862 - os intervenientes; 
1895 - Francisco Barahona; 
Fiscalizadores -1895 - Caetano Xavier d'Almeida da Câmara Manuel; 
Artífices -
Agentes de opinião -1884 - J. P. Narciso da Silva critica os obras realizadas, aproveitando 
para comunicar ao governo que não deverão ser as juntas de paróquia ou as irmandades 
as responsáveis, neste tipo de decisões. 
Joaquim Possidónio Narciso da Silva, Relatório da Commissão dos Monumentos 
Nacionaes (...), Lisboa, Imprensa Nacional, 1884, p.14; 
Obras -1860-1862 - "Os habitantes de Évora e as autoridades administrativas, todos 
cooperam com o melhor zelo para conseguirem a reparação e conservação d'um templo 
que é um monumento d'arte e d'architectura." 
O mesmo periódico informa, pouco depois, que a Comissão contribuiu com 300$000 
réis e o governo com 2.000$000, tendo a duquesa de Bragança entregue igualmente um 
donativo, embora não seja referido o seu montante. 
"A Reparação d'esté magnifico templo é já hoje considerada como um dever para o 
paiz, uma gloria para os homens dedicados nestes tristes tempos às coisas de Deus e ao 
esplendor do culto religioso. 
(...) cavalheiros da cidade, subscripções e outros recursos, para obter os fundos 
necessários para a grande e gloriosa obra do concerto e reparação do magestoso templo 
de S. Francisco (...) um monumento religioso que ainda hoje, mesmo derrocado esta 
attestando a nossa antiga civilização e opulência, e a piedade dos nossos pães (...)." 
O templo de S. Francisco de Évora, "A Nação", Lisboa, n° 3609, 1/12/1859, p.l e n° 
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3642, 12/1/1860, p. 1; 
- a igreja foi restaurada há poucos anos e felizmente ficou livre das "implastagens e 

replastagens, que no dizer de A. Garrett teem anachronisado tudo." 
José Maria António Nogueira, Algumas horas em Évora, "Jornal do Commercio", 

Lisboa, n°3943, 12/2/1866; 
- "Estando a egreja muito arruinada determinou-se que fosse a parochia para a egreja 

do Carmo, mas o povo de Évora deu 3:411$481 réis e o governo 3:000$000 réis e 
reedificou-se esta egreja de S. Francisco, principiando as obras em Janeiro de 1860 e 
terminando em Junho de 1862." 
Pinho Leal, s/v. Évora, "Portugal Antigo e Moderno", Lisboa, v.3, 1874, p. 93; 
- "(...) mas os reparos e a limpeza geral da cantaria, na qual puzeram fachas de argamassa 
e cal na divisão das pedras, dão-lhe uma estranha apparencia. 
O templo figura-se-nos coberto com um panno cinzento, riscado de branco, o que tira 
grandeza a essa excelente fabrica. 
A perícia e o gosto artístico da junta de parochia não se limitou somente a esta obra, 
pois mandou augmentar o diâmetro do espelho do frontispício da igreja, melhoramento 
desnecessário, porque o templo tem luz sufficiente, prejudicando a solidez da empena, 
a qual abriu grandes fendas em duas partes; junte-se a isto a decisão da municipalidade 
em mandar demolir a ala do convento annexo á nave, com o fim de aproveitar a cantaria 
e a alvenaria e veremos que pozeram em risco a estabilidade do edifício, porque a 
antiga construção fora calculada para servir de incontro ao esforço das abobadas da 
igreja.", Joaquim Possidónio Narciso da Silva, O.c. ,p. 14; 
1895 - A Comissão dos Monumentos Nacionais deliberou "officiar ao sr. Francisco 
Barahona, louvando-o pelos reparos que mandou fazer na egreja de S. Francisco de 
Évora (...)." 
"O Conimbricense", Coimbra, n° 5013, 5/10/1895, p. 3 
Custos -
1860-1862- Comissão das obras - 3:411$481; 

M.O.P. 3.000$000; 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1) 1868 - gravura de parte das fachadas principal e sul in "Archivo 
Pittoresco", Lisboa, t i l , n°2, 1868, p.9; 2) 1886 - desenho datado de 17.8.86 onde é 
visível parte das arcadas do lanço ocidental do clautro in Albrecht Haupt, A Arquitectura 
do Renascimento em Portugal, Lisboa, Presença, 1985, fig. 250 (edição original de 
1890). 
Obs.-
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S. Francisco de Guimarães 

Local - Guimarães 
Época da construção medieval - inícios do século XV. 
Outras intervenções - século XVIII. 
Descrição -1692 - "(...) defronte da porta principal tem uma capella com a porta para 
norte, e serventia para o dito terreiro, com escadas de pedra por onde se desce para uma 
alpendrada de pedra, que cobre assim a porta principal da igreja, como a portaria do 
mosteiro e a dita porta travessa da capella a qual fizeream o Terceiros da dita ordem 

Pe.Torquato Peixoto de Azevedo, Memorias ressuscitadas da antiga Guimarães, Porto, 
1845, (transcrição de uma cópia setecentista do manuscrito de [1692] ), p. 342; 
1843 - "(...) deitando-se-lhe abaixo o antigo tecto, que era apainelado em altas molduras 
e forrando-o a liso. Abriu-se por essa occasião a inutil clara-boia sobre os dous arcos 
cruzeiro e da capela-mór, principiando esta obra em 26 de maio do anno citado e acabando 
em igual mez do anno seguinte em que se fez a mudança do sacramento para a Igreja, 
com solemnes festejos." 
Pe. António José Ferreira Caldas, Guimarães. Apontamentos para a sua historia, Porto, 
v. 2, 1881, p. 101; 
1866 - "A frontaria apenas da primeira fabrica tem o portal. É templo grande com 
catorze capellas (...)". 
I. de Vilhena Barbosa in"Archivo Pittoresco", Lisboa, t.9, n°20, 1866, p.154; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1881,1898; 
Motivação -1881 e 1898 - conferir à fachada ocidental, alterada na época moderna, 
um aspecto consentâneo com o estilo original da igreja; 
Intervenientes -1881- Comendador Cristóvão José Fernandes e Silva, ministro; 
1898 - Albano Bellino e Mesário da Ordem Terceira de S. Francisco; 
Autores -1898 - Albano Bellino; 
Encomendadores -1898 - Ordem Terceira; 
Fiscalizadores -
Artífices -1898 - mestre pedreiro Ricardo Leite; 
Agentes de opinião -
Obras - 1881 - "Trata-se actualmente da restauração d'esta igreja, principiando-se já 
pela construção de um novo anteparo (seguem-se referências a altares); e assim 
continuará até final, se não arrefecerem, como é de esperar, os esforços do actual 
benemérito ministro, o commedador Christovão José Fernandes e Silva.", Pe. António 
José Ferreira Caldas, Guimarães. Apontamentos para a sua historia, Porto, v. 2, 1881, 
p. 103; 
1898 - Descrevendo o portal principal o autor refere: "Os dois gigantes lateraes, que 
deviam ser chanfrados na extremidade superior, rematam em pirâmides de pedra, erro 
igual ao da cruz latina que o memorável temporal de 31 de Dezembro de 1897 houve 
por bem derrubar. Aproveitando este ensejo consegui, com o auxilio do ilustre membro 
da Meza sr. M.M. Barbosa de Oliveira, auctorização para delinear outra cruz apropriada,a 
qual foi feita pelo mestre pedreiro Ricardo Leite e collocada ás 6 horas da tarde do dia 
27 de junho de 1898, dispendendo-se com esta obra a quantia de 20:000 réis." 
Albano Bellino, Archeologia Christã (...), Lisboa, 1900, p. 155; * 
1881-1898 -A "cruz apropriada" que Albano Bellino delineou, não foi o único detalhe 
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revivalista acrescentado à fachada principal da igreja antes de 1900. 
Se atentarmos na gravura publicada em 1866 (n°2) e na fotografia datada entre 1865/70 
(n°l), verificamos que o vão aberto sobre o portal é de secção rectangular e se encontra 
gradeado. Deve corresponder às obras que alteraram a fachada e a igreja no século 
XVIII. 
Nas fotografias de 1900 (imagens n°s 3,4,5 e 6) abaixo referidas notamos que no lugar 
ocupado pelo vão rectangular foi construída uma janela mainelada de perfil lanceolado 
com um pequeno óculo no tímpano, ou seja uma abertura feita segundo os modelos 
góticos. Entre a parte superior do portal e a base da janela "gótica" foi colocado um 
friso com caneluras entre duas cornijas, como melhor ainda se observa na fotografia de 
1958 (n°8), que só por essa razão incluímos aqui. O friso e as cornijas percorrem 
horizontalmente toda a fachada e a cornija inferior é "apoiada" sobre arquinhos de 
modenatura ao gosto gótico, como podemos bem observar na fotografia do portal 
principal, publicada por Albano Bellino (n°4). ** 
Um pouco abaixo do tímpano da janela bipartida, à maneira das impostas utilizadas em 
alguns vãos da arquitectura românica e gótica, corre uma outra cornija/lacrimal de 
perfil pouco saliente. 
A fachada da igreja ficou, deste modo, dividida em três níveis o que não se observa nas 
imagens de 1866 e [1865/70] - n°s.2 e 1. 
Também no óculo superior nos parece existir uma grelha de pedra, fazendo deste vão 
uma rosácea que não vislumbramos na iconografia mais antiga da igreja. 
Houve pois, sem dúvida, um arranjo neo-gótico na fachada principal, anterior a 1900. 
Se estas obras correspondem à época em que Albano Bellino desenhou a nova cruz da 
empena, parece-nos estranho que as não tenha referido também. Aliás o autor escreve: 
"Da primitiva fachada da egreja apenas resta intacta a porta principal, estylo joannino."( 1) 
Esta afirmação induz-nos a pensar que A. Bellino sabia que os elementos atrás referidos 
tinham sido obra de restauro. Se este fosse da sua autoria não deixaria de o mencionar, 
quando relata minuciosamente a substituição da cruz. 
Em 1881, como sabemos a igreja estava em "restauração", embora só tenhamos notícias 
de alguns elementos dessas obras, mas o restauro revivalista da fachada deve ter sido 
realizado na sua sequência. 
Embora não tenhamos datas seguras não temos dúvidas que as alterações da fachada se 
realizaram entra as décadas de 80 e 90. 
O restauro da D.G.E.M.N. eliminou estes elementos, tendo mantido unicamente a cruz 
delineada por Albano Bellino. 
(1) Albano Bellino, Archeologia Christã(...), Lisboa, 1900, p. 154. 
Custos -
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas - [1865/70] - 1) fotografia da fachada principal, Guimarães do 
Passado e do Presente, Câmara Municipal de Guimarães, 1985, p.199; 
1866 - 2) gravura da fachada principal, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t.9, n°20, 1866, 
p.153; 
1900 - 3,4,5) 3 fotografias (fachadas principal e norte, portal ocidental e parte do 
claustro), Albano Bellino, Archeologia Christã (...), Lisboa, 1900, p. 149,153-154; 
1900 - 6) fotografia das fachadas principal e norte,Guimarães do Passado e do Presente, 
Câmara Municipal de Guimarães, 1985, p.199; 
1908 - 7) fotografia do exterior da cabeceira, Guimarães do Passado e do Presente, 
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Câmara Municipal de Guimarães, 1985, p.201; 
1958 - 8) fotografia da igreja durante as obras de restauro da D.G.E.M.N., onde se nota 
com clareza o friso existente entre o portal e a janela mainelada. 
1995 - 9) fotografia da igreja na actualidade. 
Obs. - *Embora a substituição da cruz da empena, se trate de uma pequeníssima 
intervenção, entendemos inclui-la neste catálogo por duas razões: 
1) os elementos fornecidos pelo autor são exaustivos: causa/pretexto da alteração, 
intervenientes, nome e categoria profissional do artífice e custos . 
2) a qualidade da informação permite-nos dar um exemplo do processo e motivações 
da colocação de elementos neo-medievais nos edifícios românicos, góticos ou 
manuelinos. 
** A decoração em caneluras adoptada no friso, e os arquinhos que sustentam a cornija 
inferior reportam-se à decoração que anima a parede da igreja da Batalha, sobre o 
portal principal. 
Os corpos laterais da fachada principal da Batalha são divididos em andares por lacrimals 
que supomos terem inspirado a cornija/lacrimal superior de S. Francisco, acima referida. 
Também os corpos laterais de Santa Maria da Vitória são coroados por cornija assente 
em arquinhos de modenatura semelhante aos de S. Francisco. 

. ■!■.■:: - * ■ * * * ■..- ■■■ ■
; ■ ■ ' ■ * = ' ■ " ■ . . " « * * * ■ ; ■ 
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lígrrjiis do SJ Francisco cm Guimarães 
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Porta principal da ogrêja de S. Francisco 
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S. Francisco do Porto 

Local - Porto 
Época da construção medieval - século XIV. 
Outras intervenções - séculos XVII e XVIII. 
Descrição -
Projectos de restauro/reparação/conservação - 1838 - No mês de Dezembro deste 
ano, a Câmara Municipal do Porto "Mandou levantar pelo architecto huma nova planta 
da Rua Ferreira Borges, de modo que ficasse conservada a Capella Mór da Egreja de S. 
Francisco para satisfazer as opiniões que de novo se suscitarão no alinhamento daquella 
Rua." 
Exposições dos principais actos administrativos da Camará Municipal da antiga, muito 
Nobre e sempre Leal, e Invicta cidade do Porto em 1838, Porto, 1839, p. XL; 
Motivação - 1838 - conservar a capela-mor da igreja, que poderia ser destruída pelo 
novo alinhamento urbanístico; 
Intervenientes - Câmara Municipal do Porto; 
Autores - Câmara Municipal do Porto; 
Encomendadores - Câmara Municipal do Porto; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas - 1839 - 1) gravura do exterior da cabeceira, W.H. Harrison, 
Landscape annual or The tourist in Portugal, for 1839, Londres, 1839; 
Obs.-
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S. João de Alporão (Santarém) 

Local - Santarém 
Época da construção medieval - século XIV. 
Outras intervenções -
Descrição -1872 - Quando o teatro se encontrava instalado dentro da igreja (em 1876 
ainda estava) o "óculo estava entaipaido com tijolo", no interior viam-se as abóbadas 
de tijolo sustentadas por cantarias e a frontaria terminava com um campanário. 
D. Miguel de Sotto-Mayor, Santarém (continuação), "Archivo Popular", Lisboa, v. 3, 
n°4,Jan., 1872, p. 28; 
1879 - o edifício da igreja ameaçava "imminente ruina. Tinham ali estabelecido um 
miserável theatro construído em 1849 por concessão provisória do governo ( ! !) e que ia 
dando cabo da egreja (...)." 
Joaquim de Vasconcellos, O museu districtal de Santarém, "A Actualidade", Porto, 
n°59, ano 6, 13/3/1879, p. 1 
nota - o governo concedeu o templo, por portaria do Ministério da Fazenda, em 28 de 
Junho de 1847 á irmandade dos Passos de Santarém com a condição de a mesma se 
encarregar das despesas de conservação da igreja, o que os reduzidos meios financeiros 
da irmandade não podiam de forma alguma assegurar. Zephyrino N. G. Brandão, 
Monumentos e Lendas de Santarém, Lisboa, 1883, p.511 ; 
1883 - "Tem o hemiciclo na parte superior coroando ao nascente um quadrilátero. 
Exteriormente é a cimalha d'esté guarnecida de dentulos um pouco maiores do que os 
do hemyciclo, e menos singelos, por isso que os d'esté são lisos, e os d'aquelle têem 
um pequeno lavor similhando cabeças de cavilhas. (...) 
Em cada uma das paredes lateraes do corpo da igreja houve duas pilastras encravadas 
no muro, a cada uma das quaes se encostavam três columnas de fuste cylindrico, sobre 
o ábaco das quaes eram interrompidas as nervuras das abobadas, terminando as columnas 
e pilastras por pedestaes, cujo rasto se conheceu ao lagear o pavimento do Museu 
Districtal. E também não passou desapercebido aos modernos reformadores d'esta casa 
que o seu pavimento era em três planos, pois que encontraram ao lageal-o, como agora 
se vê, entre as pilastras, duas a duas, e de cada lado, incluindo as do arco semicircular 
do cruzeiro, fundamentos de degraus." 
(...) 
Tem a capella-mór duas portas lateraes. A que fica do lado da epistola dá para um 
pequeno corredor, que atravessa a parede em toda a sua grossura (...) e d'ali se sáe do 
edifício por uma porta igual, sobre que se vê um pequeno óculo por onde entra a luz, 
que illumina aquelle espaço. 
(...) 
A outra porta da capella-mór é do lado do evangelho. Dá para uma estreita passagem 
aberta ao centro da parede arqueada da capella, por onde se sobe por uma escada de 
pedra igualmente lançada a meio da parede. Seguindo esta passagem, ficam-nos do 
lado direito as columnas que guarnecem o elegante hemicyclo. e do lado esquerdo o 
resto da parede, onde estão abertas quatro grandes frestas. No fim da passagem encontra-
se outra escada lançada, como a primeira, no interior do muro, pela qual se sobe para o 
grande terraço que termina o edifício em toda a extensão da sua abobada." 
Zephyrino N. G. Brandão, Monumentos e Lendas de Santarém, Lisboa, 1883, p.495-
498; 
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Data das obras de restauro/reparação/conservação -1877 - (16 de Abril) - início 
das obras que ainda prosseguiam dois anos depois; 
Motivação - a igreja ameaçava ruína; 
no seu interior funcionava um teatro que tinha entaipado vãos, etc.; 
pretendia-se instalar na igreja o Museu Distrital de Santarém. 
Intervenientes -1877 - José Ferreira da Cunha e Sousa, conselheiro, governador do 
Distrito, fundador e presidente da Comissão organizadora do Museu Distrital de 
Santarém, à qual o governo concedeu a igreja, para a instalação do referido Museu, em 
1 de Julho de 1876. Da Comissão faziam igualmente parte: Visconde de Atouguia, 
Silvério Alves da Cunha (proprietário do convento que comprou ao governo em 5 de 
Novembro de 1847), Jacinto de Almeida de Sousa Falcão, António Lourenço da Silveira, 
João Peixoto da Silva, Francisco José do Nascimento Moura, Alexandre Marques 
Sampaio, José Xavier da Silva e João Manuel de Carvalho. 
Autores -1877 - Comissão organizadora do Museu; 
Encomendadores -1877 - a mesma Comissão e a Junta Geral do Distrito que atribuiu 
ao Museu uma verba anual: 1876-77 - 486S300; 1877-78 - 500$00. A maior parte 
desta verba foi absorvida pelas obras de restauro da igreja; 
Fiscalizadores -1877 - a mesma Comissão; 
Artífices -1877 - Jerónimo José e José da Piedade - pai e filho, pedreiros da localidade 
que mereceram o elogio da Comissão; 
Agentes de opinião -
Obras -1877 - "Os trabalhos de restauração empreheendidos no futuro museu tiveram 
por fim: Io garantir a segurança material do edifício; 2o restituir-lhe quanto possível a 
sua antiga feição architectonica; 3o adapta-lo convenientemente ao fim a que se destina 
sem proceder a sensíveis alterações.(...) 
Desaterrou-se o portico de entrada até á sua base; nivelou-se o pavimento interno, que, 
por sua anterior desegualdade de superficie, estava incapaz de servir; lageou-se a maior 
parte desse pavimento. 
Na capella-mór substituiram algumas pedras lavradas, por as pedras antigas estarem 
damnificadas e desobstruíram a capella dos sobrepostos de alvenaria que escondiam e 
deturpavam as formas orgânicas da construcção; principiaram-se os concertos das frestas 
externas que dão luz á dita capella, etc.etc; as modestas sommas dispendidas chegaram 
ainda para apparelhar varias peças necessárias em reparos ulteriores." 
Joaquim de Vasconcellos, O museu districtal de Santarém, "A Actualidade", Porto, 
n°60, ano 6, 14/3/1879, p. 1; 
1879 - "Vi-a detidamente a 2 d'Outubro d'esté anno de 1879. As obras de reconstrucção 
continuam vagarosamente com diminuto numero de pedreiros; todavia o tecto esta 
concluído, e o que foi capella-mór também esta interiormente quasi reparado, e no 
exterior pouco falta para terminarem as obras de restauração. 
Tiveram o bom gosto de seguir em tudo a architectura primitiva. 
O óculo ou espelho circular da fachada do templo, como estava muito damnificado, se 
apeiou, e anda em construção outro com o mesmo desenho. 
Já se gastaram mais de trez contos de réis n'estes reparos, e calcula-se que é necessário 
dispender ainda uns 17 para a sua conclusão." 
Pinho Leal, s/v. Santarém, "Portugal Antigo e Moderno", Lisboa, v.8, 1878*, p. 590; 
1883 - "N'este arco vêem-se signaes de reparação, que de caso pensado chamámos 
incompleta, em dois capiteis, que foram substituir outros, lavrando-se em um d'elles 
folhagem, no segundo animaes: e os quatro restantes apenas reformados nos seus ábacos 
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Zephyrino N. G. Brandão, Monumentos e Lendas de Santarém, Lisboa, 1883, p. 492; 
Custos - Junta Geral do Distrito - 1876-77 - 486$300 

1877-78- 500$00. 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas - 1883 - 1) gravura que inclui, entre outros monumentos, as 
fachadas ocidental e norte, Zephyrino N. G. Brandão, Monumentos e Lendas de 
Santarém, Lisboa, 1883, s/p.; 
1917 - 2) fotografia da fachada principal e de parte da fachada norte, Francisco Nogueira 
de Brito, Excursão da Associação dos Arqueólogos Portuguezes a Santarém em 9 de 
Julho de 1916, Lisboa, 1917, s/p.; 
Obs. - * a data de edição (1878) do v. 8 da obra de Pinho Leal está errada, uma vez que 
o autor cita o artigo de Joaquim de Vasconcelos publicado em "A Actualidade" em 
1879. 
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S . J O Ã O D ' A L P O R A O 
Fotografia de Domingoi Egreja 

276 



Catálogo Analítico 

S. João Baptista de Tomar 

Local - Tomar 
Época da construção medieval - concluída em 1510. 
Outras intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1875; 1909; 
Motivação -1875 - necessidade de reparações; 
apreço por uma fundação de D. Manuel; 
Intervenientes -1909 - Confraria de Nossa Senhora do Rosário; 
Autores -
Encomendadores -1909 - Confraria de Nossa Senhora do Rosário; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -1896 - Enumerando e criticando os restauros feitos em Portugal, 
Ramalho Ortigão comenta : "Na linda egreja de S. João, em Thomar, abrem-se na 
fachada principal, de cada lado de um portal manoelino, duas janellas da mais corriqueira 
e mais villôa cantaria." 
O Culto da Arte em Portugal, Lisboa, 1896, p. 75; 
-1909 - Visconde da Torre da Murta, sócio da R.A.A.C.A.R, expõe á Assembleia Geral 
"os vandalismos que se estão perpetrando na construção do pórtico da igreja de S. João 
Baptista em Thomar." 
"Boletim da Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses", Lisboa, 4a 

série, n°12, Out-Dez., 1909, p.857; 
Obras -1875 - "(...) e um primor de architectura gothica-florida, como todas as obras 
que mandou fazer o Rei Venturoso. Foi reparada em 1875, sendo a capella-mór 
completamente restaurada." 
Pinho Leal, s./v. Thomar, "Portugal Antigo e Moderno", v.9, Lisboa, 1880, p.563; 
restauro que incluiu a abertura de vãos de arco acarenado, na fachada principal, nos 
panos de parede correspondentes às naves laterais. 
1909 - restauro do pórtico da igreja. AR.A.A.C.A.P. oficia a Confraria de Nossa Senhora 
do Rosário, no sentido de aplaudir a sua iniciativa, mas também de lhe solicitar que o 
restauro não vá além, se ainda fôr tempo, do que seria de desejar e que não prossiga na 
excessiva lavagem do pórtico da igreja. 
"Boletim da Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses", Lisboa, 4a 

série, n°12, Out-Dez., 1909, p.857-858; 
Custos -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas - 1860 - 1) gravura da porta principal, "Archivo Pittoresco", 
Lisboa, v.3, n°l 1,1860, p.81; 
1886 - 2) desenho da fachada principal, torre e parte da fachada norte (onde já são 
visíveis os vãos abertos nas paredes das naves laterais). Albrecht Haupt, A Arquitectura 
do Renascimento em Portugal, Lisboa, Presença, 1985, fig. 174, (Ia edição, no original 
em alemão, 1890); 
Obs.-
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S. Miguel do Castelo 

Local - Guimarães 
Época da construção medieval - século XIII. 
Outras intervenções -
Descrição -1868 -"(■•■) A architectura singela d'esta egreja traduz claramente a singelleza 
dos costumes, que caracterizavam os nossos antepassados, cujos feitos foram sempre 
mais grandiosos do que os padrões, que alevantaram para os perpetuar. 
Compõem-se este monumento interiormente de dous espaços limitados, a capella mór 
e o corpo da egreja divididos por um arco baixo e de pobre construcção. Possue dous 
altares lateraes, do lado da epístola, dedicado a Sta Margarida, que tendo sido imagem 
de muita devoção fez esquecer o padroeiro d'esta parochia, e é hoje mais conhecida 
esta egreja pelo nome desta virgem: o outro encosta-se à parede do lado do evangelho, 
e é consagrado a Nossa Senhora da Graça. (...). 
As paredes exteriores mostram em toda a volta uma cachorrada de pedra, que antigamente 
serviu para sustentar um claustro, ou alpendrada, que cobria algumas sepulturas, cujos 
vestigios desapareceram; notando-se agora apenas uma, fronteira á porta principal, que 
dizem esconder os ossos d'um artista que trabalhara na construcção desta egreja. Consta 
esta sepultura d'uma pedra tosca, nivelada com o adro com a inscrição de "João 
Fernandez" e por baixo nota-se um machado gravado sem arte. 
Na parede que mira para o norte, vêem-se dous túmulos mettidos em arcos no grosso da 
mesma parede, que a historia e a tradição ignoram a quem pertençam." Pe. A.J.F. Caldas 
Junior,Variedades, Guimarães III, (Continuação) "Religião e Pátria", Guimarães, n° 
27, 22/8/1868, p.3, 
1873 - Em oficio de 23 de Julho de 1873 o Presidente da Câmara de Guimarães, Avelino 
da Silva Guimarães solicita ao Governador Civil do distrito de Braga, a sua intervenção 
junto do arcebispo, para que este entregue à administração da Câmara a igreja de S. 
Miguel do Castelo que estava em ruínas, para que aquela procedesse ás reparações 
necessárias. "(...) Tendo-se desmoronado o frontal da igreja de S. Miguel do Castello, 
d'esta cidade, e achando-se o resto da egreja em extrema ruina (...)." 
"O Commercio do Porto", Porto, n° 171, 25/7/1873; 
1874 - "Ha mais d'um anno que um temporal arrazou parte da frente d'esté velho e 
histórico templo, e que, em consequência d'isso e do seu ameaçador estado de completa 
ruina, se transferiram para a egreja collegiada as estatuas dos santos que alli se 
veneravam, e se lhe fecharam as portas, annexando-se á freguezia de Nossa Senhora da 
Oliveira os fogos que constituiam aquella parochia. (...). 
A Camará municipal quiz accudir ao velho monumento, e sollicitou para isso a 
competente auctorização, que lhe foi negada pelo motivo de não ser a egreja propriedade 
do município." 
A egreja de S. Miguel do Castello in "Religião e Pátria", Guimarães, n° 20, 16/5/1874, 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1874 (17 de Agosto - início das 
obras de restauro); 
Motivação -1874 - estado de ruína da igreja: a fachada principal desabou em parte, por 
causa de um temporal; 
prestígio da igreja porque a tradição afirma que nela foi baptizado D. Afonso Henriques; 
Intervenientes - 1874 -Comissão composta por Pe. António Ferreira Caldas, J. Pinto 
de Queiroz, cónego José de Aquino Veloso de Sequeira e Francisco Martins Sarmento; 

280 



Catálogo Analítico 

Real Associação dos Arquitectos e Arqueólogos Portugueses encarregando o engenheiro 
João Maria Feijó (professor de arquitectura na escola do exército), da elaboração de um 
parecer sobre o restauro, emitido em 27 de Novembro de 1874; Ministério das Obras 
Publicas; 
Autores -1874 - João Maria Feijó, arquitecto (que se deslocou a Guimarães em Abril 
de 1876 para prestar alguns esclarecimentos à comissão encarregada do restauro) e 
Francisco Martins Sarmento; 
Encomendadores -1874 - a referida comissão e o Ministério das Obras Públicas. A 
comissão organizou uma subscrição pública dirigida aos vimaranenses que rendeu cerca 
de 700$000 réis; Francisco Martins Sarmento custeou as obras de restauro do arco 
cruzeiro. 
Fiscalizadores -1874 - Francisco Martins Sarmento e João Maria Feijó. 
Artífices -
Agentes de opinião -1874 -Inácio de Vilhena Barbosa, durante as obras de restauro 
escreve: "(•••) a igreja de S. Miguel do Castello, cuja reedificação já está começada, em 
breve ficará restaurada, conservando a sua antiga simplicidade e pureza de estylo, 
exemplo, muito raro nas reconstruções dos edifícios antigos, a que se tem procedido 
n'este reino." 
I.de Vilhena Barbosa, Igreja de S. Miguel do Castelo de Guimarães I in "O Commercio 
do Porto", Porto, n°17, 21/1/1875, p. 1; 
Obras -1874 - "Guimarães, 27 de Agosto - Já começou a demolição das paredes da 
egreja de S. Miguel do Castello, para depois se proceder a sua restauração. Parece que 
a obra importa mais do que fora orçada, por isso que só agora que se conhece que o 
estado de ruina das paredes é muito maior do que se julgava." 
"O Commercio do Porto", Porto, n°203, 29/8/1874, p. 1; 
-"Guimarães, 22 de Novembro - (...) Já está concluída a reforma das paredes exteriores 
da egreja de S. Miguel do Castello, d'esta cidade. Agora esta-se procedendo á reforma 
do arco cruzeiro por um estylo que condiga com a architectura do templo." 
"O Commercio do Porto", Porto, n°280, 24/11/1874, p. 1. 
- o restauro pôs a "descoberto a forma primitiva do arco cruzeiro que era de volta 
redonda." 
I.de Vilhena Barbosa, Igreja de S. Miguel do Castelo de Guimarães I in "O Commercio 
do Porto", Porto, n°17, 21/1/1875, p.l; 
- "Guimarães, 23 de Fevereiro - (...) Nas obras que se em feito por conta da subscrição 
aqui promovida tem-se procurado o estylo que mais se harmonise com a antiguidade da 
egreja. Agora esta-se a espera dos desenhos do altar, púlpito, portas, etc. que teem de 
ser fornecidos pela real associação dos architectos. 
A egreja fica só com um altar e com as paredes nuas, isto é com a pedra á mostra e as 
juntas tomadas." 
"O Commercio do Porto", Porto, n°46 25/2/1875, p. 1; 
-(...) a pequena egreja de S. Miguel, onde foi baptizado o primeiro manarcha portuguez, 
e que se acha quasi restaurada segundo o gosto d'essa epocha; (...)." Agostinho Rodrigues 
de Andrade s/v. Guimarães, Diccionnario chorografico do Reino de Portugal 1878; 
- "N'esta restauração, que em tudo seguira o mais que pôde o antigo estylo, foi abatido 
o arco cruzeiro moderno e levantado em seu lugar, a expensas do digno presidente da 
comissão, o ex.cm° dr. Sarmento, o que hoje se vê nas dimensões e formas architectonicas 
do primitivo: o que tudo se conseguiu verificar, pelos vestígios da antiga emposta, que 
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se descobriram nas paredes que serviam ao arco e pelas antigas aduelas do mesmo, que 
então se encontraram soterradas, umas nas escadas lateraes do adro, e outras a fechar a 
porta travessa do lado norte. 
D'essas aduelas aproveitaram-se algumas no arco actual, e guardaram-se outras na 
parede de supporte do adro á direita de quem sobe as escadas lateraes do mesmo, tendo 
por baixo esta inscripção: Do arco primitivo da capella-mór. Vê-se fronteiro a estas, 
encravado na parede do lado esquerdo, um brazão d'armas portuguezas, que estava 
sobre uma das portas da muralha da villa, na torre de Nossa Senhora da Graça -
vulgarmente de S. Bento - e que foi collocado em 1876, durante a restauração."*, 
Pe. António José Ferreira Ca\da.s,Guimarães. Apontamentos para a sua historia, Porto, 
v.2, 1881, p. 8-9; 
Custos - 1874-1875 - M.O.P. - restauração. Subsídio 

entregue à Junta de Paróquia 1:200$000 
-subscrição pública 700$000 

Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas - 1864 - 1) gravura das fachadas ocidental e sul, "Archivo 
Pittoresco, Lisboa, t.7, n° 22, 1864, p. 172; 
1900 - 2) 1 fotografias das fachadas ocidental e norte, Albano Bellino, Archeologia 
Christã (...), Lisboa, 1900, p 43; 
s/d.- 3) fotografia das fachadas sul e ocidental, Alberto Pereira de Almeida, Portugal 
artístico e monumental,Lisboa, s/d., p. 569; 
1912 - 4) fotografia datada de 1912 do conjunto da igreja, anexo lateral e escada, onde 
são visiveis as aduelas do arco da capela-mor, assim como o brazão referido no texto 
de Antonio José Ferreira Caldas, acima citado, Guimarães do Passado e do Presente, 
Câmara Municipal de Guimarães, Guimarães, 1985, p. 85. 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1940. - Boletim n° 20 
* Este brazão encontra-se actualmente no Museu Alberto Sampaio. 
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1912 — Opefa de Santa Mareanda 
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Santa Clara de Vila do Conde 

Local - Vila do Conde 
Época da construção medieval - século XIV (fundação de 1318, estava em construção 
depois de 1354). 
Outras intervenções - século XVII e XVIII. 
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1922-1924; 
Motivação -1922-1924 - estado de ruína da igreja; 
retirar os elementos acrescentados à construção gótica; 
Intervenientes - 1922-1924 - Administração Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais (Ministério do Comércio e Comunicações); 
Autores -1922 - José Ribeiro da Silva Lima Junior, engenheiro; 
Encomendadores - Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
(Ministério do Comércio e Comunicações); 
Fiscalizadores - 1924 - Conselho de Arte e Arqueologia - 3a Circuncrição - Porto; 
Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (Ministério do Comércio 
e Comunicações): Baltasar da Silva Castro; 
Artífices -
Agentes de opinião -1924 - Conselho de Arte e Arqueologia - 3a Circuncrição - Porto 
- a discordância das obras que estavam a ser realizadas é expposta no item obras, 
porquanto fornece também informações sobre as mesmas. Resultaria menos explícito o 
desacordo do Conselho se o texto fosse dividido. 
Obras - 1922 - "(...) Encontra-se reconstruída a parede sul da egreja em toda a sua 
extensão até á altura e colocadas 6 ameias. Mandei tomar as juntas com argamassa 
composta de 2 partes de cal 1 de cimento e 3 de saibro para ter a patine aproximda da 
argamassa antiga. 
O tecto em talha do arco transepto lado esquerdo esta todo pregado e tirada a caiação a 
côr. Aporta de acesso ao pateo do hospício para a Egreja já se encontra toda a descoberto 
e peço a V Exa autorisação para mandar apear as hombreiras e padieiros da porta actual. 
Porto 1 de Junho de 1922 O Eng° auxiliar chefe dos trabalhos 
José Ribeiro da Silva Lima Junior" 
nota - sublinhado nosso. 
M.O.P., Porto- Santa Clara de Vila do Conde - 1 - Expediente n° 46.Cfr. Apêndice 
documental. 
1924 - (Junho) - "Conselho de Arte e Arqueologia - 3a Circuncrição - Porto (...) - Exm° 
Snr. Administrador Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes - Lisboa 
(...) Não pôde a Comissão que visitou o monumento concordar com a orientação dada 
a essas obras, nem com o modo como os trabalhos são conduzidos.- O efeito de ruinas 
que o edifício apresenta é absolutamente deplorável. 
- Efectivamente havia-se desmoronado o corpo do Edifício em que existia a Casa do 
Capitulo hoje toda em ruinas arrastando a grande sala do Io andar com os foles do 
órgão e deixando descarnada a fachada da nave da Egreja. - O interior da Egreja apresenta 
egualmente um aspecto desolador inconcebivel.- Grandes andaimes para trabalhos 
dispensáveis porque inopurtunos parece ter ocasindo (sic) em parte a destruição do 
tumulo central, não tendo havido o devido resguardo a acautelar a acção das obras, os 
altares, balaustradas, sanefas castiçaes e até um Cristo, estes últimos objectos que 
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deveriam ser guardados. - Se o estado das obras pode depreender-se pelo que fica exposto 
quer também a Comissão justificar a sua não concordância com a orientação dada ao 
projecto das obras.- Esse projecto não foi submetido à apreciação deste Conselho, como 
dispõe o artigo 47 da lei de 26 de Maio de 1911.- Acha a Comissão reprovável que 
necessitando o Monumento de obras de pura conservação que não se fizeram ou fizeram 
como fica referido, se tivesse iniciado outras absolutamente dispensáveis e caras, como 
seja arrancar a pintura dos tectos e a cal às paredes. Estas ultimas deverião ser as finaes, 
quando o edifício estivesse perfeitamente resguardado e acautelado da acção demolidora 
do tempo. - No edifício ha muitas obras de conservação indispensáveis: -janelas abertas 
sem caixilhos, tectos a derruir, etc.; - e com a parcimoniosa importância das verbas 
destinadas, era exclusivamente para esses trabalhos de pura conservação que deveriam 
ser gastas.-
Pelo que fica referido vê V. Exa que este Concelho, não poderia autorisar a mudança 
dos túmulos pedida pelo Snr. Marques Abreu; sem que fossem dadas as diversas garantias 
para o bom resultado dessa mudança. - Acha-a possível dentro de determinadas condições 
e neste sentido aprovou a seguinte proposta, que consubstancia o seu parecer: - "Que a 
este Conselho seja submetido um projecto completo de todas as obras a realizar no 
Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde principalmente para a sua conservação e 
consolidação definitiva e conveniente dos túmulos existentes na Egreja, a fim que este 
Conselho se possa manifestar - acerca do pedido do oficio n°174 do Exm° Senhor 
Adminstrador Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes - Saúde e Fraternidade -
Porto Conselho de Arte e Arqueologia da 3a Circunscrição, em 4 de Junho de 1924 - O 
Presidente do Conselho de Arte - a) João Marques de S. Oliveira 
(...)." 
M.O.P., Porto, Santa Clara de Vila do Conde -10 - Expediente n° 46. Cfr. Apêndice 
documental. 
1924 (Junho) - "(...) Nesta data (14 do corrente) achavam-se executadas as seguintes 
quantidades: 

modilhões 
comprimento largura altura 

1 m 0,70 0,30 0,25 
3 0,65 0,30 0,25 
1 0,85 0,30 0,25 

Nos logares juntos vão indicadas, nos respectivos logares, estas cotas. 
Pelo que diz respeito aos comprimentos das caudas que, pelas condições de contrato 
não devem ser inferiores a 0,50m, nos agora construídos ultrapassa esta medida o que 
só é vantajoso por d'ali resultar melhor travação da parede. Pude verificar por um dos 
modilhões a descoberto que este comprimento medido entre o extremo da cauda e a 
perpendicular ao eixo a' b' é de 0,40 m, inferior portanto ao dos actualmente em 
construção. O aparelho de pedra aproxima-se o mais possível do que se pretende imitar 
o que, todavia só poderá verifícar-se com segurança quando todos os modilhões estiverem 
nos respectivos logares para poderem ser vistos em conjuncto do mesmo ponto e em 
occasião em que todos estejam na sombra ou ao sol. 
Porto, 19 de Junho de 1924 
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Jose da Rocha Pinheiro" 
M.O.P., Porto - - Santa Clara de Vila do Conde - 11 -Expediente n° 46. Cfr. Apêndice 
documental. 

1924 (Setembro) - O serviço de assentamento de cornija e modilhões encontra-se 
concluído e em condições de serem documentados, devendo no final da obra serem 
retocados de harmonia com o existente e para o qual pedirá a comparência de um technico 
desta Direcção. Para isto já esta combinado construir novo andaime para melhor execução 
deste serviço. 
(...) 
Com respeito às ameias dei ordens para fazer aquelas para as quaes haja pedra em 
condições e existente no local da obra e que deverão ser feitas de harmonia com as 
dimensões das existentes. 
Porto, 9 de Setembro de 1924 
Baltazar Sa Castro" 
M.O.P., Porto, Santa Clara de Vila do Conde -13 - Expediente n° 46. Cfr. no Apêndice 
documental as propostas de arrematação de obras e vários pedreiros, que indicam os 
elementos novos que era necessário fabricar. Não incluímos aqui essa informação porque 
as propostas foram recusadas. Os dados sobre os elementos que foram aparelhados e 
esculpidos de novo constam do doe. de 19/6/1924. 
As obras são retomadas em 1928,sendo na maior parte da responsabilidade da 
D.G.E.M.N. criada em 25/5/1929, razão porque já não fazem parte do nosso inquérito. 
Custos -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -1923 -1,2) 2 fotografias da igreja e claustro. Uma delas - anterior 
ao restauro - está datada de 1909, a outra terá sido obtida durante as obras de resaturo in 
M. José Augusto Ferreira, Villa do Conde e o seuAlfoz, origens e Monumentos, Porto, 
1923, s/p.;1928 (anterior a) - 3) fotografia da casa do capítulo e do claustro depois da 
derrocada de uma parte da parede sul da igreja em Dezembro de 1924, conforme consta 
da documentação publicada (Cfr.no Apêndice documental, M.O.P., Porto, Santa Clara 
de Vila do Conde -4 e 5 - Expediente n° 46), "Ilustração Moderna", Porto, n° 19, Jan., 
1928, p. 20-21. 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1938 - Boletim n°14. 
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Santa Cruz de Coimbra 

Local - Coimbra 
Época da construção medieval - românica (fundado em 1131), teve grandes 
transformações no reinado de D. Manuel. 
Outras intervenções - século XVIII (arco que antecede o pórtico ocidental). 
Descrição -1865 - "Precede o templo de Santa Cruz um adro, que na reedificação del-
rei D. Manuel era mais espaçoso, e ficava mais alto que o pavimento da praça, subindo-
se para elle por uma escada de pedra de quatro degraus. Actualmente descem-se sete 
degraus para o adro, que foi emcurtado por ocasião da abertura da rua do Visconde da 
Luz. A gravura que publicamos a pag. 33, cópia de uma photographia, representa o 
adro quando o tinham desfeito quasi todo para lhe darem a forma semi-circular, em vez 
da quadrilonga, que d'antes tinha. Agora está fechado com grades de ferro." 
I. de Vilhena Barbosa, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra in"Archivo Pittoresco", 
Lisboa, t. 8, n° 37, 1865, p. 295; 
Projectos de restauro/conservação - 1863 - Em 1 de Abril Lucas José dos Santos 
Pereira, na altura arquitecto das obras de restauro da Batalha, concluiu o lavantamento 
do projecto para o restauro do "frontespicio" da Igreja de Santa Cruz de Coimbra. 
O facto de Lucas José dos Santos Pereira ter elaborado um projecto para o restauro da 
fachada em 1863 - como nos confirma um documento do A.H.M.O.P. cfr. Apêndice 
documental - não significa que este tenha sido realizado. As obras em Santa Cruz foram 
muito lentas e tiveram inúmeras interrupções, como se pode verificar pela diacronia 
dos trabalhos aí realizados ao longo do século. Sabemos que em 1900, como acima se 
indicou, a fachada principal não tinha sido ainda restaurada, pelo menos na fase das 
obras que terá começado em 1892. É frequente que os restauros dos monumentos se 
alonguem de tal forma no tempo que acabam por conduzir a várias intervenções no 
mesmo local do edifício, ou porque aquele já se havia novamente deteriorado, ou porque 
outros critérios e outras circunstâncias financeiras desencadearam novas campanhas de 
obras. 
1903 - Portaria de 27 de Fevereiro que, tendo em vista uma exposição da Comissão 
Executiva do Conselho dos Monumentos Nacionais, determina que se proceda à 
elaboração do projecto e orçamento das obras de restauro do templo de Santa Cruz. 
O mesmo diploma nomeia uma comissão para o efeito composta por: D. Manuel Correia 
de Bastos Pina, Bispo-Conde, António Augusto Gonçalves, professor de desenho, José 
Emidio Pinheiro Borges, director das obras públicas do distrito, Dr. Augusto Mendes 
Simões de Castro e o arquitecto Luigi Manini. 
Cfr. Collecção Officiai de legislação portugueza, 1903, Lisboa, 1904, p. 88; 
Motivação - 1863 - Carta de lei de 30 de Março de 1861 que autoriza o governo a 
dispender anualmente a quantia de 600$000 reis, "na restauração e conservação do 
monumento nacional de Santa Cruz de Coimbra. 
§ Io As obras começarão pela frontaria do edifício da igreja. 
§ 2° Concluida a restauração do monumento o governo despenderá annualmente a parte 
da quantia acima mencionada que for necessária para a sua conservação." José Maximo 
de Castro Neto Leite e Vasconcellos, Collecção Official da Legislação Portugueza, 
1861 ,Lisboa,Imprensa Nacional, 1862, p. 127; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1861; 
c.1874; 
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1892-1896; 
1900 (conclusão das obras); 
Motivação -1861 - a igreja é um monumento nacional; 
as Cortes Gerais autorizam o governo a dispender anualmente uma quantia para o restauro 
e conservação da igreja; 
Intervenientes -1861 - M. O. P. 
1874 - Junta de Paróquia/M.O.R; 
1892-1896 - Junta de Paróquia/M.O.R; 
1900 - Junta de Paróquia/M.O.R; 
Autores -1861 - os intervenientes; 
1892-1896 - Estevão Parada, condutor de obras públicas; 
1900 - Franco Frazão, engenheiro; 
Encomendadores - os intervenientes; 
Fiscalizadores - os intervenientes; 
1892-1896 - Estevão Parada, condutor de obras públicas e Comissão dos Monumentos 
Nacionais; 
1900 - Franco Frazão. 
Artífices -1892-1896 - Anacleto Garcia, aluno da Escola industrial Brotero; 
Agentes de opinião - 1874 - "O Instituto" - "É porém a Junta de Parochia de Santa 
Cruz uma excepção a esta regra, pois que esta corporação tem sempre pugnado e 
promovido a conservação do templo entregue á sua guarda (...)"., A referida secção de 
arqueologia, em acta de 18 de Maio de 1874 registou um voto de louvor à mesma Junta 
pelos trabalhos de restauro do claustro. 
Miguel Osório Cabral de Castro, Secção de archeologia. Relatório dos trabalhos da 
secção de archeologia do Instituto de Coimbra, in "O Instituto", Coimbra, v.20, 2a 

série, 1874-1875, p.94; 
1892-1896- "O Conimbricense" elogia diversas vezes o restauro da igreja, como se 
pode verificar pelas notícias, abaixo citadas. 
-Luciano Cordeiro em reunião de 19/9/1893, da Real Associação dos Arquitectos Civis 
e Arqueólogos Portugueses, censura o modo como foi executado o restauro do arco 
cruzeiro, por Estevão Parada. 
Eduardo A. da Rocha Dias, A Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos 
Portugueses desde o XXV anniversario da suafundação(...), Lisboa, 1904, p. 7; 
Obras - 1861 - dispenderam-se 162$065 em "Jornaes, materiaes e concerto de 
ferramentas" na restauração e conservação da igreja. 
"Ministério das Obras públicas Commercio e Industria. Conta da gerência do ano 
económico de 1860-1861", Lisboa, v. 3, p. 180; 
1874 - claustro - A Junta de Paróquia "(...) ultimamente, apezar dos poucos recursos de 
que dispõe, reformou com todo o esmero e mestria alguns arcos do magnifico claustro 
chamado do silencio", 
Miguel Osório Cabral de Castro, O. c; 
1892-1896 - igreja - "Continuaram ontem as obras de reparação da egreja de Santa 
Cruz (...), Trata-se agora de solhar a referida cpella-mor e reparar a cantaria das duas 
portas laterais. 
Também se vai dar começo a varias reparações no claustro do Silencio. Estas despezas 
são efectuadas pela dotação de 600$000 reis, estabelecida para a egreja de Santa Cruz 
pela carta de lei de 31 de Março de 1861." 
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"O Conimbricense", Coimbra, n° 4637, 9/2/1892, p. 3. 
- "A ornamentação de cantaria no tecto da capella-mor ficou magnifica, depois de lhe 
ser tirada a grossa camada de argamassa, com que no tempo dos cónegos regrantes 
havia sido deturpada. 
(...) fizeram-se muitos reparos nos valiosíssimos túmulos de el-rei D. Afonso Henriques 
e el-rei D. Sancho I. No claustro tem-se feito alguns reparos na abobada. 
Está-se a fazer no mesmo claustro do silencio uma formosíssima pia baptismal de pedra 
de Outil e no estylo manoelino. 
É uma obra que honra sobremodo o muito hábil artista esculptor a quem foi entregue 
este trabalho, o sr. Anacleto Garcia, de Santa Clara, alumno da Escola industrial Brotero." 
Joaquim Martins de Carvalho, idem, n° 4677, 2/7/1892, p.l; 
- "Estevão Parada descobriu debaixo da caixa de madeira que cobria o arco triunfal 

vestígios de columnelos partidos. Os frades tinham destruído os capiteis. Apenas no 
alto do arco havia ficado algum resto de ornamentação de cantaria. (...) Em vista disto 
tentou-se proceder à restauração do magnifico arco, sendo incumbido dos trabalhos o 
sr. Estevão Parada, o qual teve de fazer estudos muito particulares par restabelecer a 
ornamentação como estava na sua primitiva. 
Estão já collocados parte dos duplos columnelos, de um e de outro lado do arco; e tudo 
mostra que ha de ficar uma obra bellissima, e que merecerá grandes encómios." 
idem, ibidem, n°4762, 29/4/1893; 
- "Visitamos ontem este templo onde se está procedendo a uma restauração radical, 

obedecendo a uma boa orientação artística. 
Apagar todas as emendas pretenciosas ás successivas architecturas do templo, tratando 
principalmente de evidenciar a reforma manoelina em todo o seu conjunto magestoso, 
eis o fim da restauração. Acha-se completo o arco cruzeiro, bem como a capella-mór. 
(...) 
Vão-se continuar os trabalhos no corpo da egreja. (...) 
O sr. Estevão Parada tem sido auxiliado pela dedicação intelligente de um operário 
distincte, o sr. Anacleto Garcia." 
idem, ibidem, n° 4787, 29/7/1893, p.2; 
- As obras terão sido suspensas pouco depois da data acima referida - 29/7/1893 - uma 
vez que "O Conimbricense" não volta a fazer-lhes referência. Em 19/3/1895 (n° 4957), 
informa que pouco depois de as obras começarem foram suspensas, continuando a 
igreja fechada, com os andaimes no interior. 
As contas da Gerência do M.O.P também não especificam despesas feitas em Santa 
Cruz durante este período. 
Em Abril de 1895 foram retomadas as obras. 
- "Continuaram hontem as obras de reforma da magestosa egreja de Santa Cruz. 
O abandono em que se tem achado aquelle monumento nacional está produzindo os 
seus naturaes resultados. Tanto o primorosissimo púlpito como o não menos primoroso 
tumulo de D. Afonso Henriques, estão a desfazer-se pela acção da humidade." 
idem, ibidem, n°4961, 2/4/1895, p.2; 
-"Chegaram na quinta-feira a esta cidade os srs. Ramalho Ortigão, Gabriel Pereira e 

Mardel, delegados da comissão dos monumentos nacionaes. 
Vieram a pedido do sr. director das obras publicas, a fim de examinarem as obras da 
restauração da egreja de Santa Cruz. 
No seu exame acharam perfeita a reconstrução da notável abobada." 
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idem, ibidem, n° 5001, 24/8/1895, p. 2; 
- "Continuam os reparos na egreja de Santa Cruz. 
Agora esta-se procedendo à collocação do ladrilho no pavimento da egreja (...).", idem, 
ibidem, n° 5074, 12/5/1896, p.3; 
Foi ontem exposta ao culto divino a magnifica egreja de Santa Cruz d'esta cidade (...)• 
idem, ibidem, n° 5090, 8/7/1896, p.3; 
1900 - "(...) importantes e rasgadas obras alli realisadas ultimamente sob a direcção do 
distincte engenheiro sr. Franco Frazão. 
Louvada por uns e reprovada por outros sob o ponto de vista artístico e archeologico, 
conclui-se enfim a possível restauração no interior do templo, mas ficou por fazer a 
reforma dos delicados lavores do frontispício." 
idem, ibidem, n° 5460, 13/3/1900; 
Custos -
1856-1857- entregue à Câmara Municipal 

como auxílio para a obra 300$000 
1860-1861- restauração e conservação 162$065 
1861-1862- idem 21 $300 
1862-1863- idem 137$995 
1863-1864- idem 186$095 
1865-1866- idem - verba atribuída 600$000 
1866-1867- idem 7$360 
1868-1869- idem 581$815 
1869-1870- idem - verba atribuída 600$000 
1871-1872- idem - idem 600$000 

reparos 701$770 
1872-1873- idem-• verba atribuída 600$000 
1874-1875- idem -• verba atribuída 600$000 

restauração e conservação 83$890 
1876-1877- idem • - verba atribuída 600$000 
1877-1878- idem -- verba atribuída 600$000 
1878-1879- idem-- verba atribuída 600$000 
1879-1880- idem ■ - verba atribuída 600$000 
1881-1882- idem -• verba atribuída 600$000 
1882-1883- idem-- verba atribuída 600$000 
1883-1884- idem-- verba atribuída 600$000 
1884-1885- idem -- verba atribuída 600$000 
1885-1886- idem-- verba atribuída 600$000 
1886-1887- idem - verba atribuída 600$000 

restauro e conservação 290$645 
1887-1888- idem - verba atribuída 600$000 

restauro e conservação 497$795 
1888-1889- idem - verba atribuída 600$000 

restauro e conservação 170$630 
1889-1890- idem - verba atribuída 600$000 
1890-1891- idem - verba atribuída 600S000 
1891-1892- idem - verba atribuída 600S000 
1891-1892- idem - verba atribuída 600$000 
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1891-1892- idem -• verba atribuída 600$000 
1894-1895- idem ■ - verba atribuída 600$000 
1895-1896- idem -• verba atribuída 600$000 
1896-1897- idem ■ ■ verba atribuída 600$000 
1897-1898- idem ■ - verba atribuída 600$000 
1898-1899- idem ■ verba atribuída 600$000 

Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1865 - 1) gravura da fachada principal, "Archivo Pittoresco", 
Lisboa, t. 8,n°5, 1865, p. 33; 
1879 - 2) gravura da fachada principal, "Portugal Pittoresco", Coimbra, v. 1, n° 2, Fev. 
1879, p.l; 
1884 - 3) gravura do claustro do Silêncio, "O Occidente", Lisboa, v.7, ano 7, n°214, p. 
265 (na capa deste número); 
Obs. - No ano económico de 1900-1901 foi eliminada a verba de 600$000 reis atribuída 
pelo Estado desde 1861. "O Conimbricense", Coimbra, n°5460, 13/3/1900, p.3; 
Em 1902 o ministro das Obras Públicas determina que a direcção de obras públicas do 
distrito de Coimbra "proceda à confecção urgente do orçamento para a restauração do 
magnifico templo de Santa Cruz de Coimbra.", idem, ibidem , n°5690, 7/6/1902, p.3; 
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Santa Maria de Marvila 

Local - Santarém 
Época da construção medieval - reedificada na época manuelina (cabeceira e portal); 
época renascentista (corpo da igreja). 
Outras intervenções - época renascentista (corpo da igreja). 
Descrição -1740 - "(•••) athe o tecto (o qual he de madeira lavrada obra Gótica) sendo 
o azulejo de xadrez ao antigo, e guarnecida de assentos de pedra por ambos os lados. 
Três portas fechão esta Igreja, a principal olha para o Poente, cujo portico he de pedraria 
lavrada guarnecida de enlaçados festoens, que bem mostrão a sua antiguidade sendo 
obra Gótica; (...)." 
Ignacio da Piedade Vasconcellos, Historia de Santarém edificada, Parte Ia, Lisboa, 
1740, p.99; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1879 (acabou de ser restaurada); 
Motivação -1879 - necessidade se reparações; 
arranjo urbanístico do espaço envolvente; 
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1879 - "A egreja de Nossa Senhora de Marvila acaba e ser restaurada. O dia 15 
de Agosto de 1879, foi o destinado para a sua abertura ao culto dos fieis. Foi dia de 
geral regozijo havendo uma explendida festa (...). 
O templo ficou sumptuosíssimo, com esta restauração", 
Pinho Leal, s/v. Santarém, Portugal Antigo e Moderno, Lisboa, v. 8, 1878, p. 552; 
- segundo Zeferino Brandão escreveu na sua obra publicada em 1883, "Ao lado direito 
havia uma torre, saliente em quadro á fachada principal, e só ligada a esta por estar 
encostada. Era de alvenaria, elevava-se a grande altura, e ainda acima da cimalha se 
levantava um alto pináculo octogonal, terminando em agulha, e cortado ao centro por 
um delgado cordão. 
Dos quatro ângulos da cimalha saíam outras tantas gárgulas, representando mouros, e 
sobre ella, em cada angulo erguia-se uma pyramide. 
Tinha sete ventanas e quatro sinos que se faziam ouvir a grande distancia, 
Esta torre, na sua base, do lado sul e norte, tinha um como portico gothico, de boa 
pedra, cujos vãos estavam tapados, o do sul de alvenaria, e o do norte, ate ao meio, de 
cantaria, e o resto de pedra e cal. No vão, entre um e outro portico existiam dois túmulos 
*, como ja o indicavam o tapume de cantaria do portico voltado ao norte, e uns lavores 
na parte inferior da mesma cantaria. 
Não sabemos que bárbaros munícipes santarenos mandaram demolir, ha poucos annos, 
esta torre magnifica. Pareceu-lhes mister desaffrontar a fachada principal da igreja, (...) 
e que se contasse no numero dos largos da sua cidade mais outro embora acanhadíssimo, 
para designar com o nome pomposo de Largo de Marvilla, e foram-se àquella torre, e 
deram cabo d'ella. Que importa que a nova torre, sem vislumbre de beleza, que veio 
substitui-la, destrua completamente o caracter da primitiva construção, e a origem do 
seu fundamento remotíssimo? 
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De que vale mesmo que a Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos e 
Archeologos Portuguezes pretendesse comprar os sinos da torre, por causa dos seus 
relevos primorosamente executados, do seu som harmonioso, e ainda por terem servido 
na igreja matriz de Santarém, instando essa associação pela compra d'elles, offerecendo 
o mesmo que desse outrem, que viesse negocial-os, e preferir a senhora junta da parochia 
de Marvilla, que fossem derretidos a ser conservados?! 
Chamar vândalos a certos ignorantes, é pouco. E não protestamos contra taes actos 
unicamente pelo amor da arte, mas pelos brios de uma terra portugueza tão cheia de 
tradições gloriosas, como é Santarém." 
Zephyrino N. G. Brandão, Monumentos e Lendas de Santarém, Lisboa, 1883, p.455-
456; 
* o autor informa-nos que os túmulos eram de Gonçalo Gil Barbosa e de seu filho 
primogénito, tendo o primeiro falecido em 1509, o que nos permite pensar ser a torre, 
ou a parte inferior dela, coeva da reedificação manuelina, facto que a descrição 
supracitada parece indiciar. 
Custos -
1876-1877 - M.O.P. - subsídio entregue à 

Junta de Paróquia 200$000 
1878-1879 - M.O.P. - idem 500$000 

Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs. - O hábito de utilizar o andar térreo das torres adjacentes ás igrejas - tornando por 
vezes este andar numa galilé lateral - como capela funerária, é conhecido e comprovado 
por vários exemplos , como é o conhecido caso de Nossa Senhora da Oliveira de 
Guimarães, onde estão tumulados Pêro Esteves Cogominho e sua mulher, Isabel Pinheiro. 
Foram eles os próprios encomendadores da torre, que mandaram construir com o fim 
de aí serem tumulados, e que o seu filho Diogo Pinheiro, prior da colegiada, concluiu 
cerca de 1513. 
A torre da igreja de Marvila poderia pois ser coeva da reedificação manuelina, ou pelo 
menos cronologicamente muito próxima e no entanto foi demolida. Note-se que Zeferino 
Brandão refere em 1883 que ela foi "demolida ha poucos anos". A sua demolição terá 
coincidido com o restauro da igreja terminado em 1879 e acima mencionado? 
Neste caso parece evidenciar-se a importante questão, tantas vezes presente em exemplos 
semelhantes, de uma tensão entre a vontade de conservar os monumentos antigos e a 
força e/ou o gosto do progresso, aqui concretizado na necessidade real ou não de uma 
alteração urbanística, propiciadora de espaços mais amplos e abertos - logo, mais 
"modernos". 
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Santa Maria do Olival 

Local - Tomar 
Época da construção medieval - meados do século XIII. 
Outras intervenções -
Descrição -1510 - "Diante da porta principal te hun alpendre armado sobre dous grandes 
arcos de pedraria cuberto e forrado de liuel de castanho sobre as asnas em quatro aguas 
e mais diante tem outros dous arcos de pedraria descuberto." 
Livro 123° da Ordem de Christo - A.N./T.T., citado por Garcez Teixeira, A Galilé de 
Santa Maria do Olival, "Revista de Arqueologia", Lisboa, t.l, 1932, p.31; 
1712 - "Tem esta Igreja três naves, & está tam metida debayxo do chão que para entrar 
nella, se descem dezassete degráos, & por esta causa he muito húmida a parede da nave 
do Norte: tem cinco capellas da banda do Sul (...)•" 
A. Carvalho da Costa, Corografia Portugueza, t. 3, Lisboa, 1712, p 156 
1843 - "Capella de Sta Maria Magdalena, quasi encostada à igreja de Santa Maria do 
Olival, do lado do norte. Esta antiga lindíssima capella foi demolida em 1840.(...) Pelo 
mesmo tempo se demoliu aquelloutra capella de S. Perofins (...). Vê-se de todas estas 
memorias que a egreja de Santa Maria do Olival, hoje desamparada e só [se exceptuarmos 
uma pequena e mesquinha casa ou casebre com pequenina cerca encostada á esquina 
do lado do meio dia, que suppômos seria para o guarda ou sacristão do templo], fora 
antigamente acompanhada e rodeada de capellas(...)." 
J. da C.N.C., Igreja de Santa Maria do Olival III, matriz de todas as outras Igrejas da 
Ordem de Christo in "O Panorama", Lisboa, v.2, 2a série, n° 100, 25/11/1843, p. 374-
375; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação - 1895 - (as obras estavam 
concluídas); 
c. 1918; 
Motivação -1895 - necessidade de obras; 
a tradição associa a igreja a Gualdim Pais; 
1918 - necessidade de obras no telhado; 
prestígio da igreja pela sua ligação à Ordem de Cristo; 
Intervenientes -1895 - Comissão do Centenário de Gualdim Paes, Comissão dos 
Monumentos Nacionais; 
1918 - União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo; 
Autores -
Encomendadores -1895 - Comissão do Centenário de Gualdim Paes; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1895 - Em reunião da Comissão dos Monumentos Nacionais "Foi presente um 
officio do centenário de Gualdim Paes, agradecendo à comissão os seus serviços pela 
reparação do templo de Santa Maria dos Olivaes (sic)." 
"O Conimbricense", Coimbra, n° 5013, 5/10/1895, p.3; 
1918 - como o telhado deixava infiltrar água em abundância, ameaçando fazer ruir a 
cobertura, a União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo, obteve uma 
importante verba e reparou-a por completo. 
"Boletim da Real Associação os Architectos Civis e Archeologos Portuguezes," Lisboa, 
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5a série, t. 13, n°7, 1920,p.296; 
Custos- 1888-1889 - M.O.P. 1:000$000 

Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1848 -1,2) 2 gravuras: da fachada principal da igreja e da torre, 
"Revista Popular", Lisboa, n° 38, 1848, p. 297 e 298; 
1867 - 3) gravura da fachada principal da igreja, com a actual galilé fechada, e com 
uma torre situada em frente à referida igreja, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 10, n°10, 
1867, p.73; 
1885 - 4) gravura da fachada principal, "O Occidente", Lisboa, v.8, n°229,1/5/1885, p. 
101; 
1929 - 5,6) 2 fotografias do interior, ocidental e oriental, Vieira Guimarães, Monumentos 
de Portugal. Thomar, Litografia Nacional, Porto, 1929, (Cl. Alvão ampliado). 
Obs. - restaurada pela D.G.E.M.N. - Boletim n° 27, Março, 1942. 

Tlioniar— Santa Maria do Olival — Torre situada na praça. 

1 
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Santiago de Antas 

Local - Santiago de Antas (Famalicão) 
Época da construção medieval- século XIII-XIV. 
Outras Intervenções -
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação - anteriores a 1908(7); anteriores 
a 1929 (?) -
Motivação - o aparelho e a escultura apresentavam deterioração(?); 
a torre corresponde à vontade de transformar o edifício anexo (imagem n°l), numa 
construção de sabor idêntico ao estilo da igreja (imagens n°s 2 e 3); 
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião - Manuel de Aguiar Barreiros; 
Obras -1908 (?) - Manuel Monteiro refere em nota que a igreja está "reparada com 
fortes esfregações e bem betumada". 
Manuel Monteiro, S. Pedro de Rates. Com uma introdução acerca da architectura 
românica em Portugal, "Dispersos" I, Braga, 1980, p. 137. (originalmente publicado 
no Porto em 1908). 
1929(?) - Aguiar Barreiros ao referir-se aos capitéis figurativos do portal sul escreve 
em nota de pé de página:"(l) Um desastrado cinzel moderno deu-lhes a forma de esferas. 
(2) A imbecil renovação estendeu-se a tudo que é ornato." 
Cónego Manuel d' Aguiar Barreiros, A igreja românica de Santiago D 'Antas (Concelho 
de Vila Nova de Famalicão), "Ilustração Moderna", Porto, n°31, Março 1929, p.296; 
O autor parece indicar que a igreja sofreu uma renovação em época próxima do texto 
que escreve. 
Note-se, também, que a torre neo-medieval*, ainda não existia em 1887, e já estava 
construída em 1929. (veja-se o item Fontes iconográficas). 
A reparação a que se refere Manuel Monteiro será a mesma que Aguiar Barreiros regista, 
quando noticia as alterações feitas nos capitéis do portal sul e em outros ornatos? 
É difícil saber se se trata de uma ou de duas campanhas de obras, mas o mais importante 
é registar as alterações introduzidas. 
Custos -
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas - 1887 - 1) desenho da fachada principal e de uma construção 
anexa, José Augusto Vieira, O Minho Pittoresco, Lisboa, t.2, 1887, p.81; 
1995 - 2) fotografia da fachada ocidental e da torre, na actualidade; 
1995 - 3) fotografia da igreja actualmente. 
Obs. - * Trata-se de uma torre algo inspirada nas torres góticas que muitas vezes 
flanqueam as igrejas construídas durante a Idade Média românica ou gótica, dotando 
os conjuntos de um aspecto senhorial e "acastelado", como nos caso de Leça do Balio 
ou de S. Salvador de Travanca, embora sem pretenções de seguir de perto o(s) modelo(s) 
das mesmas, num revivalismo de gosto cenográfico. 
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Santiago de Coimbra 

Local - Coimbra 
Época da construção medieval - séculos XII e XIII 
Outras intervenções -
Descrição - -1712 - "Sobre ella se fundou a Igreja da Misericórdia." 
Frei Agostinho de Santa Maria, Santuário Mariano, Livro 2, t.4, p. 338; 
1861 - "Quando em 1861 se alargou a rua do Coruche, appareceu em certa profundidade 
a primitiva capella-mór de S. Thiago. Era, segundo nos informaram um hemicyclo, 
ornado de columnas, similhantes à da porta principal. Nos intercolumnios havia as 
estatuas dos Evangelistas. Os empregados das obras publicas que de ordinário repugnam 
a archeologia, entulharam todo o vão, sepultando as estatuas, talvez do século XI (...). 
O Sr. Bento de Miranda guardou por acaso dois capiteis de que nos fez obsequiosa 
offerta (...)". 
Augusto Fillipe Simões, Relíquias da architectura romano-byzantina em Portugal e 
particularmente na cidade de Coimbra, Lisboa, 1870, p. 14. 
1861 : A igreja foi cortada em 1861, quando se fez o alargamento da rua e Coruche. 
Duas das inscrições obituárias medievais, foram levadas para o Museu do Carmo por 
J.C. Ayres de Campos. 
Castro, A.M. Simões de, Egreja de Sant'iago em Coimbra, "O Instituto", Coimbra, v. 
16, 1873, p. 240. 
1868 - "Fomos lá nós, no dia 28 de Janeiro d'este anno de 1868; (...) 
Depois de penosos trabalhos e arriscadas subidas, lemos por cima do bysantino portico 
profundo do templo esta inscrição - ECM. 
Cinco cachorros de singela architectura sustentam uma tosca varanda immediatamente 
á ultima archivolta, romana já do mesmo portico. Cada um dos cachorros tem na 
extremidade inferior um pequeno escudo: o da esquerda, carcomido pelo tempo, não se 
vê já; o que junto lhe fica tem em alto relevo três conchas; os dous do outro lado 
apresentam dous bordões em cruz, e a cabacinha dos romeiros de S. Thiago da Galliza, 
e o do centro, o principal para a historia, a era de 900 - ECM (862). 
Igreja de S. Thiago, "Repositório Litterario", Coimbra, n° 2, 30/1/1868, p. 13. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação - 1909; 
Motivação - 1909 - em 1908 a igreja é classificada como monumento nacional, por 
portaria de 2/7/1908; 
estado precário e existência de uma outra igreja construida sobre a primeira. 
Intervenientes -1909 - Câmara Municipal de Coimbra; 
Autores -1909 -
Encomendadores -1909 - Câmara Municipal de Coimbra; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1909 - Demolição da igreja da Misericórdia construida sobre esta e de todas as 
construções adjacentes e envolventes; 
- Construção de escadaria de acesso ao portal ocidental e da escadaria que permite a 
passagem pelo lado sul da igreja (já existia nesta zona uma escadaria arruinada); 
- Construção das janelas-frestas que ladeiam o pórtico ocidental; 
- Recontrução do óculo da fachada principal; 
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- Construção da empena de duas águas e da cruz vazada que a remata; 
- Construção da cachorrada sul, 
- Limpeza e alinhamento e reparação de todas as cantarias interiores e exteriores; 
- Limpeza da escultura do portal oeste; 
- Demolição dos elementos considerados não medievais, no interior da igreja. 
A. Gonçalves, Igreja de S. Thiago (Coimbra), "Arte", Porto, n° 52, Abril de 1909, p.25-
26; 
Igreja de S. Tiago (Coimbra), "Ilustração Moderna", Porto, n° 41, Março, 1930, p. 71-
72 
Nota - Depois deste primeiro restauro as obras foram interrompidas e somente 
recomeçadas depois de 1930 sob a D.G.E.M.N., razão porque não as mencionamos. 
Custos -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas - 1,2,3,4) 1909 - 4 fotografias da igreja antes e durante as 
demolições efectuadas para as obras de restauro; "Illustração Portugueza", Lisboa, n° 
161, 22/3/1909, p. 367-369; 
1909 - 5,6) 2 fotografias das demolições anteriores às obras de restauro,"Arte", Porto, 
n° 52, Abril de 1909, p.25-26; 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N.concluido em 1942 - Boletim n° 28 
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Sé de Faro 

Local - Faro 
Época da construção medieval - o arranjo actual corresponde ao século XV. 
Outras intervenções -
Descrição -1868 - "Na Sé de Faro que eu observei de passagem, apenas exteriormente, 
porque estavão serradas as portas; á também alguns sinaes, mas não tantos com na de 
Silves." 
A.N./T.T,Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. Possidónio 
da Silva, t. III (8o). doe. 442. Cfr. Apêndice documental. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação - c. 1869 
Intervenientes - M.O.P.(?); 
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião - Joaquim Possidónio Narciso da Silva. 
Motivação -1869 - arranjo da cantaria; 
Obras -1869 - "Instituto Real archeologico de Portugal 
Tendo-se concertado ultimamente a Sé de Faro, rebocando as cantarias por dentro e 
fora deste antigo templo, pelo que ficaram escondidas as marcas das pedras da sua 
primitiva construção; alem de haverem tomado com cal-branca as juntas das pedras 
dos tambores com que são formadas as columnas da nave; o que não só prova desprezo 
pelas antiguidades do paiz como falta de conhecimento sobre como se deve proceder a 
estes reparos: (...) 
J. da Silva" 
A.N./T.T, Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. Possidónio 
da Silva, t. El (8o). doe. 443. Cfr. Apêndice documental. 
Custos -
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Sé da Guarda 

Local - Guarda 
Época da construção medieval - Desde o Io quartel do século XV (cabeceira, portal 
norte, alicerces das paredes laterais) até cl517 (pilares das naves,abobadamento do 
corpo da igreja, abobadamento do cruzeiro do transepto, fachada principal e respectivas 
torres). Apesar de o essencial da construção se situar entre estas datações as obras 
prolongaram-se pelos anos sequentes, embora não seja possível determinar a época 
exacta da sua conclusão. 
Outras intervenções - séculos XVII e XVIII - mobiliário litúrgico que obrigou à 
alteração de alguns vãos. Sacristia e outros elementos, como a contrução de aposentos 
sobre os terraços que cobrem as naves laterais, retirados nas obras de restauro. 
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1876-1886; 1899; 
Motivação -1899 - estado de ruína e insalubridade do edifício; 
prestígio do monumento: é uma Sé e a sua construção foi iniciada por D. João I; 
Intervenientes -1876-1886 - M.O.P.; 
1899 - José Osório da Gama e Castro, governador civil do distrito entre 1897 el900 
empenhou todos os esforços junto do governo para obter autorização e subsídio para a 
obra, auxiliado por Xavier da Cunha, director da Obras Públicas do distrito. 
Autores -1899 - Rosendo Carvalheira, arquitecto (projecto), António Homem da Silva 
Rosado, engenheiro da Obras Públicas do distrito, coadjuvado por Clemente José Gomes, 
engenheiro auxiliar, António do Couto, arquitecto (a partir de 1921); 
Encomendadores -1876-1886 - M.O.P.; 1899 - M.O.P: Conselho Superior de Obras 
Públicas; 
Fiscalizadores -1899 - M.O.P.; Administração dos Monumentos Nacionais, através do 
arquitecto Adães Bermudes que inspeccionou as obras em 1921 e 1922. 
Artífices -
Agentes de opinião - em 1902 as revistas publicadas em Lisboa, "A Construção 
Moderna"e "O Occidente" publicaram o mesmo artigo de Rosendo Carvalheira sobre o 
restauro da Sé. Em 1903 "O Occidente" refere-se novamente ao restauro a propósito da 
publicação da obra de José Osório da Gama e Castro abaixo citada. 
(vejam-se as referências aos artigos de "O Occidente" no item:: Fontes iconográficas.) 
Obras -1876-1886 - as contas da gerência do M.O.P. só referem as despesas abaixo 
transcritas: Custos; 
1899 - as obras "Principiaram em 1899 e seguem até ao presente, tendo havido 
ultimamente deploráveis interrupções. Estão já remediados alguns vandalismos que o 
templo soffreu, e outros se descobriram que estavam occultos pelas barbaras 
excrescências com que mascararam a soberba Cathedral do lado do sul, a ponto de 
porem em serio risco o monumental edifício, tornando difficil, demorada e dispendiosa 
a restauração por esse lado. Do lado norte ja os arcobotantes estão a descoberto, e a 
restauração operada exteriormente nas naves, offerece um delicioso aspecto. A casa do 
capitulo foi também ja removida, e introduzidos outros melhoramentos." 
José Osório da Gama e Castro, Diocese e districto da Guarda, Porto, 1902, p. 374; 
Principiadas em 1899 as obras prosseguiram até 1911, seguindo-se um período de 
interrupção até 1914, sendo retomadas no mesmo ano. Em 1922 ainda decorriam. 
1921 - até esta data foram realizadas as seguintes obras de acordo com o projecto de 
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Rosendo Carvalheira: 
- demolição de anexos encostados à parede sul; 
- demolição do coro alto que ocupava 1/3 da nave central; 
- restauro das 12 janelas da nave central, arcobotantes, botaréus, platibandas e pavimentos 
dos terraços das naves colaterais. 
Estes elementos encontravam-se entaipados pelas habitações para os cónegos que tinham 
sido construídas sobre aqueles terraços. Para a construção destas habitações elevou-se 
os muros norte e sul das naves laterais e abriram-se janelas nesses muros. O aparelho 
medieval e a platibanda foram mantidos nessa obra. O restauro eliminou os muros até 
à altura das coberturas das naves colaterais, tornando visíveis os arcobotantes e as janelas 
da nave central. 
- restauro do forro e botaréus do exterior da ábside sul com materiais provenientes da 
demolição da sacristia que lhe estava anexa; 
- rebaixamento do terreno circundante ao templo para desviar as águas da nave sul que 
para aí entravam por esta se encontrar em plano inferior; 
- restauro e "acrescentamento" das bases e fustes das colunas das entradas dos absidíolos 
e das naves, devido ao rebaixamento do pavimento da igreja; o mesmo restauro recebeu 
a ábside depois de retirado o cadeiral, uma vez que para o encosto do mesmo os fustes 
tinham sido cortados; 
- restauro dos pilares das naves muito deteriorados pelos encostos do coro alto, do 
órgão e dos púlpitos; 
- ref achamento de juntas do aparelho dos muros, nervuras das abóbadas e tambores das 
colunas; 
- reparação de jambas, capitéis e arquivoltas; 
- rebaixamento de 1,10 m do pavimento da igreja que resultou em: 

1) aparecimento das bases dos pilares das naves; 
2) desnível de 1,10 m da soleira do portal principal relativamente ao pavimento . 

Este desnível obrigou à posterior construção de 7 degraus de acesso à nave central. 
Relatório da visita á Sé da Guarda em Feveriro de 1921. 

nota - Este relatório guardado na delegação do M.O.P. do Porto não se encontra completo 
nem assinado. Pertencendo a um arquivo por organizar e classificar não foi possível 
fotocopiá-lo. 
Dada a sua extensão - 21 fis. - começamos por trancrever o texto que enumera as obras 
de restauro realizadas até à data assim como uma folha de despesas datada de 1921 que 
se encontrava junta. Quando quisemos continuar a transcrição do documento este não 
se encontrava no mesmo local porque tinha seguido para a D.G.E.M.N. de Lisboa 
juntamente com outro material requesitado. 
No arquivo da D.G.E.M.N. de Lisboa informaram-nos que essa documentação não 
estava disponível para ser consultada por se encontrar por classificar. 

Custos -
1876-1877 - M.O.P 
1877-1878 - M.O.P 
1878-1879 - M.O.P 
1883-1884 - M.O.P 
1884-1885 - M.O.P 
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1885-1886 - M.O.P. 6S430 

"Restauração da Se Catedral da Guarda - nota indicativa por annos económicos, da 
despeza feita desde o inicio das obras (24-4°-1899) até 30 de junho de 1921 
Orçamento aprovado 39:000$000 
Portaria que o aprovou .... 15 de Outubro de 1898 
Auctorização para os trabalhos serem executado por administração - 24 de Abril de 
1899. 

Jornaes Materiais Total 

Ano económico de 1898-1899 1:000$00.0 

(( 1899-1900 2:871$59.0 

ti 1900-1901 3:655$23.5 

a 1901-1902 2:882571.5 

a 1902-1903 2:481$54.5 

a 1903-1904 2:995$44.5 

a 1904-1905 2:857$35.0 

a 1905-1906 2:667$19.0 

ÍÍ 1906-1907 1:906$39.0 

a 1907-1908 1:215$82.5 

ÍÍ 1908-1909 2:956$72.5 

a 1909-1910 2:943$85.5 

a 1910-1911 1:847$65.5 

Suspensos os trabalhos nos anos 
económicos de 1911-1912 até 
1914-1915 

Ano económico de 1914-1915 67$99 

a 1915-1916 1:200$00 

a 1916-1917 2:320$00 

800504.0 1:860$04.0 

2:871$59.0 

87549.0 3:742572.5 

183S65.5 3:066$45.0 

753S30.5 3:234585.0 

707567.0 3:703511.5 

76594.0 2:934529.0 

82580.0 2:749599.0 

41560.0 1:947599.0 

450532.0 1:666514.5 

523588.5 3:480561.0 

659523.5 3:603509.0 

158534.0 2:005599.5 

51582 

155577 

601S04 

114581 

1:355577 

2:921504 
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1917-1918 

1918-1919 

1919-1920 

1920-1921 

Total 

2:400$00 

2:400$00 

2:400$00 

5:500$00 

48:569$59 

184$83 

156$8! 

87$35 

496$20 

6:319$10 

2:584$83 

2:556$81 

2:487$35 

5:996$20 

54:888$64 

Guarda 25 de agosto de 1921 
Clemente José Gomes" 
M.O.P., Porto, Restauração da Se Catedral da Guarda - nota indicativa por annos 
económicos, da despeza feita desde o inicio das obras (24-4°-1899) até 30 de junho de 
1921 - v. nota supra. 
Fontes escritas - as supracitadas e: Rozendo Carvalheira, Memória sobre a Sé Cathedral 
da Guarda e sua possível restauração, 1897, 2 v., A.H.M.F. Cfr. o que escrevemos a 
propósito do projecto de restauro de Rosendo Carvalheira no v. 1 deste trabalho. 
Fontes iconográficas -1902 -1,2,3,4,) 4 fotografias da Sé anteriores às obras do restauro, 
"O Occidente", Lisboa, v.25, ano 25, n° 840, 30/8/1902, p.189; 
1903 - 5,6,7) 3 fotografias, sendo uma da fachada norte, parcialmente restaurada, idem 
n° 881, 20/6/1903, p. 133; 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1957 - Boletim n° 88 

CACHADA DO SUU 

1 
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ALA ESQUERDA DO CORO DE BAIXO 
NA CAPELLA-MOR, 

BABJE_SyPERrOR DA TORRE,. NA : FACHADA NORIÉ 

4 
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DO NORTE COM PARTE DA REiTAURAÇÃO/ 

PARTS LA TIRAI. DA ALA SUL 
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Sé de Lisboa 

Local - Lisboa 
Época da construção - Séculos XII e XIV. 
Outras intervenções - séculos XVI, XVII e XVIII. 
Descrição - [1763] - "(•••) pois com o seu impulso extraordinário cahio a cupula, e 
fabrica exterior do Zimbório sobre a nave do meyo da Egreja, e rompendo-lhe a sua 
fortíssima abobeda, veio descançar no plano da mesma nave. Ao mesmo tempo cahio a 
torre da parte do mar(...) e assim nella se vê estalado mais o tecto da nave da banda do 
mar; o mesmo se observa em outras capellas interiores do clausto, experimentando 
total ruina (...)." 
João Bautista de Castro, Mappa de Portugal Antigo e Moderno, v. 3, [1763], p. 348. 
1842 (anterior a) "(...) todavia pude descobrir pelas ruinas, que ainda se descobrem do 
antigo edifício, que a sua grandeza era extraordinária. Observei que nas costas da Capella 
mór ainda existem as bases, onde se estribavam os arcos da abobada, e é de persumir 
continuava a grandeza deste magnifico templo. Tenho mais um testemunho para assim 
o julgar, porque ainda permanecem rasgadas frestas. O que não padece duvida, é constar 
elle de cinco naves, pois a caza aonde se revestem os cónegos em hábitos choraes, se 
descobrem pedaços de columnas, e não padece tão bem a menor duvida, que havia 
comunicação das capellas do Senhor D. Affonso quarto para o corpo da egreja; e na 
Sacristia que hoje serve continuavam as Capellas, e o mesmo d'outro lado. Furtaram 
pois á largueza e extensão do antigo templo nas naves (...). O resto do edifício pelas 
reedificações e mudanças, que se lha tem feito não deixam cabalmente conhecer a sua 
forma primitiva. O que a este respeito pude descobrir he o que refere Miguel Leitão de 
Andrade no seu dialogo 2° da sua miscelânea pag. 56. Portanto do antigo edifício diz o 
seguinte "que sendo esta se de Lisboa um edifício tão nobre, é lastima velo assim por 
sua antiguidade, e extraordinária traça, e por aquella admirável torre que tem no cruzeiro 
sobre os quatro pedestaes ou columnas delle, que lhe fica como zimbório, tão formosa 
tão grande e tão alta (...) merecia ter-se em muita estima, e veneração que he lastima 
vêla tão mal tratada: e se espera que o Senhor arcebispo D. Affonso Furtado de Mendonça, 
ora governador destes reinos de Portugal, a repaire, e a ponha em grande perfeição, e 
policia, como o tem feito á crasta da mesma sé, que achou lastimosamente damnificada. 
E que faça mudar o altar do salvador para huma capella que de traz da maior esta 
desfeita, para que a crasta por ali com outra entrada pêra mais desafogamento da mesma 
sé, e menos pelas imundicies e peccar, e acaba de aperfeiçoar a mesma crasta tornando 
as capellas antigas delle a sua limpeza, e perfeição, pois de fora tem a mesma sé casa na 
rua dos Cónegos onde se pôde despejar uma em que se ponhão as couzas, que ora se 
põem nas ditas capellas do serviço da mesma sé.(...)." 
Luiz Duarte Vilella da Silva, Litteratura, Archeologia Portugueza. A Sé de Lisboa. 
Memória do cónego Luiz Duarte Vilella da Silva emendada e annotada por Sua 
Eminência o cardeal Patriarcha D. Francisco de S. Luiz. V. Descripção do antigo templo 
e da sua reedificação depois do anno de 1755, "Revista Universal Lisbonense", 
Lisboa, 13° ano, n° 2, 30/4/1857. p. 7-8. 
Luís Duarte Vilela da Silva foi cónego da Sé de Lisboa. Nasceu em 1761 e morreu em 
1842 ou 43, sendo pois esta memória publicada postumamente. Raczynski não deixou 
de sublinhar a sua falta de cultura artística e a imprecisão nos dados que fornece no 
Dictionnaire historico-artistique du Portugal (...), Paris, 1847, p. 303. 
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Não obstante esta Memória ter sido emendada por Frei Francisco de S. Luís, investigador 
minucioso e probo, deve ser lida com atenção crítica. 
1870 - Depois de se referir á cripta que existia na demolida igreja de S. Cristóvão de 
Coimbra, imediatamente depois da entrada da igreja, o autor refere: "Convém saber 
que na Sé de Lisboa appareceu também um subterrâneo, em lugar correspondente junto 
da porta principal". 
Augusto Fillipe Simões, Relíquias da architectura romano-byzantina em Portugal e 
particularmente na cidade de Coimbra, Lisboa, 1870, p. 15. Cfr. a descrição e a planta 
da cripta da igreja coimbrã in São Cristóvão de Coimbra, capítulo III, v. 2 deste trabalho. 
Projectos de restauro/reparação/conservação - [1882] - projecto não assinado nem 
datado - cfr. imagem n° 21 ; 1895 - projecto assinado por José Maria Nepomuceno - cfr. 
imagem n° 24; s./d. - "Progecto para restaurar da fachada da Sé Cathedral de Lisboa 
afim de completar a decoração architectonica do gosto primitivo" assinada por Manoel 
Joze de Oliveira Cruz, copiada por Caggiani - cfr. imagem n° 25. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1856-64; 
1899; 
Motivação -1856-64 - necessidade de obras; 
1899 - restaurar a Sé da capital, restituindo o seu aspecto românico, dada a escassez de 
exemplares deste estilo, com um vasto programa construtivo; 
Intervenientes -1856-1864 - Ministério das Obras Públicas; 
1899 -16 de Janeiro - portaria de Elvino de Brito, Ministro das Obras Públicas, criando 
uma comissão para estudar o programa do restauro da Sé, constituída por: Visconde e 
Castilho (presidente), Cónego Carlos Sande de Saccadura Botto, nomeado como 
delegado para o efeito pela Corporação canonical da Sé, Pedro Romano Folque, 
engenheiro, Pedro Augusto Arnaud de Menezes, engenheiro e Domingos Parente da 
Silva, arquitecto (secretário); 
Collecção Officiai de Legislação Portugueza, Imprensa Nacional, 1900, p. 10; 
- 27 de Outubro de 1899 - portaria que encarrega Augusto Fuschini, engenheiro, do 
restauro da Sé. 
Autores -1898 - direcção de Victor Gomes Encarnação, engenheiro; 
1899 - Augusto Fuschini a partir de 1902 inicia os seus estudos para o restauro da 
catedral; Paixão, conductor de obras públicas, Francisco Soares O'Sulivand, desenhador; 
1911- António do Couto Abreu, arquitecto; 
Encomendadores -1856-1864 - M. O.P.; 
1899 - M.O.P, Comissão dos Monumentos Nacionaes; é criada uma comissão para 
elaborar os planos de restauro; 1901 (as obras já estavam começadas); 
Fiscalizadores -1856-1864 -M. O. P; 
1902 - Augusto Fuschini, engenheiro; 
Artífices -1856-1864 - 4 a 6 operários em 1858; 
Agentes de opinião -1856-1864 -."O Futuro" critica a lentidão das obras, o reduzido 
número de operários e apela ao ministro pela conservação dos monumentos históricos." 
O Futuro", Lisboa, 11/7/ e 28/10/1858; 
1906 - "Fui o outro dia a Lisboa (...). De caminho dei uns passos pela cathedral. 
Fiquei barado ; (sic) Que restauração e que Fuschini! (...) 
Concluiu a agulha da primeira torre, feita em cimento, porque, segundo elle, as paredes 
não supportavam o peso da pedra! No pináculo I anjo! 
Está lançado á torre da outra banda. 
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Simultaneamente começou o desrestauro da charola. Que critério, que desenhos, que 
plástica, que berundanga! Pae dos céus!!! 
Foi-se ao claustro e na testeira da ala oriental, voltada a sul, abriu uma janeila phantastica 
para a rua!... 
Creio que para arejar!... 
Uff!" 
Carta da Manuel Monteiro a António Augusto Gonçalves datada de Junho ou Julho de 
1906 e publicada por António Gomes da Rocha Madahil, Bibliotecas e arquivos: a 
questão dos papéis de Braga, Coimbra, sep. do "Arquivo Coimbrão", v.25, 1970, p. 
26-27; 
1914 - "Estão-se gastando ali sommas consideráveis, inutilmente, a meu vêr, porque a 
ossatura ou esqueleto interior primitivo desappareceu hà muito: as columnas, os pilares, 
o próprio triforium, foram deslocados dos seus antigos logares, as propoções estão 
alteradas; as abobadas são modernas: mecher em todos esses elementos equivale a 
fezer uma reconstrução, muito dispendiosa, que nunca dará ideia clara da imagem 
antiga." 
Joaquim de Vasconcelos, Arte Românica em Portugal, Porto, Marques Abreu, 1918, p. 
14-15. (apesar desta obra ter sido editada em 1918, o texto corresponde a uma conferência 
realizada no Ateneu do Porto em 4/1/1914); 
Obras -1856-1864 - "Acham-se quase concluidas as obras da nossa cathedral. Os 
quadros do tecto da nave central estão belamente retocados. As columnas foram todas 
estucadas, e fingem perfeitamente o mármore (...). 
Os túmulos da capella mór também estão renovados." 
"O Conservador", Lisboa, n° 228, 26/10/1862, p. 2; 
"Haviam-se dado por concluidas as obras da sé, mas o templo ficando completamente 
restaurado em partes, conserva todavia outras partes que faziam um sensível contraste, 
porque não se havia nellas tocado. Em virtude de varias reclamações feitas paara o 
ministério respectivo, vão ser continuadas as obras (...)" 
"O Conservador", Lisboa, n°384, 9/5/1863, p. 2; 
Em Abril de 1864 estavam concluídas as obras, ibidem, n°665, 21/4/1864; 
1898 - demolições no interior e remoção de entulhos; 
1901 - "Conseguiu-se já desentaipar a capella chamada dos túmulos e pôr a descoberto 
o sarcophago de uma descendente de D. Constança Manuel, interessante relicário da 
capella affonsina de Santa Anna, que estava debaixo do trono." 
"Boletim da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes", Lisboa, 
4a série, t.10, n°4, 1901, p.6; 
1902 -"(...) continua o camboteamento da abobadas da capella de "Bartoholomeu 
Joannes", em ordem ao lançamento da linhas de ferro occultas que melhor a consolidem, 
e ao assentamento do acroterio corrido de typo militar cujo ameiado está sufficientemente 
determinado em critérios fundamentaes. 
Encontra-se já tapada a porta lateral interior e posto em plena luz o legitimo portal 
antigo com a correnpondente abobada ogival, que lhe permite accesso pela rua do 
Limoeiro, constituído com aquele uma alpendrada de abrigo, cumulativamente destinada 
a aguentar as pressões lateraes da capella "Bartholomeu Joannes" sensivelmente 
desaprumada. 
(...) 
no dia 26 de abril, foi desvelada a lumieira lateral da torre Norte, ficando aquelle 
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vilipendioso entaipamento reduzido ao seu genuíno typo românico de janella de 
archivolta conjugada com três columnelos de bases garradas, assentes n'um stylobata 
(sic) commum." 
Obras na Sé de Lisboa (trechos de um officio do socio honorário o sr. Conselheiro 
Monsenhor cónego Pereira Botto, dirigido á Associação dos Architectos e Archeologos 
em 9 de Maio de 1902), idem, 4a série, t.9, n°6, 1902; 
nota - na capela referida tinha sido construído um edifício de dois andares 
compartimentados, para instalação de funcionários da catedral; 
Martinho da Fonseca, Sé de Lisboa, "O Occidente", Lisboa, v, 35, n° 1201, 10, Maio, 
1912,p.107; 
1904 - estavam restauradas as janelas geminadas, lateral e frontal da torre norte; 
concluído o restauro da porta lateral norte, que se segue à capela de Bartolomeu Joanes; 
estas obras seguem o projecto de Augusto Fuschini e são pelo mesmo noticiadas: A 
arquitectura religiosa na Edade-Média, Lisboa, Imprensa Nacional, 1904, p. 149-150 
e 155-156. 
1906 - a capela de Bartolomeu Joanes já estava restaurada (cfr, imagem n° 32), embora 
fosse intenção de Fuschini cobrir as paredes de pintura policroma, planeando para esse 
fim deslocar-se à Bélgica e à Itália o que só não realizou por ter falecido em 1911 ; 
Martinho da Fonseca, Sé de Lisboa, "O Occidente", Lisboa, v, 35, n° 1201, 10, Maio, 
1912, p. 99; 
- a torre norte estava concluída e rematada com uma agulha em cimento. 
- início do coroamento da torre sul; 
- no claustro tinha sido aberta uma janela na testeira da ala oriental, voltada a sul; 
restaurava-se o deambulatório; 
(cfr. informações de Manuel Monteiro, quando visitou a Sé em 1906, citado supra no 
item : Agentes de opinião). 
1908-1911- restauradas as janelas geminadas da torre sul; 
- c. desta data A. Fuschini dirigiu o corte e trabalho ornamental das pedras "que haviam 
de constituir os elementos arquitectónicos d'esta fachada, dos quaes já existiam as 
bases do arco de entrada e quasi uma das columnas centrais do mesmo arco, tudo montado 
provisoriamente no claustro." 
Martinho da Fonseca, A Sé de Lisboa e Augusto Fuschini, Lisboa, 1912, p. 16. 
v. os elementos referidos na imagem n° 35; 
- colocação de uma janela de "typo românico" sobre a porta lateral norte; 
- restauro de uma sala ogival por cima do "camarim do Patriarca" (que se segue à 
capela de Bartolomeu Joanes; 
- restauro da capela de S. Sebastião, na fachada sul (capela da charola que fica voltada 
para sul); 
- abertura de janelas superiores na charola, nas capelas de S.Sebastião e de Nossa Senhora 
da Piedade (anexas); 
Martinho da Fonseca, Sé de Lisboa, "O Occidente", Lisboa, v, 35, n° 1201, 10, Maio, 
1912, p. 100; 
1911 - por despacho de 16/8/1911 é nomeado para a direcção das obras da Sé (depois 
da morte de Fuschini em 1911), António do Couto e Abreu, arquitecto. 
1916 - depois de uma interrupção de quatro anos, em 1916 as capelas do deambulatório 
e o claustro estão em obras; 
Maria do Rosário Gordalina, As obras realizadas na fachada ocidental da Sé de Lisboa 
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no século XIX: critérios de intervenção, Lisboa, 1987, p. 14, trabalho policopiado, 
guardado no A.H.M.O.P.; 
1923-1931 - obras no portal que consistiram em : demolição dos fustes que e sua 
reconstrução, plintos desbastados e refeitos, decoração do saimel saliente com folhagem 
semelahnte à dos ábacos dos capitéis; 
Maria do Rosário Gordalina, As obras realizadas na fachada ocidental da Sé de Lisboa 
no século XIX: critérios de intervenção, Lisboa, 1987, p. 16-17), trabalho policopiado, 
guardado no A.H.M.O.P.; 
1930 - a partir desta data António do Couto dedicou-se principalmente à demolição das 
obras de Fuschini, nomeadamente da fachada e da nova reconstrução da mesma, assim 
como aos trabalhos de restauro do triforium e ao abobadamento. 
Esta campanha já não parte do nosso inquérito, pelo que não desenvolveremos mais 
esta matéria. 

Custos -
1856-1857 - M.O.P. - obras 1:011$750 
1856-1857 - M.O.P. - idem 2:896$090 
1858-1859 - M.O.P. - "concertos" 2:425$350 
1859-1860 - M.O.P. - idem 1:129$071 
1860-1861 - M.O.P. - 1:060$710 

Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1530 ou 1534 - 1) gravura de vista panorâmica de Lisboa que 
inclui a Sé, Museu Britânico, "Portuguese Drawings", n° 12.351; 1619 - 2) gravura de 
João Schorquens, desenhada por Domingos Vieira que inclui as fachadas ocidental e 
sul, João Baptista Lavanha, Viagem da Catholica Real Magestade dei Rey D. Filipa II 
N.S. ao reyno de Portugal, Madrid, 1622: 
século XVIII (Ia metade) - 3) fachada principal e torre do cruzeiro do transepto -
pormenor de um painel de azulejos aplicado na antiga portaria do convento de S : Vicente 
de Fora (Lisboa); a gravura que deu origem ao "cartão" deste lambril poderá datar dos 
finais do século XVI, sendo o seu autor Georgio Braunio Agrippinate e deverá ter sido 
desenhada e gravada na Alemanha com base em esboços remetidos de Lisboa. (V 
Fernando de Pamplona, Uma pintura Oitocentista com a fachada da Sé de Lisboa, 
"Belas-Artes, Lisboa, 2a série, n° 32, 1978, p. 5-9); 
1757 - 4) gravura francesa representando a Sé em ruínas - vista do sul e abrangendo 
parte da fachada principal - depois do terramoto de 1755, Collecção de algumas gravuras 
de Lisboa causadas pelo terremoto e pelo fogo do primeiro de Novembro de 1755, -
desenhadas por M.M. Paris e Pedegache e gravadas por Jac. Le Bas, Paris, 1757, Museu 
da Cidade de Lisboa; 
1817 - 5) gravura, "Jornal de Bellas Artes ou Mnemósine Lusitana", 
Lisboa, n°6, 1817; 
[1830] - 6) pintura oitocentista de autor desconhecido, figurando a fachada principal da 
Sé, Museu da Cidade de Lisboa; 
1835 - 7) gravura, "O Recreio, Jornal das Famílias", Lisboa, n°3, Março, 1835, p.56; 
1838 - 8) gravura, "O Recreativo", Lisboa, n° 26. 27/7/1838, p.l; 
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1841 - 9) gravura , "Universo Pittoresco", Lisboa, v.2, n°6; 
1842 - 10) gravura,"0 Panorama", Lisboa, v.l, 2a série n°31, 30/7/1842, p.241; 1846 -
11) gravura da fachada ocidental, Ferdinand Denis, Portugal, Paris, 1846, gravura 13; 
1863 - 12) gravura de uma parte da fachada ocidental e do enquadramento da Sé, 
"Archivo Pittoresco", Lisboa, t.6, n° 3,1863, p. 17; 
[1882] - (desenhos anteriores às obras de restauro) - 13,14) 2 estudos para a planta da 
capela-mor (espaço interno da mesma excluindo o deambulatório), 15) alçado lateral 
da mesma capela, 16) alçado do arco triunfal, 17) alçado de parte do trifório, 18) alçado 
do corpo central da fachada oeste (incluindo um corte do arco exterior do portal 
principal); 19) corte longitudinal da igreja e do claustro (sul), IV/C/115/15. 
A.N./T.T., A.H.M.F., Livro de plantas, Sé de Lisboa, Cx. 5271. 
Estes desenhos não estão assinados nem datados. Poderão fazer parte do levantamento 
que deu origem à planta de 1882 ou a estudos imediatamente anteriores às obras iniciadas 
em 1901. V. item Obras. 
[1882] - (desenhos anteriores às obras de restauro) - claustro - 20) desenhos de capitéis 
e bases do claustro. Não estão datados nem assinados e apenas é indicado serem "bases 
e capitéis do claustro no seu estado actual." 
A.N./T.T., A.H.M.F., Livro de plantas, Sé de Lisboa, Cx. 5271, IV/C/115 (17); 
[1882] - (desenhos anteriores às obras de restauro) - 21) projecto de restauro: 
transformação do óculo da fachada ocidental em vão com arco de volta perfeita (solução 
semelhante à da Sé de Coimbra). 
A.N./T.T., A.H.M.F., Livro de plantas, Sé de Lisboa, Cx. 5271. 
O desenho não está assinado nem datado. 
1882 - 22) planta da Sé em 1882 e planta actual (Arquivo da D.G.E.M.N.) publicadas 
por Elisio Summavielle (coord, e texto), Igreja de Santa Maria Maior. Sé de Lisboa, 
1986,1.P.P.C, 1986, p.9; 
1884 - 23) gravura de parte da fachada sul e leste, "A Illustração Portugueza", Lisboa, 
v.l,n°23, 1/12/1884; 
1895 - projecto de restauro - 24) projecto datado de 15 de Maio de 1895, assinado por 
José Maria Nepomuceno, desenhado por Bernardo José de Lima e levantado por José 
Alexandre Soares. Projecto de restauro da fachada principal da Sé. 
A.N./T.T., A.H.M.F., Livro de plantas, Sé de Lisboa, Cx. 5271, IV/C/115 (20). 
S./d. - projecto de restauro - 25) "Progecto para restaurar da fachada da Sé Cathedral 
de Lisboa afim de completar a decoração architectonica do gosto primitivo" assinada 
por Manuel José de Oliveira Cruz, copiada por José Maria Caggiani. Manuel José de 
Oliveira Cruz foi um dos oito sócios fundadores da Associação dos Architectos Civis, 
em 1863 e exerceu as funções de arquitecto no M.O.P.José Maria Caggiami foi sócio da 
mesma agregação desde 1865. 
A.N.AT.T., A.H.M.F., Livro de plantas, Sé de Lisboa, Cx. 5271, IV/C/115 (19). 
1895 - 26) gravura dos capitéis do umbral direito do portal ocidental e de 9 capitéis do 
claustro, "Arte Portugueza", Lisboa, n° 5, Maio, 1895, p. 118; 
1895 - 27) gravura da fachada principal, "O Occidente", Lisboa, v.l8, ano 18, n° 593, 
15/6/1895, p. 130 (capa desta número) p.8 ; 
1903 - 28) desenho assinado por H.J. Reis e intitulado: Sé Patriarchal de Lisboa. Projecto 
de restauração. Alçado principal., A.H.M.O.P., 450 - 112 B; - projecto de restauro de 
A. Fuschini. 
1906 - 29) desenho da fachada lateral sul intitulado Estado da Sé Patriarchal de Lisboa 
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antes da restauração em Novembro de 1901, desenhado por H. J. Reis e asssinado por 
Augusto Fuschini, como presidente da Comissão dos Monumentos Nacionaes, 
A.H.M.O.P., 454 - 127(2) B; 
claustro - projecto de restauro - 30) desenho da fachada do claustro, lado sul, intitulado 
Restauração da Sede Lisboa, desenhado por H. J. Reis e asssinado por Augusto Fuschini, 
como presidente da Comissão dos Monumentos Nacionaes, A.H.M.O.R, 454 - 127 B; 
1906 - 31,32,33) 3 fotografias do templo efectuadas durante as obras: restauro da torre 
norte; exterior da capela de Bartolomeu Joanes depois de restaurada; claustro antes do 
restauro, "Illustração Portugueza", Lisboa, 2a s., 11/6/1906, p.489,492, idem, 19/11/ 
1906, p. 504; 
s/d. - 34) fotografia de parte do claustro antes do restauro, Encyclopedia pela imagem. 
Lisboa, Lisboa, s/d., p. 14; 
1902-1911 - 35) Plintos e bases desenhados por A. Fuschini para o restauro do portal 
ocidental - claustro da Sé; 
c.1940 -36) fotografia do claustro depois das demolições efectuadas nos anos 30, 
(Arquivo da D.G.E.M.N.) publicada por Elisio Summavielle (coord, e texto), Igreja de 
Santa Maria Maior. Sé de Lisboa, 1986,1.RP.C, 1986, p.13; 
1985 - 37,38,39) 3 fotografias da fachada da Sé de Lisboa: antes do restauro; projecto 
de Augusto Fuschini; realização de parte do projecto de Augusto Fuschini, posteriormente 
alterado, Paulino Montez, A defesa dos Monumentos Nacionais através dos tempos, 
"Belas-Artes", Lisboa, 3a s., n°7, 1985 s/p. 
Obs.-
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E K I U i : | j RUA DO ALJUBE 

1. Sacristia 
2. Camarim do Patriarca 
3. Capela de S. Vicente 
4. Capela do Santíssimo Sacramento 
5. Capela da Santíssima Trindade 
6. Capela de Santa Ana 
7. Antigo Cartório 
8. Capela de Santo Ildefonso 
9. Capela de S. Cosme e S. Damião 

10. Capela de Nossa Senhora da Piedade 
11. Capela de S. Sebastião 
12. Capela de S. João Evangelista 

13. Capeia de S. Lourenço 
14. Capela de Nossa Senhora de Belém 
15. Capela do Senhor Jesus da Boa Sentença 
16. Capela de Santo António de Pádua 
17. Capela de Nossa Senhora da Tocha 
18. Capela de Santo Aleixo 
19. Capela de S. Miguel e Almas 
20-21. Primitiva Irmandade da Misericórdia 
22. (?) 
23. (Sepulturas de Estevão Rodrigues e Mór Martins) 

— A SE EM 1882 (Arquivo D.G.E.M.N.) 
— A SÉ M) ESTADO ACTUAL (D.G.E.M.N.) 
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SÉ DE LISBOA, ONDE FOI BAPTISADO SANTO ANTONIO 

(Copia de uma photographia do sr. Camacho) 
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>-ii]«0!a de Barthnlomeu Joanne* (a»poeto «xterior dopoi» da restaurarão do 8r. conse
lheira Fo«chlnl) 
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Sé de Silves 

Local - Silves 
Época da construção medieval - séculos XV e XVI. 
Outras intervenções - séculos XVII, XVIII. 
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação - c. 1868; 
Motivação -1868 - necessidade de obras; 
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1868 -
"Illm° e Exm° Snr. Joaquim Possidonio Narcizo da Silva 
Tive a honra de receber o favor de V. Exa de 26 de Abril, incluindo um exemplar dos 
sinaes que estavão gravados nos monumentos antigos do Algarve. 
Apresso-me a escrever a V. Ex° que á muitos sinaes nas pedras da Sé de Silves, assim 
como também nas pedras do castello da mesma Cidade, apressome porque entendo 
que não se deve demorar resposta, mas principalmente por um motivo muito grave; é o 
caso que se estão fazendo importantes reparos na Sé de Silves,* e sendo costume de 
quem faz táes reparos, rebocar com argamassa uma grande parte dos muros, entendo 
que é da maior necessidade requerer para que se não reboquem as paredes que ainda 
não estão rebocadas, para não ficarem ocultos os sinaes que existem em grande 
quantidade, nas paredes, interiormente nas columnas, (que são construidas de pequenas 
pedras de amolar, com as juntas tapadas de cal branca, o que produz mau effeito a vista) 
nas paredes exteriores, nas simalhas e nos ornamentos d'estas, nas janellas que são 
muito elegantes etc, etc.É pois o fim principal pedir instantemente a V. Exa se sirva 
requerer sem demora, para que não se reboque porção alguma de muro na Sé de Silves, 
nem interior nem exteriormente, como teem feito na Sé de Faro nos reparos que alli se 
fazem desde muito tempo, e com as adições de cazas. (...)" 
JoaquimJ. Júdice dos Santos" 
A.N./T.T., t. III (8o). doe. 442. Correspondência artística e scientifica nacional e 
estrangeira com J. Possidonio da Silva, A.N./T.T.. Cfr. Apêndice documental. 
*sublinhado nossso. 
1869 - "Instituto Real archeologico de Portugal 
Tendo-se concertado ultimamente a Sé de Faro, rebocando as cantarias por dentro e 
fora deste antigo templo, pelo que ficaram escondidas as marcas das pedras da sua 
primitiva construção; alem de haverem tomado com cal-branca as juntas das pedras 
dos tambores com que são formadas as columnas da nave; o que não só prova desprezo 
pelas antiguidades do paiz como falta de conhecimento sobre como se deve proceder a 
estes reparos: e para que nos concertos que actualmente se praticam na Sé de Silves, 
onde quasi toda a sua cantaria se acha marcada com sinais diversos, não lhe aconteça 
igual incúria, proponho com urgência que este Real Instituto represente ao ministro 
competente, para evitar esse grave inconveniente. 
(...) 
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Socio effectivo 
J. da Silva" 
A.N./T.T., t. Ill (8°). doc. 443. Correspondência artística e scientifica nacional e 
estrangeira com J. Possidónio da Silva, A.N./T.T.. Cfr. Apêndice documental. 
Custos -
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1955 - Boletim n° 80, Junho. 
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Sé Velha 

Local - Coimbra 
Época da construção medieval - segunda metade do século XII (igreja); século XIII 
(claustro - depois de 1218). 
Outras intervenções - século XV, XVI, XVIII, 1839. 
Descrições - [1721-1725] - claustro - "... e firmam-se as taes quadras da parte de fora 
em arcos que no meyo tem colunas de pedra pequenas, e delgadas que fazem agradável 
esta obra, e olhando para cima se vem dezasseis janelas rasgadas com grades de ferro 
que servem de encosto, e estam no andar do claustro de sima..." 
Descrição da catedral de Coimbra e sua crasta (...) , Memória histórica pedida pela 
Real Academia da História entre 1721 e 1725. Documento publicado por António de 
Vasconcellos, A Sé Velha de Coimbra (Apontamentos para a sua Estaria), Coimbra,v. 1, 
1930, p. 470. 
1841 - igreja - "Proximo da porta principal e por baixo do côro, que é sustentado sobre 
dous arcos e occupa uma grande parte do templo, admiram-se uns arabescos de exquisito 
e delicado lavor, embutidos em madeira de várias cores." 
Portugal. XXVIII. Coimbra, A Sé Velha, "Universo Pittoresco", Lisboa, v.2, n°2, 1841, 
p.19; 
1874 - igreja - "A da Sé Velha (a torre) era também separada da egreja, do lado do 
claustro, onde hoje está a Imprensa da Universidade. A torre que se vê na fachada 
principal é accrescentamemto deploravelmente feito ha uns trinta annos. Havia também 
na Sé Velha por cima do cruzeiro um grande torreão com quatro andares e em cada 
andar janellas voltadas aos quatro ventos. Esta parte do edifício, que parece tinha a 
forma pyramidal, foi demolida no século passado, e substituida pelo zimbório azulejado 
que actualmente existe no mesmo lugar." Augusto Filipe Simões, Da architectura 
religiosa em Coimbra durante a Edade Media, "O Instituto", Coimbra, v. 18, nov.-abr., 
n ° s7a l2 ,p . 261, 1873-1874; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação/alteração -1839; 1893 -30 de 
Janeiro (início das obras); 
Motivação - 1893 - O templo é considerado como um dos melhores exemplares de 
arquitectura românica; 
a igreja estava muito alterada por obras posteriores à época da sua fundação; 
deterioração de vários elementos da construção e da escultura ornamental; 
o claustro fora obstruído por construções pombalinas, destinadas à instalação da Imprensa 
da Universidade; 
Intervenientes -1893- Rainha D. Amélia, Bispo de Coimbra, Governo e uma comissão 
nomeada por este; 
Autores -1893 - Comissão nomeada pelo Governo composta pelo director de Obras 
Públicas do distrito, Franco Frazão, engenheiro, António Augusto Gonçalves, artista, 
director da Escola Industrial Brotero e fundador da Escola Livre das Artes do Desenho 
(1878) e Estevão Parada, condutor de obras públicas. 
Encomendadores -1839 - prior da Sé; 
1893 - Rainha D. Amélia, Bispo de Coimbra e Ministério das Obras Públicas; 
Fiscalizadores -1893 - os autores e a Comissão dos Monumentos Nacionais; 
Artífices -
Agentes de opinião -1839 - Rodrigues de Gusmão discorda vivamente do "campanário 
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alvacento". 
Vista interior de Coimbra, "Revista Universal Lisbonense", Lisboa, n°40, 7/7/1842; 
Augusto Filipe Simões, O.c; 
1893 - "O Conimbricense" elogia diversas vezes as obras; 
Obras -1839 - Torre sineira e torre do cruzeiro do transepto - Em 1839 foi construida 
a torre sineira com "pedras tiradas do próprio templo." 
Portugal. XXVIII. Coimbra, A Sé Velha, "Universo Pittoresco", Lisboa, v.2, n°2, 1841, 
p.17; 
em 1839 foram substituídas algumas ameias por "um campanário alvacento". Augusto 
Filipe Simões, O.c; 
1893 - "Ninguém podia suppôr que se tivesse praticado o estúpido vandalismo, que se 
julga haver sido levado a effeito no principio do século passado, de se cortarem de alto 
abaixo as columnas do transepto da egreja e da nave lateral. 
Também se descobriu que se havia coberto de argamassa a ornamentação do lado de 
dentro da segunda porta lateral; suppondo-se que muitas outras ornamentações estão 
encobertas na egreja. 
O sr. Parada tem feito restaurar as columnas do lado esquerdo do transepto, e procedido 
a outros reparos; para se ir regulando os trabalhos conforme os meios que houver. 
As columnas reconstruídas são de pedra de Bordallo, para imitar a pedra de que foi 
construida a Sé Velha; e para se fazer suppôr n'ellas grande antiguidade finge-se que 
estão ligeiramente carcomidas em algumas partes." 
J. Martins de Carvalho, "O Conimbricense", Coimbra, n° 4762, 29/4/1893, p.l; 
No dia 4/12/1893 foi decidido retirar a talha dourada do tecto da capela-mor e do 
respectivo arco triunfal, uma vez que aquela que revestia as paredes laterais da mesma 
capela já havia sido retirada. Esta decisão foi considerada necessária "por coherencia e 
para a harmonia na restauração do templo (...)". idem, ibidem, n°4824, 5/12/1893, p.l; 
1894 - O ministro das Obras Públicas autorizou a venda da obra de talha, para o seu 
produto ser aplicado nas obras de restauro. 
Idem, ibidem, n° 4860, 14/4/1894, p. 2; 
Transepto (pavimento) - 1894-1895 - a reposição do pavimento do transepto e da 
cabeceira, tal como tinham existido primitivamente era impraticável porque essa obra 
obrigaria à deslocação dos retábulos renascentistas o que "seria um vandalismo 
ignominioso e estúpido." A solução consistiu na colocação dos degraus do transepto na 
linha extrema das naves. Gonçalves acescenta que a solução adoptada corresponde ao 
plano da capela de S. Pedro, no castelo de Leiria, na qual encontra diversas analogias, 
arquitectónicas e decorativas, com a Sé de Coimbra. 
B.M.C., ms de António Augusto Gonçalves. Cfr. Apêndice documental. 
Capitéis do interior da igreja - grande parte dos capites deteriorados por obras 
anteriores foram substituídos por capitéis lisos, embora quando o restauro não esteve 
sob a direcção de Gonçalves tenham sido esculpido capitéis novos inspirados nos antigos, 
nomeadamente no transepto. 
Vestígios de um edifício mais antigo - "Perdeu-se o ensejo único de colher notas 
valiosas que deveriam ser e vantagem a quem de futuro tentasse investigações mais 
profundas. 
Este homem (o Frazão) frio e inerte, sem um estimulo de curiosidade e sem um vislumbre 
de noção sobre a importância do achado, fez entulhar de novo cavidades abertas. 
Em vão lhe foi insinuada a conveniência d'uma exploração methodica e sensata, 
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obedecendo a uma intensão intelligente; mas nenhum dos dois, nem o director, nem o 
capataz da obra podiam comprehender o alvitre. 
E eu, pela minha parte continuava a abster-me." 
B.M.C., ms de António Augusto Gonçalves. Cfr. Apêndice documental. 
Pórtico principal - 1900 - "Em principios de julho de 1900 deu-se por concluida a 
restauração do portico principal. As oito columnas e bases feitas de novo, foram 
executadas pelo canteiro José Barata com uma grande intelligencia dos fragmentos 
antigos que lhe serviram de modelo. Dois d'esses fragmentos já se achavam collocados 
no Museu nacional de Lisboa. Faltavam apenas exemplares para dois fustes, de que 
não foi preciso descobrir vestígios. N'esta extremidade recorreu-se ao portico de S. 
Thiago que forneceu os dois modelos mais em harmonia com os restantes. As almofadas 
foram lavradas pelo João Machado com grande intuição e habilidade, sobre os espécimes 
antigos. Numa d'ellas era bem perceptível, porque embora bastante deteriorada, a pedra 
antiga percebia-se bem todo o lavor. Com a outra, a do lado norte, a difficuldade parecia 
insuperável. Depois de muitas horas de applicação e tentativas poude finalmente 
reconstituir-se o desenho sobre a pedra carcomida, com relativa segurança. O trabalho 
das archivoltas não foi fácil, obedecendo de mais ao propósito de aproveitar todos os 
fragmentos antigos, que não estivessem inteiramente corroídos. Sem esta condição teriam 
de ser renovadas por completo algumas archivoltas internas. É fácil, pois, de ver como 
era árdua a tarefa da consolidação d'essas inserções sem prejudicar a curvatura continua 
dos arcos, de qualquer ponto de vista.(...)." 
B.M.C., ms de António Augusto Gonçalves. Cfr. Apêndice documental. 
Claustro -1903 (início das obras em 12 de Outubro) -
"Por ordem do Bispo Conde dei principio à reconstituição d'uma das arcadas do claustro, 
aproveitando quantidade de cantaria dos antigos aros que foram encontrados na alvenaria 
das demolições das paredes do Marquez de Pombal. 
Os intradorsos de alguns arcos como aquelle por onde começaram os trabalhos, 
encontravam-se guarnecidos de reboco. O que prova que a demolição dos arcos 
geminados data do tempo em que ali estava a Sé. Talvez em estado de ruina, e os 
cónegos fiseram-nos apear. (...). 
Em 24 de outubro foi achada uma porta perto da casa do capitulo, que vai ser investigada. 
1907 - Em junho (?) (sic) de 1907 = Por accordo entre B. Conde, Reitor da Universidade 
e Administrador da Imprensa, foram demolidas as paredes da ala sul do claustro e 
sobstituidos os arcos d'entrada para a casa do Capitulo. E seguidamente removidas as 
paredes de tijolo, que duplicavam os muros, para evitar a humidade n'esta casa. 
N'estas demolições foram encontrados fragmentos dos óculos. Entre elles um ou dois 
que justificavam perfeitamente o acerto dos que estavam já feitos no lanço norte. 
Outros vam ser aqui aproveitados, depois de completada a rosacea, segundo este desenho. 
Em 31 desembro 907 - Concluído o arco central do claustro, lado sul, com uma bella 
rosacea, reconstituída com 4 bocados antigos, achados na alvenaria." 
nota- sublinhados nossos. 
1908 - Em 10 de Setembro de 1908. 
Foi dada por concluida a casa do capitulo, cuja reparação foi demorada. As paredes e 
abobadas foram limpas e concertadas com cuidado. Nos muros a rocha escudada e 
desempenada; na do sul a silharia foi apeiada e reposta, porque se tinha desaprumado. 
Na abobada algumas nervuras deslocadas etc.etc." 
B.M.C., ms de António Augusto Gonçalves. Cfr. Apêndice documental. 
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1919-1924 - Entre estas datas projectou-se o restauro dos absidíolos e da cobertura do 
templo a cargo da Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
(Ministério do Comércio e Comunicações). O autor do projecto é Baltasar da Silva 
Castro. Cfr. Apêndice documental, M.O.P., Porto. 
Estas obras só terão sido realizadas pela D.G.E.M.N., muito mais tarde, uma vez que o 
respectivo Boletim data de 1962. 
Custos -
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1839 - 1) gravura da fachada ocidental in W.H. Harrison, 
Landscape annual or The tourist in Portugal, for 1839, Londres, 1839; 
1841 - 2) gravura in "Universo Pittoresco", Lisboa, v.2, n°2, 1841; 
1866 - 3) gravura in "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 9, n° 38, 1866, p. 297; 
1887 - 4) gravura de parte da fachada norte in "O Occidente", Lisboa, v. 10, ano 10, 
n°322, 1/2/1887, p.272; 
1890 - 5) fotografia da nave da Epístola antes da remoção dos azulejos mudéjares in 
António de Vasconcellos, Sé-Velha de Coimbra. (Apontamentos para a sua História), 
Coimbra, Coimbra Editora, v. 1, est. 25, 1930. (a data de 1890 consta da legenda). 
S./d. - 6) fotografia da mesma nave depois do restauro in idem, ibidem, est. 26. 
1893 - 7) fotografia do lado sul do transepto e de parte da capela-mor antes do restauro 
in idem, ibidem, est. 17. (a data de junho de 1893 consta da legenda). 
S./d. - 8) fotografia do lado sul do transepto e de parte da capela-mor depois do restauro 
in idem, ibidem, est. 18. 
S./d. - 9) fotografia do muro sul da ábside depois do restauro in idem, ibidem, est. 19. 
[1894] - 10) desenhos de António Augusto Gonçalves que representam os arcos - em 
alçado e planta - que sustentavam o coro alto e que foram demolidos in idem, ibidem, 
p.166-167. 
1897 - 11) gravura das fachadas ocidental e norte (cópia de uma fotografia) in "O 
Occidente", Lisboa, v.20, ano20, n° 646, 10/1/1897, p.287 (capa deste número); apesar 
de as obras de restauro terem começado em 1893 só depois de 1897 é que se realizou o 
restauro do exterior da igreja. A datação desta gravura pode, dessa forma, corresponder 
à sua publicação. 
Obs. restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1962 - Boletim n° 109. 
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A S E V E L H A D E C O I M B R A (Segundo uma photographia) 
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Sé de Viseu 

Local - Viseu 
Época da construção medieval - época românica. 
Outras intervenções - século XVII (corpo central da fachada) e século XVIII. 
Descrição -
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1894; 
Motivação -1894 - restituir à igreja algo do seu aspecto medieval, oculto pelas obras 
dos séculos XVII e XVIII. 
Intervenientes -1894 - Rainha D. Amélia, Bispo de Viseu, M. O. P.; 
Em 16/12/1894 a Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses é 
consultada pelo sócio correspondente José de Almeida e Silva, sobre as obras que 
decorriam na Sé. A seccção de Arqueologia da referida associação é consultada acerca 
de desenhos que acompanhavam o artigo do mesmo sócio. Eduardo A. da Rocha Dias, 
A Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses desde o XXV 
anniversario da suafundação(...), Lisboa, 1904, p. 9; 
Autores - Serafim Lourenço Simões, artista construtor; 
Encomendadores - Bispo de Viseu; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1894 - "Na obra de restauração do antigo a que actualmente se anda procedendo 
nas columnas da abobada da Sé de Vizeu (...) nota-se que não foi por vandalismo, como 
se suppunha, mas sim por necessidade, que o cabido da dita sé, na vacância de 1639-71, 
mandou proceder ao seu reboco, por desconhecer os processos de restauração que hoje 
se adoptam(...). 
Pelo que está a nú, vê-se que na primitiva, as columnas, excluindo as do coro, não 
foram construídas com a perfeição devida(...). 
Em vez do simples reboco a terra ingleza, com que estão arrazando as picadellas que 
em tempo foram dadas nos fustes das columnas, para melhor addherir o reboco 
ultimamente tirado, cumpre fazer mais. (...) 
Na obra de restauração a que se anda procedendo na sé de Vizeu, acabam de ser postas 
a nú duas meias columnas das paredes latereas d'esté templo rematadas na parte baixa 
por duas cabeças carcomidas e de execução tosca(...) cumpre não só conservá-as a 
descoberto, como restaura-las das picadellas que teem, mantendo-se escrupulosamente 
todo o seu aspecto primitivo(...). 
Terminando, cumpre-nos tecer sinceros elogios ao modo porque estão sendo restauradas 
as columnas da Sé, as quaes, com o aspecto que ora mantéem, ficam, a despeito dos 
zoilos, muito acceitaveis." 
José de Almeida e Silva, Sé de Vizeu "Boletim da Associação dos Architectos Civis e 
Archeologos Portuguezes", Lisboa, 3a série, t.7, n°s. 3-4, 1895, p. 37-38; 

Custos -
1874-1875 - "Jornaes e materiaes" 319S885 
1877-1878 - 20$320 
1882-1883- 119S305 
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Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1847 - 1) gravura da implantação urbana da Sé de Viseu e da 
fachada principal do templo, Ferdinand Denis, Portugal Pittoresco ou Descripção 
histórica deste reino, Lisboa, v. 4, 1847, s/p.; 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1865 - Boletim n°122, Dez.. 

332 



Catálogo Analítico 

Torre de Belém 

Local - Lisboa 
Época da construção - século XVI (iniciada em 1515). 
Outras intervenções -
Descrições - 1894 - "Ainda ha pouco tempo tivemos occasião de observar 
demoradamente a torre de Belém; as ultimas grandes reparações ali executadas estão a 
desfazer-se; saltam, escarificando-se, grandes pedaços de pedra; o material antigo está 
mais ou menos dourado ou escurecido; o empregado recentemente está a esboroar-se e 
a manchar-se (...)•" 
"Boletim da Real Associação do Architectos Civis e Archeologos Portuguezes", Lisboa, 
3a série, t.7,n°l, 1894, p. 8; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1846; 
1861 (pouco anteriores) 
Motivação - 1846 e 1861 - restituir à torre o seu aspecto primitivo, adulterado pelo 
tempo e por construções posteriores; 
Intervenientes -1846 - Duque da Terceira, Ministro da Guerra; 
Autores -1846 - António de Azevedo e Cunha, coronel de engenharia; 
Encomendadores -1846 - Ministério da Guerra; 
Fiscalizadores -
Agentes de opinião -
Obras -1846 - "(...) António de Azevedo e Cunha que reconstituiu o edifício, e o refez 
com muito acerto e proficiência, segundo a sua antiga e belissima feição", J. da S. 
Mendes Leal, Monumentos Nacionaes, Lisboa, 1868, p. 190-191; 
1861 - mandou-se "demolir um barracão que pejava a bateria acasamatada, e restaurar 
no estilo primitivo algumas ameias e esculpturas, que o tempo e o vandalismo da 
ignorância haviam deteriorado." 
"Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 4, n° 40, 1861, p.314. 
Custos -
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -1839 - 1) gravura, "Archivo Popular. Semanário Pintoresco", 
Lisboa, n°2, 12/1/1839, p.9; 
1861- 2) gravura, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 4, n° 40,1861, p,313; 
1864 - 3) gravura, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 7, n° 7,1864, p.53; 
1887 - 4) desenho de Albrecht Haupt, A Arquitectura do Renascimento em Portugal, 
Editorial Presença, Lisboa, 1985, fig. 91,( a edição original, em alemão, é de 1890. O 
desenho está datado - 1887. 
Obs.-
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TORRE DE BELÉM. 
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Turre de Btlem • — Desenho e gTavura ile Pedroso 
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Valdreu fS. Salvador) * 

Local - Valdreu (Vila Verde, Braga) 
Época da construção medieval - século XIII. 
Outras intervenções -
Descrição -1873 -" A matriz é de construcção antiquíssima. A sua architectura é gothica, 
mas grosseira e pesada, assimilhando-se alguma coisa aos templos egypcios. (...) O 
arco cruzeiro e também em ogiva e acompanhado de um relevo floreado. Assenta em 
duas grandes columnas de granito, tendo nas suas bases vários animalejos de grosseira 
esculptura. Os capiteis também tem seus ornatos grosseiros. Sobre o telhado da capella-
mór campeia a cruz da Ordem de Christo, de quem era a commenda." 
Pinho Leal, s/v Baldreu (sic), "Portugal Antigo e Moderno", Lisboa, v.l, 1873; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação - anteriores a 1873; 
Motivação -
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras - anteriores a 1873 - "Tinha um velho portão em ogiva com suas columnas e 
arabescos; mas, como ameaçasse ruina, foi substituído por uma porta de cocheira, não 
obstante as reclamações justissimas do parocho e de alguns habitantes da freguezia que 
não eram bárbaros." 
Pinho Leal, s/v Baldreu (sic), "Portugal Antigo e Moderno", Lisboa, v.l, 1873; 
Custos -
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs. - * Apesar de neste caso não encontremos uma obra de restauro, no sentido da 
realização de obras que pertendem "manter o estilo", não deixamos de incluir aqui este 
exemplo porque porque ele nos informa sobre as opiniões discordantes em caso de 
necessidade de intervenções em edifícios medievais. O prestígio do que é antigo tem 
sempre adeptos. O próprio autor, não obstante considerar a arquitectura da igreja grosseira 
e pesada e a escultura grosseira, considera as reclamações do pároco e de alguns 
fregueses, muito justas e esclarecidas. Implicitamente designa de bárbaros os autores 
da alteração do portal. 
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Valença (Santa Maria dos Anjos) 

Local - Valença 
Época da construção medieval - século XIII 
Outras intervenções - século XVI(capela funerária), séculos XVII e XVIII. 
Descrição -1914 - a fachada principal e respectivo pórtico ameaçavam ruína, como se 
pode verificar pela fotografia abaixo indicada. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1919; 
Motivação -1919 - estado ruinoso da fachada ocidental; 
Intervenientes -
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras - 1919 - raspagem e substitução de silhares, e dos fustes do pórtico ocidental 
que estavam partidos. Raspagem ou limpeza dos capitéis do mesmo portal. 
Cfr. Santana Dionísio, Guia de Portugal. Entre-Douro-e-Minho, v. 2 Lisboa, F. 
Gulbenkian, 1965, p. 1076. 
Custos -
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs.-

387 



Catálogo Analítico 

Viana do Castelo (Santa Maria Maior.matriz) 

Local - Viana do Castelo 
Época da construção medieval - século XV. 
Outras intervenções -
Descrição - 1883 - No portal ocidental "os cordões, fustes e filetes eram retocados a 
ouro, delineando os três arcos distinctes: o central enlaça-se entre vigorosos cachos e 
graciosa folhagem outr'ora com colorido ao natural, (...)•" Luiz de Figueiredo da Guerra, 
Relíquias da architectura militar, religiosa e civil da idade media em Vianna, "Boletim 
da Real Associação dos Arquitectos Civis e Archeologos Portugueses", Lisboa, t.4, 
n°l, 2a série, 1883, p. 6; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1831; 
1874-1875; 
Motivação -1831 e 1874-1875 - o templo foi parcialmente destruído por um incêndio; 
Intervenientes -1874-1875 - Junta de Paróquia 
Autores -1874-1875 - a mesma 
Encomendadores -1874-1875 - a Junta de Paróquia obteve um empréstimo de 1:800.000 
reis, com garantia na derrama que lançou aos paroquianos e que começou a ser paga em 
1873. 
"O Commercio do Porto", Porto, n° 51,4/3/1874, p.l; 
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião - Luis Figueiredo da Guerra critica as obras concluídas em 1875 
(v. a sua opinião abaixo citada); 
Obras -1831 - a igreja sofreu um incêndio em 1809. "Reduzida a cinzas a egreja, as 
suas paredes por muito tempo escalavradas, indicavam ao curioso a sua primitiva 
architectura. 
Em 14 de fevereiro de 1831 foi dado principio á reedificação, aproveitando as paredes 
velhas que foram alteadas e as frestas rasgadas em janellas: em 22 de junho de 1832 
cantava-se alli a primeira missa. 
Da antiga egreja poucos vestígios restam, mas esses mesmos cauzam ao visitante 
desagradável contraste com a actual nudez dos muros e rebocos modernos." 
Luiz de Figueiredo da Guerra, O.c, p. 6; 
1874 -1875 - torre sul e fachada principal- " Vianna do Castello, Io de Março - (...) A 
reconstrução da torre já está terminada e vai-se tractar agora de reparar e restaurar o 
resto da fronteria (sic) d'aquelle templo, cuja architectura denota antiguidade, pois a 
sua fundação remonta a era de 1233." 
"O Commercio do Porto", Porto, n° 51, 4/3/1874, p.l; 
- "N'estes últimos annos como a torre do sul e os estribos da fachada estivessem 

arruinados, a Junta de Parochia cuidou da sua reparação, mas com tão infeliz plano, que 
em vez de limpar e calçar a cantaria, não só picaram totalmente a pedra, apagando-lhe 
os signaes architectonicos, mas até substituindo grande parte da cantaria por outra nova, 
e para que tão estupendo acontecimento ficasse registrado, mandaram embutir na torre 
uma lapide com a data de 1875!" 
Luiz de Figueiredo da Guerra, O.c, p.8; 
1888 - rebocou-se a cantaria interior onde se pintaram motivos góticos, (informação 
obtida na base de dados da D.G.E.M.N., Lisboa); 
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Custos -1874-1875 - Junta de paróquia - 1:800$000 réis 
Fontes escritas - as supracitadas; 
Fontes iconográficas -
Obs. -
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Vila Boa de Quires (Santo André) 

Local - Vila Boa de Quires (Marco de Canaveses) 
Época da construção medieval - século XIII. 
Outras intervenções -
Descrição -1864 - "(...) que esta Egreja de Villa Boa de Quires no Concelho e comarca 
do Marco de Canaveses, Diocese do Porto, estava em completa ruina miserabilissima 
em seus ornatos annos ha temos concertado algua couza; mas Exm° Snr quanto he 
necessário para o seu arranjo ! ! ! Muito. Seria Exm° Snr hua obra boa, a mais meritória 
se V. Exa tomasse debaixo da sua protecção e nos contemplasse com algum auxilio. 
(...). 
Villa Boa de Quires, 9 de Novembro de 1864." 
M.O.P., Porto, Igrejas do bispado do Porto, cx.l. Cfr. Apêndice documental. 
1898 "O templo está interiormente revestido de azulejos, tendo ao alto varias figuras de 
granito, e a capella-mór, apainelada tem boas pinturas. No altar-mór veem-se trabalhos 
de talha dourada, muito antiga, e o mesmo nos altares lateraes." "O Domingo illustrado 
(Archivo de Historia Pátria)", Lisboa,v. 3, n° 111, Set., 1898, p.473. 
Data das obras de restauro/reparação/conservação -1881; 
Motivação -1881 - ampliação da igreja; 
necessidade de reparação; 
Intervenientes -1881 - Vitorino José Alves, padre e professor na localidade e António 
de Vasconcelos, da casa dos Chãos, casa nobre da freguesia. 
Autores -1881- os mesmos 
Encomendadores -1881 - paroquianos beneméritos 
Fiscalizadores -1881 - os autores 
Artífices -
Agentes de opinião -1898 - "Esta egreja foi ampliada n'esta segunda metade do século, 
mas houve o bom senso preciso para não estragar a primitiva fabrica. O portico, 
elegantíssimo, ficou intacto, com as quatro ordens de bellas columnas e arcadas, cujos 
capiteis são ornamentados a primor. 
Quando se fizeram as obras removendo-se a frontaria para acrescentar o edifício, 
appareceu uma pedra onde estava gravada a data de 1180. (...). 
O acerto e boa direcção desses trabalhos foram devidos ao illustrado presbytero Victorino 
José Alves, professor official na localidade, auxiliado pelo sr. Antonio de Vasconcellos, 
distincto e intelligentissimo cavalheiro. Estes dois homens de consciência artística 
comprehenderam que seria um delito de leza-esthetica qualquer estrago produzido nas 
linhas architectonicas do templo, e vigiaram cuidadosamente os trabalhos." 
"O Domingo Illustrado (Archivo de Historia Pátria)", Lisboa, v. 3, n° 111, Set., 1898, 
p.473. 
Obras -1881 - ampliação da igreja, deslocando a fachada principal, cerca de 10 metros 
para ocidente e construção da torre. 
"Como a egreja fosse muito pequena para a população actual d'esta parochia, ampliaram-
n'a recentemente, accrescentando-lhe quasi o dobro em comprimento, prolongando-
lhe as paredes lateraes até absorverem a galilé ou alpendrada que tinha na frente, e que 
era um pouco mais baixa do que a egreja, tapada pelo sul por uma parede, - pelo norte 
e poente firme em columnas de pedra - e pelo nascente presa ao frontispício da egreja, 
que olhava e olha para o poente. 
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Também lhe addicionaram uma torre, pois só tinha um campanário de duas sineiras que 
rematava a frontaria do templo. 
Houve todo o cuidado em respeitar o seu estylo architectonico, pelo que a sua frontaria 
actual é com pequena differença a mesma que tinha antes da ampliação. Apenas avançou 
alguns metros para a frente, conservando o seu elegante portico, hoje mais vistoso e 
desafrontado (...). Em seguida á ampliação do templo foram restaurados e dourados de 
novo os altares (...). 
Todas estas obras foram levadas a effeito por espontânea generosidade d'alguns 
parochianos beneméritos, debaixo da activa e zelosa inspecção do não menos benemérito 
padre Victorino José Alves, professor régio n'esta parochia, sendo muito efficazmente 
auxiliado pelo sr. Antonio de Vasconcellos da casa dos Chãos." 
Pinho Leal, s/v., Vila Boa de Quires,, "Portugal Antigo e Moderno," Lisboa, v. 11, 1886, 
p. 674; 
Custos -
Fontes escritas - as supracitadas. 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Vila do Conde (Igreja da Misericórdia. Matriz) 

Local - Vila do Conde 
Época da construção medieval - reinado de D. Manuel. 
Outras intervenções -
Descrição -1907 - "A Egreja estava inteiramente rebocada a cal, e enfeitada com um 
rodapé azul; quebraram-se os lavores d'alguns capiteis para os cobrir de madeira; 
algumas janellas rasgaram-se sem respeito pelas linhas architectonicas; outras taparam-

se a fingir parede continua; um pavoroso sanefão cobria os ricos ornamentos do arco da 
capella-mór; n'uma palavra, a folia restauradora foi além de todos os limites." 
Mgr. Ferreira, Monumentos de Portugal, Bosquejo histórico da Egreja Matriz de Villa 
do Conde (oferecido ao nobre Conde de Azevedo), " O Occidente", v. 30, ano 30, n°1017, 
30/1/1907, p.69; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação - c. 1906 
Motivação -1906 - a igreja encontrava-se adulterada; 
valor da sua arquitectura; 
Intervenientes -1906 - Monsenhor José Augusto Ferreira auxiliado por Abel de Andrade, 
conselheiro, Figueiredo de Faria e Carlos de Faria, vilacondenses. 
Autores -1906 - Monsenhor José Augusto Ferreira 
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras - c. 1882 - "(■•■) V. Exa sabe que n'um dos ângulos da Egreja Matriz de Villa do 
Conde havia uma gotteira egual á da Oliveira de Guimarães. Pois a curiosa gotteira 
assanhou, ha menos d'um anno, o pudor d'uns certos alarves e a Junta de Parochia fez 
constar a um dos ditos alarves, que ella se não zangaria, se uma noite a parte escandalosa 
da gotteira desaparecesse. E assim se fez. (...)." A.N./T.T., Correspondência artística e 
scientifica nacional e estrangeira com J. Possidónio da Silva, Carta de Francisco Martins 
Sarmento a J. Possidónio Narciso da Silva, de 126 de Agosto de 1883 t. XVI (8o) doe. 
3188 *.Cfr. Apêndice documental. 
1906 - "Hoje felizmente levantou-se essa enorme vergonha, que pesava sobre esta villa, 
reparando os ultrajes infligidos à veneranda Matriz, que em subido grau inspira aquelle 
respeito melancholico e saudoso, que é um segredo das egrejas góticas." 
Mgr. Ferreira, O.c, p.69; 
- Depreende-se, atendendo ao texto, que descreve o estado da igreja antes das obras, e 
às fotografias conjuntas, que o essencial do restauro consistiu em retirar o reboco de 
cal, os capitéis de madeira que encobriam os de pedra, refazer os vãos de iluminação 
em arco de volta perfeita e colocar vitrais - feitos em Paris em 1906 - nas frestas da 
nave central e na janela superior da fachada principal (vitral feito em Bordéus em 1904). 
Custos -
Fontes escritas - as supracitadas 
Fontes iconográficas - 1887- 1) desenho da fachada principal da matriz de Vila do 
Conde in José Augusto Vieira, O Minho Pittoresco, Lisboa, v.2, p. 277; 
1907 - 2,3,4,5) 4 fotografias do exterior e interior da igreja e dos vitrais, obtidas depois 
das obras in " O Occidente", Lisboa, v. 30, ano 30, n°1017, 30/1/1907, p.68-69; 
Obs. - * Embora este episódio não diga propriamente respeito a obras na igreja, trata-
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se de um exemplo de alteração de uma escultura, dos que mais escapam à investigação, 
por referir um pequeno pormenor de difícil registo, e também nos indica a sua motivação. 
Por estas duas razões cremos que a informação não deveria ser desprezada, uma vez 
que exemplifica um fenómeno que deveria ser frequente, e contribui também, para uma 
mais clara percepção das contradições que nos parecem acompanhar muitas vezes o 
comportamento de cidadãos e de instituições face ao património, no século XIX. 

Mjtrí; Jn l'i.'il JQ CoitJà — Dttcnka Je João Je .UmeiJn 
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M o n u m e n t o s de Portugal—Restauração da Egreja Matriz de Villa do Conde 

VISTA INTERIOR DA EGREJA E CAPELA-MOR 

CAPELA DE NOSSA SENHORA DA HOA VrACEM 
(De foto5rjplii*l.„.. 
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- W% 

EciutJA MATRIZ D* V U L A DO COKPE — O S VITRAES 

395 



Catálogo Analítico 

Vilar de FraHps (S. Salvador) 

Local - Areias de Vilar, Barcelos 
Época da construção medieval - época românica (fundação). 
Outras intervenções - século XVI (capela-mor), século XVII (nave e respectiva 
abóbada), século XVIII; 
Descrição -1658 - "Esta o choro fundado entre duas torres que servem de repuxos para 
firmeza da sua abobada, e de ornato para a entrada da igreja; a pequena he antiga obrada 
pellos nossos primeiros padres em forma piramidal sobre os quatro ângulos de pedraria 
com o corucheo de tijolo pregado em lugar de telha, obra antiga e de permanência; 
servia de relógio ate o anno de 1629 em que o padre reitor Fellipe da Ressureição o 
mandou passar pêra a torre maior; não conta do custo delia, porem dois pedreiros peritos 
a pozeram em 600 000 réis. 
No anno de 1540 o padre Pedro de S. João o Velho deu principio à torre grande de pedra 
e cantaria bem lavrada que mandou vir do mosteiro de Manhente e de huma antiga torre 
que estava junto à quinta de São Martinho em Airó. Despendeo na obra 205 000. Entrou 
em reitor o padre Baltazar de Christo Sodré no anno de 1596. Depois de parar 55 annos 
em que foi continuando com ella no seu primeiro triénio com a despesa de 211.000 réis 
ate a por no livel do telhado do choro. Seguiosse o padre Francisco da Madre de Deos 
que a aperfeiçoou com as suas ameias e por remate uma fermosa águia entarjada e 
embebida no alto da torre para a parte do poente com custo de 2000 réis(...)." 
A.D.B., Ms. 924, Padre Jorge de S. Paulo, Epilogo e Compendio (...) da Congregação 
de Sam Joam Evangellista, fis. 359 e 360, publicado parcialmente por Maria do Carmo 
Henriques de Lencastre, in A Igreja do Convento de Vilar de Frades segundo as 
Memórias do Padre Jorge de São Paulo (1658), "Barcelos-Revista", Câmara Municipal 
de Barcelos, n°2, 2a série, 1991, p. 199-204; 
1697 - "te a portada da Igreja duas torres em correspondência, cõ suas ameyas, q as 
fazem mais vistosas, onde esta o relógio, e o despertador (feito este com engenho 
singular) e seis sinos, igualmente fermosos na grandesa, e suaves na consonãcia." 
Frei Francisco de Santa Maria, O ceo aberto na terra (...), 1697, p. 377; 
1834 - "Item dous grandes sinos, mais outro pouco mais pequeno = mais outro ainda 
mais pequeno= 
Item hum relógio de torre fechado com sua, barraca digo barraca = e huma Campainha 
na torre que serve de dar signal para se tangerem os sinos = e mais outra sineta em cima 
da torre 
Item huma grade de ferro a moderna que principia desde a sobredita torre por diante 
das trez grandes vidraças do Coro athe a torre do lado esquerdo, que está por acabar." 
A.N./T.T. - A. H. M. F , Caza do Salvador dos Cónegos Seculares de S. João Evanga em 
Villar de Frades - 2264, doe. 8 - Auttos de Inventario das Alffaias, Paramentos, e 
Ornamentos da Collegiada de S. João Evangelista de Areias de Villar, fl. 6 11/6/1834, 
fl.6; 
1886 - "(...) e para o lado exterior uma grande sacada, encimada por uma fresta - e 2 
janellas aos lados." 
Pinho Leal, s/v. Villar de Frades, Portugal Antigo e Moderno, Lisboa, v. 11, 1886, p. 
122; 
Data das obras de restauro/reparação/conservação - anteriores a 1834; 
Motivação -
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Intervenientes : 
Autores -
Encomendadores -
Fiscalizadores -
Artífices -
Agentes de opinião -
Obras -1834 - Teotónio da Fonseca ao referindo-se às torres afirma que: "A outra, a do 
sul, por qualquer motivo foi demolida e no mesmo lugar começada a sua reconstrução, 
ficando porém incompleta por ainda andar em obras na ocasião da expulsão dos frades." 
O concelho de Barcelos Aquém eAlém Cávado, 2, Além Cávado, Barcelos, 1948, p. 33. 
Segundo Aguiar Barrreiros escreve em publicação de 1919 :"(...) tanto mais que é voz 
corrente, entre os mais velhos das cercanias ouvirem dizer a seus pães que a expulsão 
dos frades obstou á conclusão d'aquella torre, apenas principiada, e que a que hoje 
existe tinha de ser substituída por outra em tudo egual á que andava em construção!" 
Pe. Manuel d'Aguiar Barreiros, A Egreja de Villar de Frades. Concelho de Barcellos, 
Porto, Marques Abreu, 1919, p. 5. 
O mesmo autor informa-nos também que disseminados "pelas hortas e ruinas do 
Convento encontram-se ainda alguns capiteis e bases românicas." 
O. c, p. 9; 
- arranjo da janelas lanceoladas, de inspiração gótica; 
- as três arquivoltas e o arco envolvente, presentes na torre que ficou por concluir, 
deverão corresponder a um arranjo feito nesta época (antes de 1834), que utilizou 
elementos românicos remanescentes - repare-se que em 1919 Aguiar Barreiros anotou 
a existência de peças românicas soltas - juntamente com outros elementos então 
fabricados, num sabor de gosto etnográfico. 
A arcada interna denota um arranjo revivalista assim como a janela superior. 
Supomos que as duas primeiras arquivoltas, contando debaixo para cima, assim como 
o arco envolvente deverão corresponder a elementos românicos de um portal primitivo. 
Os temas aí tratados são comuns a outras igrejas da região como a Sé de Braga, S. 
Pedro de Rates ou Santa Maria de Pombeiro, entre outros. 
Na terceira arcada pensamos que se juntaram aduelas originais com aduelas feitas na 
altura. A forma de trabalhar a pedra de alguns exemplares, como a mulher que tem as 
mãos na cintura, a mulher que tem o filho nos braços, a bailadeira, o cavaleiro e respectivo 
cavalo figurado do lado esquerdo, o guerreiro, e a correspondente inserção das figuras 
no campo escultórico parecem afastar-se do que habitualmente vemos na figuração 
românica portuguesa. É mais comum vermos a esculturação das figuras aproveitando 
as arestas das aduelas, que são tratadas como capitéis. 
Mas o que mais estranhamos nas aduelas de Vilar de Frades é o facto de as imagens 
serem esculpidas num campo vazio. Normalmente encontramos o recorte de uma folha 
que ambienta a figura e é esculpido antes dela. Tanto nas aduelas como nos tímpanos 
com figuração humana esse "suporte" prévio está presente, apesar de muito apagado 
em alguns casos, como nos tímpanos dos portais axiais de Rates e Rio Mau, ou surgindo 
mais evidente no tímpano da porta lateral de S. Pedro das Águias - onde ambienta o 
Agnus Dei - e no tímpano e aduelas de Ansiães, onde aliás estas últimas são dispostas 
no sentido periférico, como acontece em Vilar de Frades. 
Quando não existe esse enquadramento, embora ele esteja muitíssimo generalizado, as 
figuras aparecem geralmente colocadas nas arestas das aduelas sobre um campo mais 
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pequeno que a superficie desta, e que forma um ressalto onde assenta a figura como 
acontece no pórtico ocidental de Bravães. Em Vilar de Frades temos apenas a sugestão 
vaga desse ressalto. 
A junção de tantas figuras de carácter profano num portal românico também não é 
frequente - embora o seja nos cachorros - nem fará sentido iconográfico. 
O que sugerimos pretende ser apenas uma hipótese de investigação que novos dados 
poderão contrariar. 
Custos -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -1887 -1) desenho da fachada principal, José Augusto Vieira, O 
Minho Pittoresco, Lisboa, v.2, 1887, p.164; 
1890 - 2) gravura da fachada ocidental da igreja in "O Occidente", Lisboa, v.13, ano 13, 
n° 421, p. 193 (capa deste número); 
1919 - 3) fotografia da fachada pincipal, 4,5,6,7) arquivoltas e aduelas, Pe. Manuel 
d' Aguiar Barreiros, A Egreja de Villar de Frades. Concelho de Barcellos, Porto, Marques 
Abreu, figs. 1,4,6,7,8). 
Obs.-

1 

398 



Catálogo Analítico 

EGREJA DE VILLA FRADE 
(Secundo uma photographia do photographo amador sr. Claro Outeiro) 
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(UCffi DC MARQUE* 3B9BS 
Hg. 6—Na 1,« archivolte: Personagem alada— Mulher bailando. 

Na 2.» archivolte: Abutres devorando corpos' humanoè ' 
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CUCHS 3 E XJUtQUEl J t S K W . . 

Fig. 7—Na 1.* archivoita; Menestrel—Guerreiro a cavallo—Mulher com uma creanca 
recemnascida ao coito. Na 2.» archivoita: Abutres vorazes. 
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CLÍCHÍ OB MiUQCrS jUBKtr. 

Fig, 8—Na 1.» archivolta: Guerreiro a cavallo —Mulher bailando—Guerreiro a pé. 
Na 2.* archivoita: Pombas bebendo d'uni cálix • ~. 
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1.2. - Demolições e reutilizações 
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Alcáçova de Elvas - porta 

Local - Elvas 
Época de construção -
Estado de conservação -1887 - demolição do denominado arco do Miradeiro "e ficou-
lhe este nome por ser a principal via de communicação do bairro da Alcáçova com a 
villa d'entre muros. (...) 
A porta de que nos occupamos conservou a sua feição arabe até ao passado anno de 
1887, em que o senhorio do prédio contíguo, que tem uma casa por cima d'ella, a 
deformou completamente aniquilando este precioso monumento da antiguidade, quando 
julgava apennas embelezar o local com um arco vulgarissimo barreado d'argamassa!" 
Elvas - Porta da Alcáçova, "O Occidente", Lisboa, v.12, ano 12, n° 376, 1/6/1889, p. 
123; 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -1889 - gravura da porta in "O Occidente, Lisboa, v.12, ano 12, 
n° 376, 1/6/1889, p. 124; 
Obs. - Quando, em 1882, a Comissão dos Monumentos Nacionaes enviou às Câmaras 
de todo o país um questionário dos edifícios do respectivo concelho que deverião ser 
conservados como monumentos nacionaes, a Câmara de Elvas incluiu no seu relatório 
"a porta mourisca chamada do Miradeiro" in Elvas - Porta da Alcáçova, "O Occidente, 
Lisboa, v.12, ano 12, n° 376, 1/6/1889, p. 124; 
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«saw- ' 

ELVAS —PORTA DA ALCÁÇOVA 

(Segundo uma photographia) 
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"Alfândega Velha" do Porto (Janela) 

Local - Porto 
Época de construção - manuelina 
Estado de conservação/reaproveitamento - 1880 - em 1880 foi demolido o prédio 
que pertencia a Tomás Sandeman, que guardou as pedras que a compunham no seu 
palacete à Cordoaria. Quando se retirou para Inglaterra, cerca de 1895 ofereceu-a ao 
seu amigo Manuel Pedro Guedes que a colocou no jardim da quinta da Aveleda. 
Pedro Vitorino, Uma relíquia Portuense. A janela da quinta da Aveleda, "O Tripeiro", 
Porto, n° 22, 3a série, 15/11/1926, p. 344; 
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Casa contígua ao Mosteiro da Batalha (janela) 

Local - Batalha 
Data da construção -
Descrição/estado do edifício/demolição/reaproveitamento - Em 1843 é noticiada a 
venda por 72$000 réis de um "rico portal de cantaria de janella de uma casa antiga 
visinha do lado esquerdo do mosteiro monumental" 
Agente de opinião - "Revista Universal Lisbonense", Lisboa. 
Fontes escritas- Emigração de antigualhas portuguezas, Carta de M. de S. à "Revista 
Universal Lisbonense", Lisboa, n°4, 14/9/1843, p.45. 
Fontes iconográficas -
Obs. - Segundo a carta referida paio periódico citado "passando pela Batalha o actual 
representante da Prussia a esta corte, fidalgo mui versado e intelligente em matérias 
artísticas" comprara o dito portal com a condição de lho levarem para Lisboa. 
"Doe-se o nosso correspondente de que havendo por alli passado tantas passoas 
portuguezas ricas, poderosas e intendedoras, a nenhuma ocorresse aproveitar aquella 
formosa peça de architectura, para a não vermos ir agora, e por tal preço, para terras 
estrangeiras". 
O comprador será, certamente, A. Raczinsky. 
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Casa manuelina da Rua das Flores 

Local - Porto 
Época de construção - época manuelina (?) 
Estado de conservação -1898 • a casa foi demolida pouco antes desta data, já que em 
22 de Janeiro de 1898 o arquitecto Adães Bermudes apresenta à R.A.A.C.A.P. uma 
proposta no sentido de oficiar o cabido da Sé do Porto sobre a origem da casa manuelina 
da Rua das Flores "recentemente demolida", uma vez que o edifício era foreiro do 
bispado. 
Na mesma data e por proposta do mesmo arquitecto, a Associação sediada no Museu 
do Carmo propõe um voto de louvor ao escultor AntónioTeixeira Lopes "por ter resgatado 
os restos da casa manuelina da rua das Flores", lamentando que a Câmara do Porto não 
se tivesse oposto à demolição "d'aquella reliquia do passado, que como tal, deveria 
considerar-se monumento nacional." 
Projecto de restauro -1898 (anterior a) - A sessão da Assembleia Geral da R.A.A.C.A.P. 
propõe ainda, pela voz de Adães Bermudes, Sousa Viterbo e Rosendo Carvalheira que 
seja solicitado a Teixeira Lopes o projecto de restauro da sua autoria, para a fachada da 
casa manuelina, antes da demolição da mesma. 
Fontes escritas - Boletim da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos 
Portuguezes, Lisboa, v. 8, 3o série, n°s 1 e 2, p.7 e 8; 
Fontes iconográficas -
Obs-
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Casa medieval da rua da Reboleira (janela) 

Local - Porto 
Época de construção - época medieval 
Estado de conservação/demolição/reaproveitamento - anterior a 1889 - "A entrada 
para o atelier* abria-se, pelo lado do jardim, no macisso de folhagem das trepadeiras 
que cobriam a parede. Era junto d'essa entrada que se viam, meio envoltas pelas heras, 
as pedras da interessante janella de estylo românico, que pertencera ao velho edifício 
que existia na rua da Reboleira e que foi destruído para a abertura da rua da Nova 
Alfândega. 
No seu entranhado amor pela antiguidade, não soffrera o animo do artista que aquellas 
vetustas pedras, denegridas pelo prepassar de tantos séculos, e que representavam uma 
pura manifestação da arte da idade média, fossem occultar-se no pavimento de alguma 
rua ou na parede de qualquer prédio. 
Assim, quando a casa se demolia, comprou por alguns vinténs a janella e levou—a para 
sua casa. Ficou d'esse modo salva uma das mais bellas relíquias das opulências 
architectonicas do velho burgo do Porto.", 
Alves Mendes, Album phototypico e descriptive» das obras de Soares dos Reis, Porto, 
Centro Artístico Portuense, 1889, p.XXV; 
* O autor faz referência ao atelier de Soares dos Reis, afirmando que a casa do escultor 
e o seu atelier foram construídos na rua Luís de Camões, em Vila Nova de Gaia, 
projectados pelo arquitecto, amigo do escultor, José Geraldo da Silva Sardinha, idem, 
ibidem.. 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Castelo de Braga 

Local - Braga 
Data da construção medieval - séculos XII, XIV e XV. 
Descrição/estado do edifício/demolição -1905 - em 1905 a Comissão dos Monumentos 
Nacionaes elabora uma Memória sobre o castelo de Braga, da autoria de Augusto 
Fuschini e Fernando Eduardo de Serpa Pimentel, após uma consulta suscitada por 
veementes protestos à demolição do castelo, e da muralha, demolição pretendida pela 
Câmara. A transcrição de parte dessa Memória no periódido "O Século" de 27/11/ 
1905, permite conhecer a existência de três torres em bom estado assim como de 
consideráveis panos da muralha. 
A muralha começou a ser demolida em 17 de Novembro de 1905. 
Agentes de opinião - Manuel Monteiro e os periódicos citados. 
Fontes escritas - "O Século",Lisboa,27/l 1/1905 e "Diário de Noticias", Lisboa, 17/11/ 
1905 ; Manuel Monteiro, VIIA cidadela de Braga, "Illustração Portuguesa", Lisboa, 2a 

série, v.2, n°13, 21/5/1906, p. 402-406; Manuel Monteiro, Carta a António Augusto 
Gonçalves de 11/9/1905 publicada por António Gomes da Rocha Madahil in Bibliotecas 
e Arquivos, a questão dos papéis de Braga, Coimbra, 1970, sep. de "Arquivo Coimbrão", 
V.25, 1970, p. 22-23. 
Fontes iconográficas - 1864 - 1) gravura, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 7, n° 13, 
1864, p. 100; 
1906 - 2,3,4,5) 4 fotografias, "Illustração Portuguesa", Lisboa, 2a série, v.2, n°13, 21/5/ 
1906, p. 402-406; 
Obs. - conservaram-se a torre de menagem e alguns vestígios da muralha. 
A demolição referida suscitou acesa polémica na cidade de Braga. 
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co ano. 
PurUi e muralhas antigas da ciciado de Draga 
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Castelo de Coimbra 

Local - Coimbra 
Descrição/estado do edifício/demolição - demolição em 1836 dos arcos da traição e 
do Castello por ordem da Câmara Municipal. Demolição do baluarte do castelo situado 
no alto da cidade, para se proceder à edificação, no mesmo lugar de um Observatório 
Astronómico, por ordem de "um político célebre" . 
Agente de opinião -
Fontes escritas- R. de Gusmão (Rodrigues de Gusmão), O Castello de Coimbra, 
"Revista Universal Lisbonense", Lisboa, n° 27, 7/4/1842, p.318-319. 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Castelo de Torres Novas 

Local - Torres Novas 
Época de construção -
Estado de conservação ■ 1854 - "Demolição das torres do castello da villa de Torres 
Novas." 
"Ministério da Obras Publicas, Commercio e Industria. Conta da Gerência do anno 
económico de 1854-1855", Lisboa, v.l, p. 72; 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
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Muralha da Covilhã 

Local - Covilhã 
Época de construção -
Estado de conservação -1853 - "Outro acto vandalico se deu ultimamente na villa da 
Covilhã, e que pertence á historia da camará transacta; a qual por mero arbitrio seu 
ordenou a demolição dos restos de uma torre e muralha da antiga cerca da villa; sendo 
certo, que esta medida não tinha em vista utilidade ou commodidade publica, mas 
unicamente o interesse de alguns camaristas, que aproveitaram a pedra da demolição, 
para edificações suas particulares." Germano Chaves, "O Panorama", Lisboa, v. 2, 3a 

série, n° 12, 19/3/1853, p. 95; 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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S. Cristóvão de Coimbra 

Local - Coimbra 
Data da construção medieval - século XII 
Descrição/estado do edifício em - 1860: a igreja foi demolida para construção do 
teatro de D. Luis I. O edifico tinha três naves. 
"O theatro de S. Luiz (sic) foi fundado por uma sociedade no local da antiquíssima, 
abandonada e profanada egreja de S. Christovão, cujo edifício datava do anno 1110, e 
se achava muito damnificado, tendo sido transferida a parochia, que ahi fora instituída, 
para a egreja da sé velha no último quartel do século passado. Era um monumento de 
antiguidade, muito parecido na sua architectura exterior com a sé velha e que por mais 
de um título devia ser respeitado e conservado. 
Deu-se principio ao theatro em 1860, e inaugurou-se passado um anno.",I. de Vilhena 
Barbosa , "Archivo Pittoresco", Lisboa, t.9, n°41, 1866, p. 325; 
1860 - "Em 1860, por occasião de ser demolida a antiga igreja e quando se procurava 
dar um pavimento ao novo Theatro, mais fundo que o do templo, encontraram-se os 
alicerces de um desses pequenos mosteiros ou asceterios. Media 5 ou 6 metros de largo 
sobre outros de comprido, podendo ser maior o seu comprimento, suppondo sua entrada 
mais desviada do portico da nova egreja de S. Christovam, como pede a regularidade 
architectonica." 
B. Igreja de S. Christovam (Theatro de D. Luiz I), "Repositório litterario", Coimbra, 
n°3, 15/2, 1868; 
1870 - "Quando se fez a demolição appareceu pela parte anterior, junto da porta um 
subterrâneo. Viam-se vestígios de pinturas a fresco. Na estampa 2a vê-se indicada com 
pontos esta construção inferior. Pelo lugar que occupava, forma e primitiva pintura, 
bem se conhece ter sido uma cripta"., Augusto Filippe Simões, Relíquias da architectura 
romano-byzantina em Portugal e particularmente na cidade de Coimbra, Lisboa, 1870, 
p.15. 
1874 - "A igreja de S. Cristóvão era guarnecida de ameias e tinha abobada exactamente 
como a da Sé Velha. Para resistirem á pressão das abobadas se lhes accrescentaram os 
gigantes." 
Tinha uma cripta à entrada do templo, descoberta aquando a sua demolição. 
A. Filipe Simões, Da architectura religiosa em Coimbra durante a Edade Media, "O 
Instituto", Coimbra, v.18, n°s. 7 a 12, nov.-abril, 1873-1874, p. 260-261; 
1891 - segundo A. A. Gonçalves a igreja foi demolida em 1856. Dezasseis capitéis do 
monumento "podem ser vistos num cemitério particular do Sr. Marquez da Graciosa; e 
num cruzeiro da Matta do Bussaco estão quatro meios capiteis." 
S ./a.*, O Claustro de Cellas. Apello á Imprensa, Coimbra, 1891, p. 13. 
*Este texto é atribuído a A. A. Gonçalves por Madahil, A. G. da Rocha, Tentativa de 
Bibliografia de Mestre António Augusto Gonçalves, Coimbra, Coimbra Editora, p. 22. 
Fontes escritas -
Fontes iconográficas - 1860 (anterior a) - 1) desenhos da fachada principal, de 3 
capitéis e planta da autoria de Mariz Junior, Augusto Filippe Simões, Relíquias da 
architectura romano-byzantina em Portugal e particularmente na cidade de Coimbra, 
Lisboa, 1870, estampa 2. 
Obs.-
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S. Domingos de Santarém 

Local - Santarém 
Data da construção medieval- século XIII 
Descrição/estado do edifício em -1866: O edifício encontrava-se em ruínas e o seu 
claustro era utilizado como praça de touros. Uma ordem, que a fonte refere como recente, 
faz entregar a igreja ao regimento de cavalaria alojado no convento de S. Francisdo da 
mesma cidade. 
Fontes escritas - Branco, M. Bernardes, Monumentos Nacionaes antigos. II, Convento 
de S. Domingos de Santarém, "O Panorama",Lisboa, n°39, 1866, p. 305-306. 
Fontes iconográficas -1866 -1 ) gravura da fachada ocidental in,"0 Panorama", Lisboa, 
v. 16, 5a série, n°39, 1866, p. 305. 
Obs. -

iV, s.' f. ÍÀ. 

Convento de S. Domingos de San ta rém 

1 
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S. Martinho de Portalegre 

Local - Portalegre 
Época de construção -
Estado de conservação/demolição -1860 - a igreja foi demolida, comprando toda a 
cantaria "o sr. Jorge Robinson, inglez aqui domiciliado, lamentando, apesar de 
protestante, não poder salvar da destruição as pinturas a fresco que decoravam uma das 
capellas!!!" 
Demolição da egreja de S. Martinho de Portalegre, "A Nação", Lisboa, n° 3661, 4/2/ 
1860, p.3. 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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1.3. Edifícios descritos antes dos restauros da D.G.E.M.N. 
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Arnóia 

Local - Arnóia, Celorico de Basto. 
Época da construção - igreja dos séculos XVII e XVIII com importantes vestígios da 
época românica. 
Descrição/estado do edifício em -1726 - "3. Pellos vestígios antigos que se concervão, 
se vê que a claustra antigua e as officinas do convento caião para a parte do Norte; e 
junto à igreja, estava a sepultura do sobredito D. Munio Monis, fundador daquelle 
mosteiro; e estaria debaixo do arco que hoje existe, pois está o dito arco todo à roda, 
guarnecido de figuras como anjos ou relligiosos monges; e depois se mudou o convento 
para a outra banda do Sul, como hoje existe, (...)", Francisco Xavier da Serra Craesbeeck, 
Memórias ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no ano de 1726, Ponte 
de Lima, v.l, Edições Carvalhos de Basto, Lda., p. 337; 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Capela de S. Torpe de Aljubarrota 

Local - Aljubarrota 
Época da construção - séculos XV e XVI 
Descrição/estado do edifício em - 1864 - Informa-se que a capela está em ruínas. 
"Havia em todo o frontispicio do monumento um alpendre sustentado em columnas de 
pedra, que defendia da injuria dos temporaes a porta, e cobria um altar e um púlpito, 
tudo da primitiva edificação: esteve muitos annos a cair aos bocados, até que finalmente 
acabou de desapparecer de todo. (...) O corpo da capella pelo lado do norte era defendido 
por outro alpendre como o da frente; se não desabou, tiraram-no, e em seu logar fizeram 
uns corraes de gado! (...) Os umbraes da porta principal estão de tal sorte carcommidos 
do tempo pela parte de fora, que se descobriram já os gonzos das portas: a verga do 
mesmo modo(...). 
Vejamos o que vai la por dentro. O pavimento que é do mesmo calcário que o templo da 
Batalha, como toda a cantaria que ha na capella (...) esta quasi todo destruído. Acapella-
mor é de abobada e muito elegante, cujo fecho é o bem conhecido emblema d'um 
pelicano. Tem soffrido bastante das aguas que penetrando-lhe pelo tecto a tem denegrido. 
O mau gosto que alli tem presidido, buscou remediar este mal caiando a abobada, que 
desapparecendo d'estarte a elegância de seus arcos gothicos, offerece um aspecto 
immundo.(...) Ha poucos annos a esta parte houve mão sacrílega que ousou abrir na 
capella-mór uma porta para a casa que se construio contigua a mesma. Para tudo isto 
chamamos a atenção do governo.". 
A monumental capella de S. Jorge no campo da batalha de Aljubarrota, "O Leiriense", 
Leiria, n° 20, 11/5/1864, p.l. 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -1889 -1) gravura das fachadas ocidental e sul in "O Occidente", 
Lisboa, v. 12, n°389, 11/10/1889, p. 229; 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1965 - Boletim n° 120, Junho. 
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Castelo de Almourol 

Local - Almourol 
Época da construção - século XIII, renovado no século XV . 
Estado de conservação -1858 - "Por algumas fendas que existem nas paredes, e pelas 
poucas e esguias janelas que deitam para esta área, (o páteo) se pôde conhecer que os 
aposentos rematavam em abobada; E pello que d'ellas resta se vê egualmente que deviam 
ser ornadas de ricas laçarias; nenhuma porem se conserva inteira n'este plano, o que é 
realmente muito para lastimar." 
"Archivo Pittoresco", Lisboa, t.l, n° 31, Jan. de 1858, p. 241-242; 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -1858 -1) gravura, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v. 1, n° 31, Jan. 
de 1858, p. 241. 
Obs.-

Caslello de Alrooorol. — Gravara aet-oelho. 

1 
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Castelo de Bragança 

Local - Bragança 
Época da construção -
Descrição/estado do edifício em - 1856 - "Acha-se arruinado, não é susceptível de 
defesa, e apenas tem de notável a sua antiguidade." 
"O Panorama", v.5, 3a série, n° 40, 4/10/1856, p. 317; 

Fontes escritas -
Fontes iconográficas -1849 -1) gravura da torre e muralha, "Revista Popular", Lisboa, 
v.2,n°2, 17/3/1849, p.l. 
1856 - 2) gravura da torre e de parte das muralhas, "O Panorama", v.5,3a série, n° 40,4/ 
10/1856, p. 317; 
Obs.-

nn.iciAACi-
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CASTEIXO DE BRAGANÇA 
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Castelo de Évora-Monte 

Local - Évora-Monte 
Época da construção - século XVI (refeito no reinado de D. Manuel) 
Estado de conservação - em 1905 duas das quatro torres encontravam-se arruinadas, 
tendo sido os seus materiais retirados pela população para reaproveitamento em outras 
construções. 
"O Meridional", n° 788, 29/11/1906 citado por "O Archeologo Português", v. 11, n°s 9 
a 12,Set. a Dez. de 1908, p. 271-276. 
Fontes escritas - as supracitadas. 
Fontes iconográficas -1889 -1) gravura do castelo com uma das torres arruinadas, "O 
Occidente", Lisboa, v. 12. ano 12, 21/7/1889, p. 161, (capa deste número); 
Obs.-

O. CASTELLO DE EVOR A-MONTE 
(Secundo um dezcnho do sr. Abel Accaeio) 

1 
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Castelo de Guimarães 

Local - Guimarães 
Época da construção medieval - fundado no século X, o arranjo actual é dos finais do 
século XIH, inícios do século XIV. 
Descrição/estado do edifício em -1863 - "É um dos mais bem conservados que há no 
reino" in I. de Vilhena Barbosa, O Castello de Guimarães, "Archivo Pittoresco", 
Lisboa,v.6, n° 26, 1863, p 205; 
Fontes escritas -
Fontes iconográficas-1863 -1) gravura, "Archivo Pittoresco", Lisboa,t.6, n° 26,1863, 
p. 205; 
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1837 - Boletim n° 8. 

Cnstcllo de Guimarães 

433 



Catálogo Analítico 

Castelo e convento de Palmela 

Local - Palmela (Setúbal) 
Época da construção - séculos XII e XV ? 
Descrição/estado do edifício em -1890 - "Em certo tempo convento e castello estiveram 
francos ao publico; em poucos annos sumiram os telhados, as vidraças, as portas; e o 
viajeiro, natural ou estrangeiro, arrancou azulejos, esculturas em madeira (...)• Foi 
destruição rápida, pois em 1834, templo, convento e outras dependências estavam em 
bom estado.(...) E só ha poucos annos alguém se lembrou de que era fácil ter alli dois 
veteranos para defenderem da completa ruina o singular grupo de construções." 
Gabriel Pereira, O Castello de Palmela, "Revista Illustrada", n°12, 30/9/1890, p. 137. 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas - 1860 - 1) gravura da fachada principal da igreja, "Archivo 
Pittoresco", Lisboa, v.3, n° 47,1860, p. 369; 
1865 - 2) gravura das ruínas do castelo,"Archivo Pittoresco", Lisboa, t.8, n° 20,1865, 
P-153; 
Obs. -

Convento do P.ihucllii — Desenho de Nogueira da Silva — Gravura de CUCIIHJ Junior 

1 
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Castelo de Porto de Mós 

Local - Porto de Mós (Leiria) 
Época da construção medieval - reformado nos séculos XIV e XV. 
Descrição/estado do edifício em 
Fontes escritas 
Fontes iconográficas - 1) 1863, gravura do castelo parcialmente arruinado ,"Archivo 
Pittoresco", Lisboa, t. 6, n° 18, 1863, p. 141; 
1890 - 2) gravura do castelo arruinado parcialmente, "O Ocidente", Lisboa, v.13, ano 
13, n° 420, 21/8/1890, p. 188; 
Obs.-

Castello de Porto de Mos — Desenho <le Nogueira da Silva, segundo um esboço rio sr. Silva Maltos 

436 



Catálogo Analítico 

RUINAS DO CASTEU.O DE PORTO DE MÓS 
(Desenho do natural por J. R. Christino) 
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Castelo de S. Jorge 

Local - Lisboa 
Época da construção -
Descrição/estado do edifício em -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -1862 ■ 1) gravura da porta do Moniz, "Archivo Pittoresco' 
Lisboa, v.5,n° 43, 1862, p. 341; 
Obs. - restaurado em 1941 pela D.G.E.M.N. - Boletim n° 25-26. Set.-Dez.. 

connu - PCÍtHOm 

Porta ilo Moniz no castutlo de S. Jorge—Desenho de Barbosa Uma 
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Castro de Avelas ÍS. Salvador) 

Local - Castro de Avelãs (Bragança) 
Época da construção medieval - século XIII 
Descrição/estado do edifício em -1747 - "Ainda se conservam parte dos alicerces da 
Igreja, a qual se diminuio conforme a capacidade do povo: conserva-se huma torres de 
duas que tinha a Igreja, feita de cantaria; tem de altura cincoenta varas." 
P. Luis Cardoso, s/v. Castro deAvelans, Diccionario Geográfico, Lisboa, v. 1,1747, p. 
528; 
1793 - "Existe a torre de elevada architectura, e a capella mor com huma capella collateral 
que serve de Sachristia. Hé toda a obra de abobeda, e paredes de tijolo. Para servir de 
Igreja a Freguezia do pequeno Lugar de Castro de Avalaãs se unio o corpo da Igreja á 
dita capella mor (...)." 
Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, Memorias sobre as minas do Mosteiro de Castro 
de Avelãs, 1793; 
1862- "Conserva-se ainda de pé uma torre das duas que tinha a egreja, toda de cantaria 
e altura de 62 metros." 
"Archivo Pittoresco", Lisboa, v. 5, n° 11, p. 84. 
Fontes escritas - as supracitadas. 
Fontes iconográficas -1857 - 1) gravura da igreja vista de ocidente, "O Panorama", 
Lisboa, n°7, 14/2/1857, p. 37; 
1862 - 2) gravura da igreja vista de sudoeste, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 5, n° 11, 
p. 85. 
Obs.-

RUI?iAS DA.EGREJA E MOSTEIRO DE GRASiU-uB .AV&.iiaa. 
VISTA PO POENTE 

1 
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Ermêlo 

Local - Ancedc (Baião) 
Época da construção medieval - época gótica 
Descrição/estado do edifício em -1857 - " Em distancia de um tiro de bala do arco de 
Lordello estão também em uma quinta pertencente ao conselheiro presidente da relação 
do Porto, Antonio Dias de Oliveira, as paredes e arcaria de uma egreja (...) Com effeito 
remonta sem contradição ao tempo em que vogava a architectura gothica, como o 
denunciam os seus portaes profundos, formados de uns poucos de arcos ponteagudos, 
que se vão sucessivamente estreitando; as suas frestas esguias; as pedras de suas paredes, 
quasi todas do mesmo tamanho, e tão bem travadas, que apesar dos séculos, que lhes 
tem passado por cima, ainda não ameaçam próxima ruina. 
(A Igreja) de Ermêllo, passando ao domínio de um particular, a quem o frades a aforaram 
com a quinta annexa no anno 1539, foi caindo em ruina, permanecendo hoje somente 
as paredes, e a capella-mór, que serve actualmente de capella dos senhores da quinta e 
onde se celebra missa. 
Baião, 22 de Setembro de 1857." 
D. Miguel de Sotto Mayor." 
"Archivo Pittoresco", Lisboa, v.l, 1857-1858, p. 168. 
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Estevaes (S. Mamede) 

Local - Moncorvo 
Época da construção - época medieval 
Descrição/estado do edifício/demolição -1845 - " Distante um pouco mais de uma 
légua a norte d'este villa, existem ainda remanascentes d'uma capella ou egreja 
denominada geralmente a Mesquita, por ser fama constante que o fora dos moiros 
antigamente; passando depois a templo catholico, o que attesta não so o campanário, 
que ainda dura e cuja construção bem se vê não condiz com a primitiva, mas até a 
propria imagem de S. Mamede, a quem o dicto templo foi consagrado, e que se acha na 
egreja dos Estevaes, aldeolla a cujo termo pertence aquelle terreno (...)• O templo era 
pequeno, porem muito bem construído, o que se pôde colligir pello que d'elle existe, e 
era todo de boa cantaria bem lavrada. Antes da entrada parece havia um átrio, ou alpendre 
cuja configuração não posso descrever por não existirem d'esta parte mais que os 
alicerces: seguia-se o portico da entrada que era arqueado e assentava em duas meias 
columnas redondas, cujos capiteis eram primorosamente lavrados: no arco estavam 
esculpidos em relevo por toda a face exterior grandes florões similhando tulipas; as 
paredes já não existem, á excepção de coisa de duas varas de altura da que ficava para 
o norte, e o panno da frontaria (que era voltado ao poente) desde o portico ate fechar no 
angulo da direita: e este pedaço conserva quasi toda a altura, permanecendo ainda o 
campanário; mas do lado esquerdo somente se vêem já os alicerces, estando d'aquella 
parte demolido também o mesmo portico, de forma que já se não pode conhecer bem 
sua verdadeira construcção. Em volta de todo o templo internamente, (o que se vê pelo 
resto das paredes existentes) havia uma faxa saliente á similhança de um guarda-cadeiras, 
mas mais larga, e em mais altura do que estes costumam estar, fingindo um encanamento 
muito bem trabalhado; e nas costas do templo externamente se vê aberta em uma fraga 
uma sepultura como ha outras em diversos sitios onde dizem habitaram os mouros. O 
restante é um amontoado de pedras, todas de cantaria, mui bem lavradas, membros 
desconjunctos d'aquelle antigo monumento. (...) Em quanto ter sido a egreja mesquita 
de mouros, não pude descobrir outros motivos mais, que diversos sinais pelas paredes 
internamente á similhança de meias luas, que não sei se quereriam significar as luas 
ottomanas (...)." 
Francisco António Carneiro de Magalhães, Achada de uma antiqualha curiosa em Traz-
os-Montes (Carta), "Revista Universal Lisbonense", Lisboa, n°45,29/5/1845, p. 545-
546. 
Agente de opinião -
Fontes escritas - a supracitada 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Freixo de Baixo ÍS. Salvador) 

Local - Freixo de Baixo, Amarante 
Época da construção - século XIII 
Descrição/estado do edifício em -1726 - "2. He o templo desta igreja ainda o antigo e 
só damnifiçado na alpendrada. que mostra tivera fora da porta principal: porem, junto 
desta igreja se concerva ainda hum claustro, da banda do Sul de cem palmos em quadra 
e quatorze de largo, no passeio; e da banda do nascente, cinco arcos muito antiguos; e 
do sul casas de residência; e junto à igreja, huma torre de 50 palmos de alto e 24 em 
quadra; (...)•" 
Francisco Xavier da Serra Craesbeeck, Memórias Ressuscitadas da Província de Entre 
Douro e Minho no ano de 1726, Ponte de Lima, v.l, 1992, p. 359. 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs. - restauro da D.G.E.M.N. concluído em 1958 - Boletim n° 92 
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Lourinhã (igreja matriz) 

Local - Lourinhã 
Época da construção - finais do século XIV 
Descrição/estado do edifício em -1880 - coberturas arruinadas, aberturas ao nível do 
rés-do-chão de tipologia diferente da arquitectura da igreja. 
Anexos (que corresponderão a capelas) na fachada norte. 
Ausência de vãos de iluminação e de cachorrada na parede exterior norte. Apresenta 
ameias no coroamento da cabeceira. 
Descrição baseada nas gravuras de "O Occidente", abaixo registadas. 
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -1880 -1,2) 2 gravuras : exterior norte e interior, "O Occidente", 
Lisboa, v.3, ano 3, n°57, p.69. 
Obs. - restaurada pela D.G.E.M.N. em 1939 - Boletim n°16. 

VISTA EXTERIOR DA VELHA EGIIEJA MATRIZ DA LOURINHÃ (Segundo um esboço do Datiirnl j.or o ir. Ribeiro Arthur) 

1 
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Lufrei (S. Salvador) 

Local - Lufrei (Amarante). 
Época da construção - finais do século XIII. 
Descrição/estado do edifício em -1726 - "O arco da capella-mor de baixo he antiguo 
e o corpo da egreja alto. Na porta principal sua galilé tinha duas portas travessas: a da 
parte da epistola tapou-ce de pedra e cal, e só existe a da parte do evangelho também." 
Francisco Xavier da Serra Craesbeeck, Memórias Ressuscitadas da Província de Entre 
Douro e Minho no ano de 1726, Ponte de Lima, v.2, 1992, p.59; 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Mancelos (S. Martinho) 

Local - Mancelos, Amarante 
Época da construção - século XIII- XIV 
Descrição/estado do edifício em -1726 - referência às "chaves da galilé" em 1611. 
Francisco Xavier da Serra Craesbeeck, Memórias Ressuscitadas de Entre Douro e 

Minho no ano de 1726, Ponte de Lima, v.2, Edições Carvalhos de Basto, Lda., 1992, p. 
233; 
1864 - " Exm° Snr. Director das Obras Publicas do Porto 
Em resposta ao officio de V. Exa o que se me ofrece dizer e sei he que a Egreja Paroquial, 
esta em deplorável estado pela sua muita antiguidade. Acha-se no arquivo desta Parochia 
hum manoscrito muito antigo, que dis, ter sido fundada antes da aclamação do Sr. Rei 
D. Affonso Henrique. 
Tem hua Torre obra dos Mouros. A sua Architetura he pedra labrada por dentro e por 
fora, a entrada ou porta principal esta firmada em oito colunas, e antes desta porta tem 
uma ante Egreja ou Galile. tem hum grande recinto ou alameda com dous formidáveis 
tanques (...). 
Deus Guarde a V. Exa 

Mancellos, 19 de Outubro de 1864 
Director das Obras Publicas do Porto 
Pe Joaquim (ilegível) de Carvalho" 

M. O. P. - Porto, 
Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Mancelos (Amarante) 
Fontes escritas - as supracitadas 
Fontes iconográficas -
Obs. -
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Meinedo (Nossa Senhora das Neves, matriz) 

Local - Meinedo, Lousada 
Época da construção - século XIV 
Descrição/estado do edifício em -
Fontes escritas -
Fontes iconográficas - 1887 - 1) desenho da fachada principal e do enquadramento 
paisagístico, hoje muito alterado, 
José Augusto Vieira, O Minho Pittoresco, Lisboa, v.2, 1887, p. 368; 
Obs. -

llprcjâ .'.' Usiiwjo — I'tWtiftfl ./•-> ti.Uur.ll y»r ..'<•.») .Ir AlutrtJj _ 
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Pombeiro fSanta Maria) 

Local - Pombeiro, Felgueiras 
Época da construção - séculos XIII, XVII (alteração da fachada) e século XVIII 
(cabeceira). 
Descrição/estado do edifício em - 1726 - "Guarne-se o portico desta templo duas 
grandes e elevadas torres: huma de cada banda, com seos curucheos, e nellas os sinos; 
e sobretudo coroada toda a malha da dita igreja, de ameas em roda, mostrando à vista 
huma continuada antiguidade e huma veneração respeitoza. " 
Francisco Xavier da Serra Craesbeeck, Memórias Ressuscitadas de Entre Douro e 

Minho no ano de 1726, Ponte de Lima, v.2, Edições Carvalhos de Basto, Lda., 1992, p. 
250; 
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -
Obs.-
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S. Salvador de Coimbra 

Local - Coimbra 
Época da construção - século XII 
Descrição/estado do edifício em -1873 - "Em S. Salvador a torre está separada da 
egreja, e foi talvez construida posteriormante, pois conserva uma porta ogival". 
Simões, Augusto Filipe, Da architectura religiosa em Coimbra durante a Edade Media, 
"O Instituto", Coimbra, v.18, Nov.-Abr., n°s 7 a 12, 1873-1874, p.261. 
Fontes escritas -a supracitada. 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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S. Vicente da Chã (Montalegre) 

Local - S. Vicente (Montalegre) 
Época da construção - românica 
Descrição/estado do edifício em -1862 - " A egreja parochial (que a nossa estampa 
desenha), reedificada modernamente, á excepção do frontispício e do ultimo terço do 
corpo, conserva ainda vestígios da architectura que dominava nos primeiros séculos da 
monarchia. (...) mostra na fachada, apesar de suas acanhadas dimensões, nos arabescos 
que orlam o arco da entrada principal, na ogiva e outra janella circular que dão luz para 
o coro, uma antiguidade de 600 a 700 annos. (...) São porém de architectura moderna, 
a capella e altar-mór, bem como a sua tribuna, quatro altares colateraes, o coro, etc. 
Estas reconstrucções do principio de século actual, com outros melhoramentos que se 
lhe tem feito nos últimos vinte annos, tornaram esta egreja uma das melhores e mais 
aceiadas do arciprestado de Montalegre.(...)" 
Egreja de S. Vicente da Chã, "Archivo Pittoresco", Lisboa, t. 5, n°19,1862, p.156-157. 
Fontes escritas - as citadas 
Fontes iconográficas - 1862 - 1) gravura, "Archivo Pittoresco", Lisboa, v. 5, n°19, 
1862,p.l57; 
Obs.-
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títIBtJM JVtKf: ceeuii.j-pfMoio. 
Egreja de S. Vicente da Cliù, desenho do Nogueira da Silva segundo um esboço da Lopes Mendes 
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Sande fS. Martinho) 

Local - Sande, Marco de Canavezes 
Época da construção -
Descrição/estado do edifício em -1864 -
"(...) sita no concelho do Marco de Canavezes (...) 
(...) este templo denota ser de data antiquíssima a qual se ignora, e talvez ja serviria de 
mesquita aos povos bárbaros que havitarão estes sitios; o seu gosto he gothico de pedra 
miúda quadrada de pouco mais de palmo, quadrada sem vizos de ser caiada, por baixo 
da cornije tem em toda ella hum infeite de pedra de pequenos arcos virados para baixo 
e varias esferas, ou glovos pequenos; na parede pelo lado do Sul marcados na parede, 
sendo tudo insculpido na pedra; e alguas pedras salientes a onde em tempos se firmava 
hum alpendre ou cuberto. (...) 
S. Martinho de Sande 15 de Outubro de 1864." 
M.O.P., Porto, Igrejas do Bispado do Porto, Caixa 1. Cfr. Apêndice documental. 
Fontes escritas - a supracitada; 
Fontes iconográficas -
Obs.-
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Sé do Porto - "Claustro velho" 

Local - Porto 
Época da construção-
Descrição/estado do edifício em -1861 - "Contíguo a este claustro fica o claustro 
velho, obra mesquinha e irregular, guarnecido so por dois lados com um alpendre 
sustentado por pequenas e delgadas columnas dóricas, e sem espécie alguma de ornato." 
I. de Vilhena Barbosa, O claustro da Sé do Porto, "Archivo Pittoresco, Lisboa, v. 4, n° 
1, 1861, p.2; 
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -
Obs. - restaurado da D.G.E.M.N. concluido em 1946 - Boletim n° 40-43. 
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Souto ÍS. Salvador) 

Local - Souto, Braga 
Época da construção - finais do século XIII. 
Descrição/estado do edifício em -1726 - "8. Na entrada desta igreja e porta principal, 
está huma galilé de abobada quadrada, de 20 palmos em quadra, e sobre ella, huma 
torre dos sinos; dentro da dita galilé, é que está, da parte direita da epistola hum tumulo 
grande de dez palmos de comprido e 3 de largo (...)." Francisco Xavier da Serra 
Craesbeek, Memórias Ressuscitadas da Província de Entre Douro e Minho no ano de 
1726, Ponte de Lima, Edições Carvalhos de Basto Lda, v.l, p. 241; 
Fontes escritas -
Fontes iconográficas -
Obs.-
nota - sublinhados nossos. 
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Apêndice Documental 
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I.A.H.M.O.P. 

1.1. Processo Individual de Lucas José dos Santos Pereira 

Processo Individual de Lucas José dos Santos Pereira 

Distrito de Coimbra 
Obras Publicas 

Illm° e Exm° Snr. 

Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa, que no dia Io do corrente passei a 
Guia ao Architecto Lucas José dos Santos Pereira, para se apresentar na Direcção d' 
Obras Publicas do Districto de Leiria, visto ter concluído o levantamento do projecto 
para a restauração do frontespicio da Igreja de Santa Cruz d'esta cidade. 

Deos Guarde a V. Exa 

Coimbra 4 de Abril de 1863 

Illm° Ex° Snr. Director 
Geral das Obras Publicas 

João R (ilegível) 

457 



Anexo Documental 

Processo Individual de Lucas José dos Santos Pereira 

Direcção das Obras Publicas 
Distrito de Leiria 
Repartição Central 
n°21 

Illm° e Exm° Snr. 

Tenho a honra de fazer chegar ás mãos de V. Exa o requerimento junto em que o 
Arquitecto Lucas José dos Santos Pereira, chefe de secção d'esta Direcção, na Batalha, 
pede, em conformidade com o artigo 11° do decreto de 30 de Dezembro de 1868 e do 
artigo 12° do regulamento de 31 dos mesmos mez e anno, o abono d'ajuda de custo nos 
sete dias, a mais de quinze, em que esteve o mez passado em serviço, fora da sua 
residência official, em Alcobaça. 

A necessidade de uma direcção e uma fiscalização permanente durante o apeamento 
de cantarias da cupula da torre do mosteiro d'Alcobaça, fulminado pelo raio, levou-me 
a determinar ao Architecto-chefe de secção da Batalha que estivesse em Alcobaça 
enquanto a sua presença fosse alli indispensável, o que fez com que elle no mez passado 
se demorasse n'aquella localidade mais de quinze dias. Parece-me de justiça que lhe 
seja auctorisado o abono dos sete dias requeridos. 

Deus Guarde a V. Exa 

Direcção das Obras Publicas do Distrito de Leiria em 26 de Março de 1881 

Illm° Exm° Snr. Conselheiro 
Director Geral das Obras Publicas 

O Engenheiro Director 

(ilegivel) 
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2. A.M.A.P. - Guimarães 

2.1. Câmara Municipal de Guimarães - Correspondência 

Câmara Municipal de Guimarães - Correspondência - 1882 - A-8-4-3 (19) 

Illm° e Em° Snr. 

No desempenho do honroso encargo, de que a Exma Camera de Guimarães me 
incumbiu, remetto a Vxa as notas que pude apurar acerca dos antigos monu-mentos 
existentes neste Concelho, e de que tenho conhecimento. 

As minhas indicações são muitíssimo incompletas, porque o terreno tem sido quase 
nada explorado, nem (passa para o verso) o pôde ser satisfatória mente sem o concurso 
das pessoas ilustradas, de todas as freguezias, que comprehendam o valor destas relíquias 
do passado. 

Creia Vxa que fiz quanto em mim cabia para satisfazer as exigências da digna 
Vereação de Guimarães. 

Guimarães 10 de Fevereiro de 1882 

De V (ilegível) 

FMartins Sarmento 
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Câmara Municipal de Guimarães - Correspondência - 1882 - A-8-4-3 (20) 

[fl. 1 r.] Resposta aos quesitos feitos pela Comissão 

dos Monumentos Nacionaes 

L. A) Monumentos religiosos, a) Collegiada de Guimarães, nomeadamente, o seu 
Claustro e túmulos que nelle existem; - a fachada da Egreja; o tumulo de Maria Pinheiro, 
nos baixos da torre, incluindo a mesma torre;-

b) Egreja de S. Miguel do Castello; 
c) Claustro de S. Domingos; 
d) Porta principal e janelas lateraes da Egreja de S. Francisco; 
e) Egreja de S. Martinho de Candoso, notável pelo seu arco da capella-mór e 

por uma inscripção da edade media; 
(NB. Importava incluir aqui outras egrejas do mesmo typo da de Candoso. 

Neste caso está, segundo me dizem a de Serzedello. Eu não as conheço, mas o Snr. 
Padre Caldas deve conhecê-las bem). 

f) Os restos do claustro do mosteiro de S. Torquato; 
g) A varanda-terraço do Convento da Costa, com os seus azulejos, 

representando sennas históricas. 
B) Monumentos Civis, a) Restos do Paço dentro do Castello de S. Mamede; 

Paço, onde actual (sic) está o quartel. 
C) Monumentos d'arte militar, a) Castello [fl. 1 v.] de S. Mamede (Guimarães), 

b) minas do Castello de Vermil (freguezia do mesmo nome), 
NB. Não sei se existem mais alguns castellos e torres d'importância. 

II . As localidades, onde ficam estes monumentos, ja foram atraz indicados. Em 
geral, o seu estado de conservação não é mau. Exceptua-se a fachada da Egreja da 
Oliveira, que reclama uma restauração urgente, bem como o tumulo de Maria Pinheiro, 
e o Claustro de S. Domingos. 

III. Os túmulos mais notáveis são os de Maria Pinheiro, já indicado; dous em S. 
Miguel do Castello; os da collegiada. e um que se encontra hoje quasi desprezado por 
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traz do altar-mor da Egreja de S. Francisco. 
Torres e Castellos além das atraz, mencionados, não conhecemos nenhum d' 

importância. Ainda menos aquedutos. Mas neste ponto, não podemos deixar de faliar 
nas famozas taças monolithas que pertenceram ao "chafariz" do Toural, o que seria 
lastimoso que se deixasse destruir. 

IV. Os únicos Padrões de valor que conhe [fl.2] ço são o Padrão em frente da porta 
principal da Egreja da Collegiada, e o Padrão de S. Lazaro. 

V. Arcos funéreos só sei os dos túmulos que já mencionei. Arcos comemorativos 
d'outra espécie não os conheço. 

VI. Logares memoráveis por factos históricos, a não ser o campo problemático da 
batalha de S. Mamede, não sei de nenhum de verdadeira importância. 

VII. O Pelourinho de Guimarães foi desmontado não sei porque razão. Ignoro se 
ainda existe e o valor artístico que possue. 

VIII. Alem dos cruzeiros dos dous Padrões da Oliveira e de S. Lazaro, ha a 
mencionar o da Guia, e um outro em Vizella (S. Joaõ das Caldas?). Não conheço 
outros , nem sei mesmo se este ultimo ainda pertence ao Concelho de Guimarães. 

IX, X. Vestígios arabes não conheço nenhuns. Da epocha romana, ha a men (Verso 
deste fl.) cionar: a) Memorias epigraphicas - em S. Miguel de Creixomil; em Aldão; em 
Ronfe; nas Caldas das taipas; em S. Claudio do Barco; na Citania; na Ponte de Serves 
nas Caldas de Vizella. Todas ellas, excepto a inscrição de S, Miguel de Creixomil e das 
Taipas, estão hoje em mãos particulares; b) Mosaicos. Apenas são conhecidos, que eu 
saiba, os dos antigos banhos de Vizella. Em compen-sação, ha razões para acreditar 
que uma exploração methodica, feita no largo da Lameira, pria a descober-to, sem 
despeza considerável, todo o pavimento das thermas romanas, alli sotterradas, com os 
seus ricos e valiosos mosaicos. 

Restos de Thermas romanas, mas sem mosaicos, segundo parece, exi-stem 
egualmente soterrados nas Caldas das Taipas, c) Restos de construções romanas, ha-as 
também sotterradas, em S.Vidente d'Oleiros n'um campo pertencente a Manoel Marques, 
da Casa do Paço. d) Marcos milliarios, não sei da existência de nenhum no Concelho. 
e) Uma sepultura de tijolo e restos d'um arco funerário, com parte d'uma inscripção e 
pertencendo á epocha romana, se não [fl.3 r.] me engano, existem hoje em S. Cyppriano 
de Taboadella, e em poder do Sr. Diniz Santiago. 
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XI. De monumentos pre-historicos abunda este Concelho; mas a sua grande maioria 
está longe de ser conhecida. 

Bem que não sejam especificadas nos quesitos mencionaremos primeiro a) 
Ruinas de povoações. Alem das que mostram hoje vestígios muito apagados, como as 
do Monte de Sta Eulelia de Fermentões, do monte de S. Thiago (freguesia de Pensello), 
do monte do Crasto (Prazins), do "Monte da Senhora" S. Jorge de Telha, e outras mais 
são notáveis as de S. Romão (Citania), de Sabroso, de Sta Iria (esta parte em Donim, 
parte pertencendo ja ao Concelho de Lanhoso), bem como a do Monte de S. Miguel (S. 
Vicente d'Oleiros). Se bem que não pertença propriamente ao Concelho de Guimarães, 
não podemos omittir a do Monte de Crasto, perto da ponte de Serves (freguesia 
d'Oliveira). A expropriação desta, da de Sta Iria a de S, Miguel (Oleiros), seria de 
grande importância, porque estas três estações pre-hitoricas devem conter curiosidades 
de muito valor. 

b) Mamoas. São conhecidas em S. [fl.3 v.] Salvador de Briteiros em Donim, em S. 
Claudio do Barco, em S. João da Ponte, em S. Clemente de Sande, em S. Vicente 
d'Oleiros, mas o seu nu-mero, quando forem procuradas com cuidado, deve ser 
avultadissimo. Uma destas Mamoas, o d'Oleiros, fica n'um logar chamado "Anta", e é 
provável que exista uma anta, hoje quasi inteiramente destruida. Anta bem conservada 
não se conhece uma só. c) Ninguém sabe da existência de "Pedras levantadas" ou de 
"Circulos formados de pedras" na área deste Concelho. Não será supérfluo mencionar 
também d) penedos com "covinhas", "pegadas", e différentes gravuras. Encontram-se 
em S. Salvador de Briteiros, em S. Lourenço de Sande, em Donim, em S. Claudio do 
Barco, em S. Jorge de Telha e é de crer que sejam vulgares por muitas outras partes; f) 
Sepulturas abertas em rocha, conhece-se uma em S. Cypriano de Taboadello; duas ao 
pé de Joanne. É de crer que haja mais; porem não temos notícias delias. 

Guimarães 10 de fevereiro de 1882 

FMartins Sarmento 
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Câmara Municipal de Guimarães - Correspondência - 1882 - A-8-4-3 (23) 

Illm° Exm° Snr. 

As minuciosas e curiosíssimas informações do Illm° Exm° Snr. Dr. Sarmento 
só tenho com a devida vénia a lembrar o seguinte: 

- Monumentos religiosos - É effectivamente muito notável a egreja parochial 
de Sta Christina de Serzedello pela sua antiguidade e construção pouco vulgar, possuindo 
túmulos. 

- A egreja parochial de S. Martinho de Sande. 
- A capella de S. João Baptista, de Lordello, antigamente parochial, é 

antiquíssima e em tudo semelhante a S. Miguel do Castello. 
- A pedra cravada na capella de S. Thiago da Praça, representando um menino 

com dous peixes, symbolo christão antiquíssimo. 
- Na collegiada lembraria também nomeadamente o tumulo de Ignez de 

Guimarães , collocado na porta lateral norte. 
- Cruzeiros existem mais, mas sem importância artística ou histórica. Indico-

os todos no meu "Guimarães". 

Pe. Antonio Jose Ferreira Caldas 

Câmara Municipal de Guimarães - Correspondência - 1882 - A-8-4-3 (33) 

COMMISSAO 
DOS 

MONUMENTOS - (Impresso) 
NACIONAIS 
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Illm° e Exm° Snr. 

Na conformidade das instrucções que os respectivos Governadores Civis 
enviaram as Camarás Municipaes dos Concelhos de seus Distritos, o que lhes foi 
ordenado pelo Ministério do reino em 10 de Dezembro de 1880 e publicado no Diário 
do Governo N° 285 do mesmo anno, remetto com este officio a V. Exa os quesitos para 
serem satisfeitos com urgência, afim d'esta Comissão dar cumprimento ás determinações 
superiormente recebidas. 

A Comissão confia da reconhecida illustração de V. Exa se dignará satisfazer 
este pedido. 

Deus Guarde a V. Exa. Sede da Comissão dos monunmentos Nacionaes, na 
antiga egreja do Carmo em Lisboa aos 31 de Janeiro de 1882. 

Illm° e Exm° Snr Presidente da Camará Municipal de Guimarães. 

O Presidente 

Joaquim Possidonio Narcizo da Silva 

2.2. Copiador da primeira repartição - Actas 

Copiador da primeira repartição - A-4-5-75 
doe. n° 33 

[fl. 1 ]No Diário do Governo n 62 de 19 de março de 1881, inclui-se como monumento 
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histórico, único de primeira classe na provincia do Minho, o velho castello de Guimarães. 
Edificado em data anterior á fundação da monarchia portugueza, foi o ninho d'águias 

onde se crearam os primeiros temtames de emancipação nacional; foi ao abrigo das 
suas ameias que se fortaleceram os homens de rija tempera que souberam salvar das 
investidas dos inimigos o berço da monarchia pa-ra o dilatarem até ao campo d'Ourique. 

Para todos os homens, que sentem a al-ma presa ao culto do passado à remomora-
ção dos feitos gloriosos dos primeiros portu-guezes, os paços d'Affonso Henriques são 
dignos de que para a conservação da sua vetustez, pa-ra que se não arruinem de todo, se 
applique um verba maior ou menor da receita publica. 

O Castello de Guimarães pertence na administração da propriedade ao Estado, [fl.2] 
pelo Ministério da Guerra. As torres e muralhas, posto que solidamente construidas, 
tendo de existência uma longa série de séculos, e tendo ultimamente uma longa serie de 
annos de total abandono, estão ameaçados de eminente ruina se se não fizerem com 
urgência os reparos mais indispensáveis, especialmente na torre central. 

Vem pois a camará municipal de Guimarães perante Vossa magestade pe-dir se 
ordenem esses reparos, que salvem estes restos mutilados mas sempre venerandos de 
passadas glorias pátrias do aniquilamento que os ameaça. 

Por isso a Camará municipal de Guimarães. 

P. a Vossa Magestade se digne 
deferir-lhe 

E R [ilegível] Ma 

Guimarães, um de março de 1882 - Antonio Coelho da Motta Prego - José de Castro 
Sampaio - Antonio Joaquim de Mello - Francisco Martins Fernandes. 

Copiador da primeira repartição 
Livro 2o 

A - 6 - 4 - 1 1 , doe. 279 
27 de fevereiro de 1873 

Gaspar José Leite Guimarães desta cidade desejando reparar a expensas suas os 
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estragos da egreja de Santa Margarida e precisando para isso de pedra, pede licença 
para se aprovei-tar d'um penedo que existe proximo da dita egreja. 

Accordão em Camará que deferem se o mencionado penedo lhe pertence. Guimarães 
em sessão de 27 de fevereiro de 1873 - A Guimarães - Marques - Martins Costa - Sa 

Basto. 

Copiador da primeira repartição 
Livro 2o 

A - 6 - 4 - 11, doe. 520 
7 de Janeiro de 1875 

Os mezarios da Irmandade de S. Domingos desta cidade, tendo de fazer diversos re
paros na sua egreja por causa dos estragos causados pela demolição do extinto convento 
de S. Domingos, pedem para a Camará lhe conceda a pedra necessária para os ditos 
reparos da que foi demolida. 

Accordão em Camará: que indeferem por não es-tar nas attribuições da Camará o 
deferir. Guimarães, 7 de janeiro de 1875 - R. de Meneses - Leite Pereira - Martins -
Costa - Costa Caldas. 
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3.A.N./T.T. 

3.1. A.N.T.T. - Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva 

A.N.T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. IX (8o). doe. 1540 

Aguas Santas, 27 de setembro de 1877 

Exm° Snr. Conselheiro: 

Custa-me a ser inoportuno. Confiado na sua muita bondade, animo-me a encommoda-
lo. 

Sei pela carta de V. Exa de 26 de julho p.p., que fora V. Excia. ao ministério do reino 
empenhar-se como aqui me promettera, pela approvação do orçamento ou authorização 
para contrahir os meios necessários á continuação das obras urgentes da nossa velha e 
veneranda egreja por suas tradições gloriosas. Por essa occasião lembrou-me V. Excia 

que, sem perda de tempo juntássemos um documento que de lá nos foi exigido, ao que 
promptamente satisfizemos. Até ao presente não nos foi pedido mais esclarecimento 
algum, nem nos consta que tenha sido approvadas pelo governo as nossas pretenções, 
cuja demora vae causando embaraços ao regular andamento e gerência da junta de 
Parochia, que não sabe o quê fazer. 

Nestes termos, ja que V. Excia. se offereceu de tam bôa vontade a coadjuvar-nos com 
o seu muito valimento, nas nossas tam justas pretenções, para com o governo; muito 
me obsequiava, solicitando a sua approvação dentro de mais breve prazo de tempo, ou 
dignar-se de avisar-me do que há a tal respeito, para meu governo. 

No governo civil do Porto nada se sabe a tal respeito, e alem d'isto tem estado, e 
ainda se acha em gozo de licença o Exm° Sr.Moraes. Desejando a V. Excia. o gozo de 
uma perfeita saúde, assigno-me com toda a estima e respeito. 
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De V. Excia. 
Mt° att° Vd° 
Antonio d'Ascensão e Oliveira 
Abbade da frega de Aguas Santas 

A.N.T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. VIII (8o). doe. 1281 

Guimarães 17 de Março de 1876 

Exm° Snr. 

O meu amigo P. Antonio Caldas confirmou-me hoje com uma carta de V. Excia a 
noticia que ja ha tempos me havia dado de querer a R. Associação dos Architectos e 
Archeologos Portuguezes conferir uma medalha a quem tomou a iniciativa da restauração 
da Egreja de S. Miguel do Castello. Ao dar-me a noticia acrescentou que, perguntando 
sobre quem tinha mais direito àquella honra, responderia que era eu. 

Protestei logo não tanto por modéstia, como por amor da verdade e permitta-me V. 
Excia que proteste de novo e que - verso- faça da minha parte a quem possa que tão 
insigne instituição comprehenda todos os membros da commissão, que alem da minha 
humilde pessoa, e do Caldas tem mais João Pinto de Queiroz, redactor e proprietário da 
"Religião e Pátria". Hade ser dificil averiguar de qual dos três foi a iniciativa, mas o 
que é certo é que todos três trabalhamos com egual vontade, e como tracalharemos 
hoje, de - podermos (ilegível)- por alcançar um pára-raios para o castello de S. Mamede 
o verdadeiro attrahe-raios de Guimarães e onde existe hoje o paiol de pólvora do 
regimento aqui estacionado. 

É possível que va muit° tarde com o meu [ilegível] mas ao menos fica-me a consolação 
de ter feito o meu dever. 
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De V. Excia 

Att° ilegível 
FMartins Sarmento 

A.N.T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. III (8o). doe. 364 

Viena 26 de Setembro de 1868 

Am°N. 

Tive muita satisfação em receber a sua favorecida de 9 do corrente, e com ella os 
dois folhetos que vinham adjuntos. 

Contemplei com prazer a fotographia de Belém restaurado e não posso deixar de 
louvar o seu nobre empenho, e de lhe agradecer o ter-se, tão benevolamente lembrado 
de mim, e de meu insignificante escripto da juventude. 

Ao observar hoje o edifício, pelo seu desenho, me veio á ideia de que elle sairia 
acaso menos custoso, quero dizer a projectada restauração, fazendo menores as duas 
torres da frente, e levantando-se uma só maior sobre o cruzeiro 1 , se elle supportasse o 
pezo. Como a vista do edifício deve principalmente ser gozada do lado do Rio, ou antes 
do próprio Tejo, creio que as duas torres não seriam, quasi, simultaneamente vistas, ao 
passo que uma torre central talvez ajudasse a disfarçar os tristes remendos da capella 
mór. 

Isto porem não passa de uma simples ideia, aventada ca de longe, e como prova de 
interesse pelo seu trabalho. Só quem vê em relevo o edifício é que está em caso de ser 
a tal respeito juiz. 

Peço-lhe que me recommende ao amigo Cascaes quando o veja, e aceite de novo 
meus agradecimentos e me creia seu 

Att° Cd° e am° 

Varnhagen 
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[A seguir, a vermelho, escreve Possidónio] 

Existindo indicado nas abobadas sobre o portal do poente o logar em que se deveria 
construir duas torres, como poderia o meu projecto propor uma só torre sobre o cruzeiro, 
que alteraria o risco primitivo da egreja, e não seria uma restauração archeologica mas 
sim alteraria o seu aspecto architectonico, e tirar-lhe-ia o caracter especial, que o insigne 
artista, que delineou tão notável monumento, quiz assignalar nesta estupenda construção. 

Possidónio da Silva 

Obs.- trata-se do projecto de restauro dos Jerónimos enviado por Possidónio à 
Exposição de Paris de 1867 e já apreciado no "Archivo Pittoresco", Lisboa, v.9, 1866, 
p. 398, por Vilhena Barbosa. 

A.N.T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. III (8o). doe. 390 

Exm° Snr. 

Depois que V. Exa se retirou no Domingo 21 do corrente, he que eu soube pelo nosso 
Padre Capelão que V. Exa aqui tinha estado, tomando nota de algumas antiguidades 
documentais, e que V. Exa muito apreciava para o seu Museu. 

Eu não so dice ao nosso Padre capelão que fizesse substitur aquella pedra que V. Exa 

desejava ter, por outra qualquer lage, como approvei que elle lhe entregasse aquella 
cabecinha do Frade; porem muito senti não falar a V. Exa agradecendo desde ja, toda a 
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sua protecção em favor deste mosteiro que pelo prigo (sic) que nos amiaça bem precisa 
hum reparo no Tecto da Egreja. Se V.Exa pela sua reconhecida bondade me fizesse o 
distincte favor de por aqui, aparecer, eu teria o maior gosto em o obsequiar. 

O seu conselho, a sua protecção, e os desejos que V. Exa sempre tem de conservar 
monumentos que tantas memorias recordam, he o que eu mais desejo como Prelada 
deste mosteiro, para o qual desejo a conservação, e felicidade possível. 

Sou de V. Exa 

A maior veneradora e obrigada 

Real mosteiro de Odivelas 30 
deJunho de 1868 

D. Maria Carlota Anchieta 
D. Abbadessa 

A.N.T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. III (8o). doe. 442 

Illm° e Exm° Snr. Joaquim Possidónio Narcizo da Silva 

Tive a honra de receber o favor de V. Exa de 26 de Abril, incluindo um exemplar dos 
sinaes que estavão gravados nos monumentos antigos do Algarve. 

Apresso-me a escrever a V. Ex° que á muitos sinaes nas pedras da Sé de Silves, 
assim como também nas pedras do castello da mesma Cidade, apressome porque entendo 
que não se deve demorar resposta, mas principalmente por um motivo muito grave; é o 
caso que se estão fazendo importantes reparos na Sé de Silves, e sendo costume de 
quem faz táes reparos, rebocar com argamassa uma grande parte dos muros, entendo 
que é da maior necessidade requerer para que se não reboquem as paredes que ainda 
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não estão rebocadas, para não ficarem ocultos os sinaes que existem em grande 
quantidade, nas paredes, interiormente nas columnas, (que são construídas de pequenas 
pedras de amolar, com as juntas tapadas de cal branca, o que produz mau effeito a vista) 
nas pare [verso] des exteriores, nas simalhas e nos ornamentos d'estas, nas janellas que 
são muito elegantes etc, etc.É pois o fim principal pedir instantemente a V. Exa se sirva 
requerer sem demora, para que não se reboque porção alguma de muro na Sé de Silves, 
nem interiornem exteriormente, como teem feito na Sé de Faro nos reparos que alli se 
fazem desde muito tempo, e com as adições de cazas. 

Na Sé de Faro que eu observei de passagem, apenas exteriormente, porque estavão 
serradas (sic) as portas; á também alguns sinaes, mas não tantos com na de Silves; nas 
muralhas de Faro não os encontrei as pedras d'esta muralha são também de amolar, 
mas são muito toscas no trabalho de canteiro. Eu desejo enviar a V. Exa um trabalho nas 
milhores condições o mais perfeito que me fôr possivel, para o que careço de um 
exemplar dos numero do jornal da Associação, e não tenho duvida de pedir a V. Exa a 
finesa de mo remeter avisando-me da importância do mesmo, para eu mandar entregar 
logo a V. Exa; e desejo o jornal porque creio que deveria seguir um méthodo no desenho 
dos signaes que estão nas pedras da Sé de Silves e nas do castello, methodo do qual eu 
não tenho ideia alguma. Obedeço ao que V. Exa manda disendo, que tenho uma paixão 
dissidida (sic) pela Numismática, e possuo uma bonita collecção de moedas antigas, da 
idade media, moderna, medalhas entre as quaes algumas mui curiosas e raras, achas de 
pedra, ditas de bronze, lacrimatorios, lampedas, um prisma, uma vibora de bronze, uma 
patera, ferros de lança mais de 60 pedras gravadas, mais de 100 ditas lapidadas, mais de 
150 dentes fosseis ou petrificados, d'esquale, 1 dito de mastodonte, 2 de crocodillo, 
uma porção de conchas fosseis do Algarve, uma porção de conchas vivas e muitos 
outros objectos; ja V. Exa vê que é difficil diser alguma cousa sobre tantos objectos, o 
que farei quando nos avistar-mos. 

Tenho a onra (sic) de ser 

De V. Exa att° Vd° e ag° 

Joaquim Je Júdice dos Santos 

Nota - a lápis está escrita a data: 1868 
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A.N.T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. III (8o). doe. 443 

Instituto Real archeologico de Portugal 

Tendo-se concertado ultimamente a Sé de Faro, rebocando as cantarias por dentro e 
fora deste antigo templo, pelo que ficaram escondidas as marcas das pedras da sua 
primitiva construção; alem de haverem tomado com cal-branca as juntas das pedras 
dos tambores com que são formadas as columnas da nave; o que não só prova desprezo 
pelas antiguidades do paiz como falta de conhecimento sobre como se deve proceder a 
estes reparos: e para que nos concertos que actualmente se praticam na Sé de Silves, 
onde quasi toda a sua cantaria se acha marcada com sinais diversos, não lhe aconteça 
igual incúria, proponho com urgência que este Real Instituto represente ao ministro 
competente, para evitar esse grave inconveniente. 

Sala do Instituto em 16 de Maio de 1869 

Socio effectivo 
J. da Silva 

A.N.T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. IV (8o). doe. 548 

Illm° Excellm0 Snr. 

Depois d'escripta a minha ultima contou-me que o engenheiro encarregado d'informar 
sobre as innovações dos devotos na Sé Velha, repondera no sentido de ser tudo desfeito 
e o templorestituido ao seu antigo estado. Nem eu esperave outra cousa d'algumas 
palavras que proferiu no acto do exame que ja dei conta. Apesar, porem, deste voto 
parece que o governador civil está muito inclinado a contemporizar com o influente 
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principal daquelle disparate, Antonio José, que no governo civil serve e logar de 
thesoureiro pagador, e é, de mais a mais, vallioso auxiliar na occasi~ao d'eleiçoes. 
Assim, tomo a confiança de lembrar a V. Exceir que será conveniente prevenir - verso 
- o ministro destas circunstancias, que são verdadeiras, a fim de se não illudir com o 
desculpa irrisória de que o novo altar não tira a luz ao templo, onde ja existem outros do 
mesmo estilo, desculpa de que a dieta autoridade se quer valer, segundo dizem, no 
relatório que para essa deve ser remettido. 

É certo que na minha presença se prometteu tirar aquelle ridiculo espantalho do S. 
Miguel bem como os santarrões que se espalharam pela egreja, como relatei. Mas inda 
(sic) assim suponho que os devotos hão de empregar todas as chicanas para levarem a 
teima por diante, palliando e sophismando o que poderem para ganhar tempo e vêr se a 
cousa cae no esquecimento. São casmurros e teimosos se n'isto não anda também 
alguma predilecção reservada pelo archanjo, cujo nome lhe recorda o idolo politico a 
quem quasi todos prestaram culto e adoração. 

O Tribuno continua na estocada, como verá do seu ultimo numero. Vigilantes seremos 
também os poucos amadores que por aqui vivemos, destas antiguidades, dando parte a 
V. Exceli* do que fôr ocorrendo, pois por esforço próprio nada faremos que geito tenha. 

E senão veja V. Excella. 
O Conimbricense, que devia acompanhar esta expedição archeologica, emmudeceu 

por que o redactor como thesoureiro do hospital está em intima dependenciado 
mencionado thesoureiro pagador e não só emmudeceu o re-dactor que até admittiu uma 
parvissima defesa do prior da Sé Velha, cujos enthusiasmos d'antiquário arrefeceram 
de todo na espectativa d'alguma dependência ou conveniência, que elle imagina. 

O governador civil, que d'aquillo entende tan-to como de lagares d'azeite, está nas 
beatis-simas disposições que mencionei. 

O presidente da camará é intimo do dito thesoureiro. 
A Universidade não cura de cousas tão pequenitas, e n'esta materia de vandalismos 

não lhe faltam borbulhas para coçar. 
As outras folhas politicas, essas... são polit-icas, fazem politica alta e baixa, e nada 

que-rem com anjos e santos. 
Ainda assim a opinião das pessoas sensatas tem-se pronunciado contra o destempero. 

A alguns cónegos e padres ouvi eu próprio censurar aquella tremenda invasão de santos, 
que muito bem podiam ir povoar algumas pobres egrejas ruraes, onde ás venerandas 
imagens de castanho pintado não faltariam sobejos admiradores e adoradores. 

Enfim direi o que fôr apparecendo, pedindo desculpa destas massadoras linhas e 
confessando-me 
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De V. Exceli" 
Ca 25 de Maio Mt°e -ilegível -
de 1871 João Correia Ayres Campos 

A.N./T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. V (8o). doe. 634 

(confidencial) 

Illm° Excellm" Snr. Joaquim Possidónio Narciso da Silva. 

A V. Exa que tanto amor consagra aos monumentos nacionaes, parece-me que não 
deixará de interessar a noticia do projecto, que tem a camará desta cidade de nos privar 
brevemente de um dos poucos espécimes da architectura romano-byzan-tina que se 
encontram em Portugal - a veneranda egreja do Salvador. Quer o sapientissimo senado 
convertel-a em escola. A ideia de fazer uma casa de escola é santa, mas o local escolhido 
é que não pode de forma alguma approvar-se. 

Mandei pelo correio a V. Exa o numero do Conimbricense, que traz o extracto da 
reunião camarária em que se tratou de tal projecto. V. Exa não -verso - deixará de notar 
nesse extracto uma circunstancia muito curiosa: - ao mesmo tempo que a illustrada 
municipalidade da cidade das lettras pede ao governo auetorização para converter em 
casa de escola aquelle venerando monumento, pede-lhe que não consinta na venda da 
casa inferior ao Arco d'Almedina por ser monumento d'esta cidade! Ora, qual será 
mais monumento: esta casa, que é posterior ao tempo de Fernando Io de Portugal, e que 
não tem notabilidade alguma que a recommende, ou aquella egreja, que é dos primeiros 
tempos - fl.2 - da monarchia e que encerra notabilidades architectonicas muito 
apreciáveis, merecendo que o Museu de Kensington lhe mandasse photopraphar alguns 
dos seus specimens? 

Não sei seV. Exa tem conhecimento deste templo. A estampa do portico poderá V. 
Exa encontral-a no livro do Sr. A. Filippe Simões Reliquias da da Architectura Romano-
Byzantina. ha pouco publicado; no qual também se encontram algumas bem escriptas 
linhas consagradas ao venerando edificio, que estamos em risco de perder. Também se 
encontram noticias mais - verso - ou menos desenvolvidas no Antiquário Conimbricense. 
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na Conquista Nobreza e Antiguidade de Coimbra por A. Coelho Gasco, no Guia 
Histórico do viajante em Coimbra e no Repositório Litterario e nas Revelações da 
minha vida. 

Se V. Exa e a Sociedade de que V. Ex0 é dignis-simo presidente poderem obstar ao 
projectado vandalismo, prestarão com isso um relevante serviço á pátria, que muito 
hão-de agradecer os que presam as bellas-artes e as glorias nacionais. 

Eu tenho tido vontade de escrever nos jornaes algumas linhas acerca d'esté objecto, 
- doe. 634 bis - porem não o faço, porque fiquei cançado (sic) com a questão da Sé 
Velha (que moralmente ganhámos), e porque os negócios do Panorama Photographico 
me tomam todo o tempo. 

Por fallar na questão da Sé Velha, lem-bra-me fazer a V. Exa um pedido, em cuja 
satisfação tenho grande empenho: vem a ser a copia do parecer que deu a Associação 
dos Architectos a respeito da decantada obra do altar no cruzeiro daquelle templo, o 
qual deve constar provavelmente dos livros da associação. Poderá V Exa satisfazer-me 
esse desejo? Será mister que eu faça um requerimento ou V. Exa poderá alcançar-me o 
que pretendo sem essa formalidade? 

Pelo correio de hoje envio a V. Exa um exemplar do folheto O Brazão de Coimbra, 
que ha pouco publiquei, e peço desculpa de offerecer a V Exa cousa tão insignificante. 

Coimbra Io de Fevereiro de 1872 

De V Exa 

Att° Vo C° Ob° 
Augusto Mendes Simões de Castro 

P.S. Ainda posso citar mais algumas obras em que se acham noticias da egreja do 
Salvador: - Livro Preto -fl. 4 - da Sé de Coimbra, (fl. 21), Benedictina Lusitana vol. Io 

pag. 352, Historia do mosteiro da Vacariça Pelo Dr. Costa Simões pag. 7 e 13, 
Observações históricas e criticas, por João Pedro Ribeiro, T. 1, pag.3. 
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A.N./T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. XIV (8o) doe. 3359 

Exm° Am° e Snr. 

(...) Estiveram aqui commigo os srs. Ramalho Ortigão e Manini (este ha poucos 
dias) o illustre scenografo do S. Carlos. Ficou zangado deveras com aquella estufa que 
estão pondo em cima dos paços e D. Manuel e creio que tenciona escrever alguma 
coisa. 

(...). 

De V. Exa 

mt° e mt° Obriga0 

Gabriel Pereira 

13 de Maio de 1885 

Nota - incluindo esta correspondência, frequentemente, cartas de índole pessoal, só 
se justifica nesses casos a transcrição do que diz respeito a informações relacionadas 
com o teor deste trabalho. 

A.N./T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. XIV (8o) doe. 3383 

Exm° Snr. 

Levo ao conhecimento de V Exa que hoje retiraram os operários que aqui andavam 
trabalhando nos concertos da Egreja do Mosteiro desta Villa, indo dar principio a um 
novo Templo na Marinha Grande, esperando por nova verba destinada para se 
continuarem os trabalhos. 
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Vou pois expor a V. Exa como principal protector d'esté Monumento, as obras 
concluídas e estas são a Sacristia do Templo perfeitamente reparada das fendas que 
ameaçavam a sua ruina. O tecto da parte do Templo do claustro de D. Dinis feito e 
concluído, uma das grandes obras, attendendo a deterioração que as aguas faziam nas 
paredes d'aquelle lado. 

Os tectos do Templo e capellas renovadas. Os pegões do tecto da Capella Mór 
concluídos. 

Resta pois com a devida urgência tirar as aguas da Caza dos túmulos, e concluir a 
torre que se acha desigual a outra bem como ao menos alguma reparação na capella 
queimada e interior do templo è de esperar que V. Exa se não esquecerá de influir a que 
nova verba seja destinada para as obras a fazer e mesmo seria justo que a verba que se 
acha designada para a Batalha fosse devida (sic) metade para Alcobaça e metade para a 
Batalha, pois o thesoureiro nada tinha a dispender a mais, e asim se iam reparando os 
dois edifícios, e isto só V. Exa é competentíssimo de assim o alcançar do Ministro 
Competente. 

O meu Sacristão pede disculpa (sic) em lhe offerecer o pequeno resumo do mosteiro 
de Alcobaça que aqui agora deo á luz. 

Sou com a maior consideração de 

V. Ex° Muito Att° Vn°r e Obrigadissimo 

Alcobaça 
4 de Julho de 1885 

O Prior Antonio Miguel d'Almeida 

A.N./T.T, Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. XVI (8o) doe. 3188 
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Povoa de Varzim 
26.8.83 

Exm° Sr. 

(...) 

E tomo a liberdade de de lhe recomendar outra Egreja que V. Exa vistoriará de certo, 
quando passar por ao pé delia. É a Egreja de Rio Mau, a uns 5 Kilometros da Povoa de 
Varzim, e na beira da estrada que d'aqui leva a Famalicão. Uma inscripção que copiei, 
sabe Deus como, porque alem de gasta fica n'ura sitio escuro, por traz do altar-mor diz 

IN ERA 
MC 
XXXV 
PETRUS: DMNI 
N DCNVS 
(ilegível) 

Como lê VExa esta inscripção? 
A data é da era de 1135 e parte da construção pertence ainda ao estilo primitivo. 
O arco cruzeiro é ornamentado e os mais de volta inteira affectando quasi a forma de 

ferradura, como os arcos do claustro da Oliveira de Guimarães. O arco da porta travessa 
que volta pa nascente, é de volta inteira e no pé direito d'esté arco apparece uma swastica 
perfeita: + DESENHAR. 

De volta inteira são os différentes arcos da capella-mor e na parede, onde hoje encosta 
a tribuna, havia dous arcos a par (segundo se pode perceber atravez do que permitte ver 
a cataplasma da tribuna, que ajuntou á parede) e acima, na linha de separação dos dous 
arcos, uma espécie de nicho amplo a que corresponde de certo, nas trazeiras da Egreja, 
um outro no qual havia uma fresta hoje tapada a pedra e cal. 

Os três arcos de que fallo deviam apresentar o seguinte aspecto 
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ií~\— 

Í T ^ O 
a) 

em a) a inscrição atraz copiada 

Todos os arcos de que tenho fallado são ornamentados de figuras curiosas mas os 
trez do croquis retro foram grandemente mutilados, cortados todos os relevos para que 
as costas da tribuna cazassem bem com a parede. A restauração porem nem seria difficil 
nem cara, e a capella-mor d'esta egreja seria um specimen perfeito da architectura do 
séc.ll. Ha também de curioso o S.Christovão orago da Freguezia. 

N'uma restauração moderna da egreja o santo appareceu, diz-se, em pedaços atraz 
da tribuna. Esta hoje nas trazeiras da Egreja no nicho que acompanha o poente de que 
ja fallei e é fácil restaura-lo. É de pedra D'ança e parece-me tão antigo, pelo menos 
commo o de Santa Margarida, q. nós encontramos emparedada na egreja de S. Miguel 
do Castello em Guimarães, e que, segundo a opinião do escultor Soares dos Reis, é 
gothica pura. O S. Christovão de Rio Mau não deve ser menos antigo. 

A Egreja soffreu différentes restaurações, uma das quês dá que entender. A porta 
d'entrada e a travessa do poente já tendem para a ogiva; mas o singular é que a esculptura 
d'estas portas é muito mais rude e barbara que a da capella-mor e porta travessa nascente. 
A fazer obra pella barbarie que ella respira, dir-se-hia que é esta a parte primitiva, 
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quando o meu fraco entender é a parte mais velha (ilegível). Tenho gasto muita palavra, 
mas a construção inspirou-me um verdadeiro interesse e desejaria infinitamente que V. 
Exa a visitasse, pa confirmadas as minhas supposições, a multar (ilegível) na lista dos 
nossos monumentos nacionaes, pondo-se a salvo de novos vandalismos. 

O abandono em que elles estão é assombroso e o furor dos demolidores mais 
assombroso ainda. Um exemplo d'ao pe da porta. V. Exa sabe que n'um dos ângulos da 
Egreja Matriz de Villa do Conde havia uma gotteira egual á da Oliveira de Guimarães. 
Pois a curiosa gotteira assanhou, ha menos d'um anno, o pudor d'uns certos alarves e a 
Junta de Parochia fez constar a um dos ditos alarves, que ella se não zangaria, se uma 
noite a parte escandalosa da gotteira desaparecesse. E assim se fez. 

Na ordem dos meus estudos (...). 
( o autor prossegue a carta referindo-se a povoados castrejos) 

De V. Exa 

Mt° e Amg° e Ob° 
F Martins Sarmento 

A.N./T.T., Correspondência artística e scientifica nacional e estrangeira com J. 
Possidónio da Silva, t. XVI (8o) doe. 3472 

Illm° e Exm° Sr. 

Sei que o Exm° Sr. Ignacio de Vilhena Barbosa fallou a V Exa sobre a Egreja de S. 
Pedro de Roriz, concelho de St° Thyrso, e que V Exa desejava uma exposição do que 
pretende fazer a junta de parochia na mesma Egreja. O Exm° Sr. Vilhena Barbosa 
escreveu-me logo sobre isto, mas motivos superiores á minha vontade impediram-me 
de satisfazer logo os desejos de V Exa do que peço mil desculpas. 

A Egreja de Roriz esta em geral bem conservada, e parece-me que nunca foi composta, 
enquanto a obra de pedreiro, falta-lhe da primitiva, um arco de pedra muito abatido 
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aonde pousava o coro, e o claustro, que me parece ter sido de construção muito humilde, 
o arco do coro foi apeado á poucos annos, o claustro á muitos. 

O que pretende fazer a junta de parochia é o seguinte: como a parede lateral da 
Egreja, lado norte, apresente uma fenda na parte superior, perto do cunhal da frente, 
que foi ja o motivo de apearem o arco do coro quer ajunta aí edificar uma torre que 
sirva de campanário e de outra parte de contra forte á parede da Egreja aproveitando 
para essa construção o material do antigo campanário, que como V. Exa vê numa das 
photographias juntas se acha em bom estado de conservação. 

A fenda (photographia n°2) que parece ser antiga, pelo lado de dentro pouco se 
conhece, e mesmo não suponho, por enquanto, que ella seja causa da ruina do edifício. 

Bom seria, que esta egreja fosse para o numero dos monumentos nacionaes, não so 
para evitar que a junta de parochia a deturpe, em algumas das suas partes, como para 
qualquer reparo que tenha a fazer-se-lhe, seja debaixo da superentendencia de pessoa 
competente. 

A Egreja tem uma so nave, tecto de madeira, excepto a capella-mor que é pedra - e 
as paredes teem um metro e dez de grossura. 

Tem esta egreja um alpendre na frente que muito prejudica a vista do edifício, 
principalmente a porta principal que é uma das melhores partes, este alpendre não é o 
primitivo, se porventura sempre o teve, o seu apeamento não seria pois para lastimar. 
Apparecem em muitas pedras principalmente do pavimento siglas, e algumas inscripções 
inintelligiveis, d'uma d'ellas mando a V. Ex° uma photographia. Houve n'esta egreja 
uma sepultura que tinha por tampa uma lousa cercada d'uma lamina de bronze aonde 
estava a inscripção, destruiram-na e venderam o metal! 

Por isto já V. Exa vê a quem estão entregues os monumentos. 
A egreja de Villarinho que é alguma coisa mais antiga que a de Roriz, ainda que um 

pouco mais pobre, tem alem d'esta galilé, está bem conservada e não me consta que se 
projecte lá alguma obra, o que não admira atendendo a que a freguezia é pobre, e por 
isso mesmo não tem quem a ampare, e por isso bom seria, que fosse também 
contemplada. 

Estas duas egrejas estão próximas uma da outra e ambas no concelho de St° Thyrso, 
a não ser o claustro do convento d'esta Villa, creio que são os únicos monumentos que 
temos no concelho. 

Estão situadas entre Guimarães e Santo Thyrso, a dez kilometros d'esta Villa, para 
Roriz temos a estrada de macdame e Villarinho fica perto do caminho de ferro de 
Guimarães. 

Fui em Novembro a egreja de Sta Eugenia de Rio Covo ao pé de Barcellos e vi lá um 
tumulo singular, pela ornamentação, é o seguinte: está mettido na parede do adro um 
tumulo que deve medir dous metros de cumprido por um d'alto, a tampa é formada de 
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uma pedra de duas superficies obliquas e cada uma d'ellas tem quatro circunferências 
outras tantas figuras geométricas mas todas différentes, na face do tumulo que fica á 
vista so temos a notar mais que estas circunferências teem a separa-las no alto uma 
concha, uma estrella, uma meia lua e uma flor de quatro pétalas. 

A tampa do tumulo é cercada por uma inscripção em caracteres latinos e alguns 
normandos, e creio que diz 

"Este tumulo é de Domingos Pedro de Sequeira de Barcellos que foi mestre... 1324" 
Entre palavra (...)" 

Nota - o texto termina aqui porque faltam as restantes folhas da carta, que não está 
datada nem assinada. 

Deve porém datar de Outubro ou Novembro de 1885, uma vez que o critério de 
ordenação dos documentos é cronológico (apesar de ocorrer um ou outro engano), já 
que esta carta se encontra entre outras duas datadas de 29/10/1885 e de 4/11/1885. 

As fotografias referidas no texto não constam da documentação. 

3.2. A.H.M.F. - Casa do Salvador dos Cónegos Seculares de S. João Evanga em 
Villar de Frades 

Caza do Salvador dos Cónegos Seculares de S. João Evanga em Villar de Frades -
2264 

doe. 8 
[fl.l] Auttos de Inventario das Alffaias, Paramentos, e Ornamentos da Collegiada 

de S. João Evangelista de Areias de Villar 
fl.6 1161834 
fl. 13 r. Torre do lado direito 
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Item dous grandes sinos, mais outro pouco mais pequeno - mais outro ainda mais 
pe-queno-

Item hum relógio de torre fechado com sua barraca digo barraca ? = e huma 
Campainha na torre que serve de dar signal para se tangerem os sinos = e mais outra 
sineta em cima da torre-

Item huma grade de ferro a moderna que principia desde a sobredita torre por diante 
das trez grandes -verso - Grandes vidraças do Coro athe a torre do lado esquerdo, que 
está por acabar. 

(...). 

Nota - O teor do documento, indicado no título, não justifica a sua transcrição 
completa num trabalho desta natuseza. Optamos pois por transcrever apenas o que diz 
respeito à descrição do edifício. 
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4. B.M.C. - Manuscritos de António Augusto Gonçalves. 

Nota prévia - Esta colecção de manuscritos inéditos de António Augusto Gonçalves 
pertenceu ao espólio documental de Augusto Gomes da Rocha Madahil e foi 
recentemente doada pela família, à Biblioteca Municipal de Coimbra. 

A colecção faz parte de um espólio mais vasto, constituído por desenhos, gravuras e 
postais de A. A. Gonçalves, cuidadosamente guardado na referida Biblioteca, mas que 
ainda não foi possível tratar e classificar. 

A maior parte dos manuscritos que agora publicamos encontram-se em folhas soltas, 
papéis reaproveitados e muito rasurados, aos quais tivemos de atribuir uma ordenação. 
Dividimos os manuscritos em quatro partes que abaixo se descriminam e atribuímos 
números aos fólios, procurando uma sequência nem sempre possível de encontrar, que 
pode ter incorrido em erros da nossa responsabilidade. 

A importância documental deste conjunto para o nosso trabalho é, no entanto, 
superlativa relativamente à ausência de classificação das espécies manuscritas. 
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4.1. Manuscritos de António Augusto Gonçalves - Sé Velha de Coimbra - 36 
fólios 

Apontamentos relativos à Sé Velha 

Em 16 de Outubro de 97. Recomeçaram os trabalhos na igreja. 

Em 13 de Outubro de 97. Reunidos na Sé Velha: Bispo Conde, engenheiro Goes, o 
engenheiro Arnaut de Meneses, que por acaso se encontrava em Coimbra e eu. Bispo 
Conde expoz que com o ministro das obras publicas aplanará as dificuldades. Frazão 
pediu a exoneração da comissão da Sé Velha e as obras recomeçariam sob a minha 
direcção. Goes entrava somente como representante do governo para vigiar os trabalhos. 

Em 20 de Outubro 97 - Ao rebaixar o terreno do transepto, por baixo [fl.2] do arco 
cruzeiro isto é do arco da capella mór achou-se uma sepultura de bispo, cavada na 
rocha. Tinha os restos d'um grande caixão, farrapos de vestido, galão, borlas, objectos 
de passamanaria, etc., tudo apodrecido. A cruz peitoral de vidro lapidado. 

Nem anel, nem fivelas, nem báculo. Foi cuidadosamente joeirada a terra 
e todos os detrictos que envolviam os ossos. A = sepultura encontrada B lapide do 
bispo Joannnes Mendes de Távora. É. por certo a sepultura do bispo D. Antonio de 
Vasconcellos. Estavam presentes eu e o engenheiro Goes. Estes depojos ficavam mettidos 
numa cavidade profundada na rocha e cobertos com uma lage. A cruz ficou em meu 
poder para ser apresentada ao Bispo Conde. 

[fl.15] 
No mez de maio (98) foram feitas escavações no ladrilho da Sé Velha, a fim de 

descobrir alguns indicios antigos da escada que devia conduzir á porta principal. 
Acharam-se restos de muros muito mais modernos de alve- [fl.16] naria, insufficientes 
para qualquer elucidação. O problema pois tem de ser resolvido por intuição. 

Em 14 de maio de 98. Ficou erguido o andaime para a reforma do retábulo da capella 
mór. 

Em fevereiro de 1900, os mestres da Carregosa Antonio Ferreira e o irmão deram 
por ultimada a restauração do retábulo á excepção de pequenas cousas que em julho 
collocaram. 
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Em 19 de julho 1900. Os mestres da Carregosa, simu- [fl.17] lando qualquer pretexto 
raptaram para a Sé Velha as duas imagens, S. Pedro e S. Paulo, que desde longos annos 
estavam na igreja de S. Pedro, e para cuja restituição ajunta de parochia da Sé exigiu 
formalidades que, attendendo à naturesa do pleito, toda a gente julgaria desnecessárias 
e impertinentes. 

Ajunta protestou na acta e enfureceu-se em declarações vãs. As imagens ficaram no 
seu lugar, na Sé Velha e o bispo mandou dar em troca outras imagens mais apropriadas 
á devoção e á qualidade dos fiéis de S. Pedro. 

[fl. 18] Em princípios de julho de 1900 deu-se por concluída a restauração do portico 
principal. As oito columnas e bases feitas de novo, foram executadas pelo canteiro José 
Barata com uma grande intelligencia dos fragmentos antigos que lhe serviram de modelo. 
Dois d'esses fragmentos já se achavam collocados no Museu nacional de Lisboa. 
Faltavam apenas exemplares para dois fustes, de que não foi preciso descobrir vestígios. 
N'esta extremidade recorreu-se ao portico de S. Thiago que forneceu os dois modelos 
mais em harmonia com os restantes. As [fl. 19] almofadas foram lavradas pelo João 
Machado com grande intuição e habilidade, sobre os espécimes antigos. Numa d'ellas 
era bem perceptivel, porque embora bastante deteriorada, a pedra antiga percebia-se 
bem todo o lavor. Com a outra, a do lado norte, a difficuldade parecia insuperável. 
Depois de muitas horas de applicação e tentativas poude finalmente reconstituir-se o 
desenho sobre a pedra carcomida, com relativa segurança. O trabalho das archivoltas 
não foi fácil, obedecendo de mais ao propósito de aproveitar todos os fragmentos antigos, 
que não estivessem inteiramente corroídos. Sem esta condição teriam de [fl.20] ser 
renovadas por completo algumas archivoltas internas. É fácil, pois, de ver como era 
árdua a tarefa da consolidação d'essas inserções sem prejudicar a curvatura continua 
dos arcos, de qualquer ponto de vista. 

Em 30 de Julho de 1900. Enviei consultas a R. Ortigão e J. Vasconcellos acerca da 
supressão dos janellões da fachada principal. Declarei estar persuadido de que 
primitivamente existiam duas frestas, iguais às da fachada lateral, serie inferior. 
Acompanhei a consulta com uma pho- [fl.21] tographia antiga da fachada e outra das 
frestas para cada um d'elles ver e estudar o assumpto. 

Em 7 de Agosto 1900 
Começaram os trabalhos para a reconstituição das frestas na fachada principal. 
Nesta data recebo carta de J. de Vasconcellos sobre este assumpto. 

Em 6 de Outubro 900 
Acha-se concluída a reparação da fresta da fachada do lado [?] norte. Bom effeito. 

[fl.22] Em 10 de Outubro de 900. 
Dimensões das duas grandes janellas abertas; para dar luz ás naves lateraes, pelo 

bispo D. João de Mello: 

-1,55-
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Em 21 desembro900 
Está concluída a segunda fresta (lado sul) da fachada principal. 
Sobre este assunto diz-me ainda J. de Vasconcellos que "veja o que se encontra nos 

Momumentos architectonicos de Espana sobre as catedraes românicas de Ávila e [fl.23] 
Zamora, principalmente esta ultima." 

Dimensões da grande janella da fachada sobre o portico que dei ao Bispo para a 
encomenda do vitral: altura 4,170. largura 1,85. 

Em principios de desembro de 1901 foi collocada na Sé Velha a pia baptismal de S. 
João de Almedina. Em troca foi ali assente a da Sé Velha. 

Em principios de maio de 902 deu-se principio aos tra- [fl.24] balhos de restauração 
das grades de pau preto. E poucos dias depois a recomposição dos azulejos em volta 
das frestas da fachada. 

Em 3 de julho de 1902 pela tarde foi a egreja benzida. Os últimos trabalhos de 
gradeamento de pau preto, envidraçamento, a collocação do grande vitral, foram 
activados em grande ? para receber a imagem da R.S..2 

Em 4 de julho de 1902. A chuva quando o andor da R: S: vinha a entrar na porta 
desabou em quantidade. A procissão teve de recolher apressadamente [fl.25] em S. 
Bartholomeu. Isto no dia 3. Em 4 aí pelas 9 horas da manhã foi levada a imagem de S. 
Bartholomeu para a Sé Velha. Ao atravessar a nave a imagem pareceu-me bella como 
uma impressão que ficará para sempre. Posta no seu lugar, em frente do retábulo de S. 
Pedro, pela Ia vez a vi bem iluminada. 

Pequenos festões a grandes espaços ornam a egreja. O imponente espectáculo de 
missa de pontifical. Orchestra magnifica, paramentos que brilham, cleresia, pessoas de 
distinção, concorrência enorme de senhoras e de povo. Cerimonia espectacular e 
solenissima. So n'este dia de excitação de ner-[fl.26]vos, pelo cansaço, tive commocões 
que nunca experimentei e por mais d'uma vez senti lagrimas nos olhos! 

Ainda é o que vale n'este mundo!.... 

Para a restituição da egreja ao culto foi necessário activar desde maio oa trabalhos 
indispensáveis. Assim, foram collocados os azulejos em volta das frestas, limpos e 
ageitados os retábulos lateraes, as frestas e janellas vedadas com vidraças, postos vidros, 
etc. Os passos da predela do retabulo-mor [fl.27] que estavam por pintar(os que foram 
feitos de novo) tive de improvisar à pressa uma pintura de estofo à la diable. Acollocação 
do vitral as mil coisas de ultima hora foi uma fadiga trabalhosa. 

Nesta occasião as duas obras de maior vulto e preço foi o vitral e restauração das 
grades de pau-preto, Nestes últimos arranjos da egreja, d'esta ultima tarefa, para a 
inauguração, o Bispo teve de pagar contos, pelo meu calculo, pouco inferiores a 700 
mil reis, ou mais. 

488 



Anexo Documental 

[fl.28] Em 7 de julho (2a feira) reuniu a Camará em sessão extraordinária e foi 
entregar ao bispo uma mensagem de congratulação pela realisação dos trabalhos da Sé 
Velha. 

No mesmo dia, á noite, uma grande manifestação popular, com os representantes 
das associações dos Artistas, Commercial, Grémios e Bombeiros, etc philarmonica á 
frente foram felicitar o Bis- [fl.29] po que se mostrou reconhecido e sensibilisado pale 
imponência da manifestação. 

Em 14 de julho (1902) Veio o Presidente da Camará, Dr. Silva Dias, em companhia 
d'um vereador Francisco Nazareth entregar-me uma mensagem de felicitações pelos 
serviços que prestei à restauração da Sé Velha. 

[fl.31] 
Claustro 
Sé Velha 
Em 12 Outubro 1903= 
Por ordem do Bispo Conde dei principio à reconstituição d'uma das arcadas do 

claustro, aproveitando quantidade de cantaria dos antigos aros que foram encontrados 
na alvenaria das demolições das paredes do Marquez de Pombal. 

Os intradorsos de alguns arcos como aquelle por onde começaram os trabalhos, 
encontravam-se guarnecidos de reboco. O que prova que a demolição dos arcos 
geminados data do tempo em que ali estava a Sé. Talvez em estado de ruina, e os 
cónegos fise- [fl.32] ram-nos apear. 

Em 21 de Outubro de 905 
Foram descobertos, ao fundo da nave collateral do claustro, lado nascente, os dois 

ediculos com os túmulos (ilegível) assentes em columnelos (século XIII) com a frente 
cortada. 

Em 24 de outubro foi achada uma porta perto da casa do capitulo, que vai ser 
investigada. 

Em junho (?) (sic) de 1907 = Por accordo entre B. Conde, Reitor da Universidade e 
Administrador da Imprensa, foram demolidas as paredes da ala sul do claustro e [fl.33] 
sobstituidos os arcos d'entrada para a casa do Capitulo. E seguidamente removidas as 
paredes de tijolo, que duplicavam os muros, para evitar a humidade n'esta casa. 

N'estas demolições foram encontrados fragmentos dos óculos. Entre elles um ou 
dois que justificavam perfeitamente o acerto dos que estavam já feitos no lanço norte. 

Outros vam ser aqui aproveitados, depois de completada a rosacea, segundo este 
desenho. 

Em 31 desembro 907 - Concluido o arco central do claustro, lado sul, com uma bella 
rosacea, reconstituída com 4 bocados antigos, achados na alvenaria. 

Idem (3 l-XII-907) Está legeada metade da casa capitular, para receber o tumullo do 
bispo D. Aff. Castello Branco. 
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[fl.34] Em 3 de Janeiro de 1908 
Às 8 horas da noite foi transportado para a Sé Velha, ficando depositado na sacristia, 

os restos do bispo d. Aff. de Castello Branco, acompanhado do padre e algumas pessoas 
curiosas. 

A pouca gente que encontramos ficava espantada. O prior ia embuçado na sua capa, 
com o sacristão igualmente encapotado; seguia-se o caixão pequeno 1,40, (se tanto) 
forrado de preto e atraz uma dúzia de pessoas. A forma original do caixão - um 
parallelipipedo, sem distinctive a marcha silenciosa e sem ordem, dava ao grupo um 
aspecto fantástico e mysterioso, que intrigava os transeuntes. No proximo dia 7 serão 
conduzidas as pedras do tumulo de Sant'Anna para a casa do capitulo, onde ficará. 

[fl.35] Em 10 de Setembro de 1908. 
Foi dada por concluida a casa do capitulo, cuja reparação foi demorada. As paredes 

e abobadas foram limpas e concertadas com cuidado. Nos muros a rocha escudada e 
desempenada; na do sul a silharia foi apeiada e reposta, porque se tinha desaprumado. 
Na abobada algumas nervuras deslocadas etc.etc. 

Em 12 de Abril 1909 = O Bispo Conde, depois de deligencia infruetifera pela penúria 
e instabilidade das situações ministiriais, consegui com difficuldade uma dotação de 
500 mil reis, para as obras do Claustro, que tem de ser administrados pela direcção das 
Obras publicas. Assim eu continuo com a direcção artística e na- [fl.36] da tenho com 
a gerência económica. 

Asim ficou estabelecido em conversa com o director Goes (Em 13 abril 909). 

Em 31 de julho 1909 foram suspensos os trabalhos no Claustro da S.V. e despedidos 
os operários, pelo director Goes, por se ter esgotado a verba. 

Três dias depois, nova ordem para que recomeçassem moderadamente, com dois 
operários, até ver. 
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4.2. Manuscritos de António Augusto Gonçalves - Projecto e anotações para 
uma publicação sobre a Sé Velha de Coimbra e o seu restauro - 51 fólios. 

[fl.O] s.v. [sé V e l h a l 
A Prologo e elogio a B.C. [Bispo-Conde] 

B Estylo românico. Difficuldades d'esté estudo. Resumo histórico da sua elaboração. 
Origem, influencias, escolas. Movimento geral. 

C Origem francesa do movimento na peninsula. Idea sumaria da 
introdução em Portugal. Monumentos de Coimbra. 

D Sé Velha. Descripção do edifício. (Genealogia). 

E Vandalismos que soffreu. 

F Relatório dos trabalhos de restauração. Justificação do critério seguido. 

G Claustro 

(siglas das cantarias) 

rfl.llPrologo 

Uma tal noticia histórica por mim escripta não poderia de certo ser cousa apreciável 
no conceito dos que não dispensam e emphase musical da phrase retumbando na caixa 
sonora das altas locubracões estheticas, sempre que se trate e questões de arte. 

Dos documentos architectonicos do norte (?) (sic) daHespanha, cujo conhecimento 
de visu seria indispensável ao meu estudo e á confirmação do meu juiso apenas possuo 
a escassa noção, que não pode ser ministrada pela reprodução photographica e 
lexicographica, e ainda assim na maioria dos casos sob o ponto de vista secundário do 
accessorio e do pitoresco. 

Sem poder attingir resultados seguros e convictos, hesitei durante muito tempo sobre 
se valeria a pena de publicar este folheto. 

É de sobra reconhecida a necessidade de despertar no espirito publico o interesse 
das cousas d'artei e as monographias dos monumentos são o meio efficaz para serem 
honrados pelo respeito das [fl.2] populações mas as frivolidades litterarias n'este género 
abundam e difficuldades e as exigências mais crescem na proporção da importância 
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histórica do edifício. 
Afinal concelhos benevolentes venceram a perplexidade e os escrúpulos da minha 

insufficiencia e decidi-me pela simples consideração de que na peior das hypotheses, a 
recusa da aceitação do meu trabalho em cousa alguma poderia depreciar os créditos 
que não possuo e para os quaes nenhuma aspiração de vaidade me move. 

Se a historia de arte e dos monumentos antigos de Portugal está geralmente cercada 
de espessas sombras; se os homens versados no estudo da historia da civilização, das 
instituições e dos costumes tem deixado em grande parte intacto este campo de 
investigação, não é isso motivo bastante para que os menos lidos, dotados de boa vontade 
deixem de applicar os seus cuidados ao estudo d'uma parte em especial do complexo 
tema. 

Alem disso na esterilidade d'estas paginas sempre é prova-[fl.3]vel que alguma 
indicação ou idea aproveitável se encontre; e em ultimo caso os desenhos e a noticia do 
estado a que as reformas anteriores tinham reduzido o velho templo servirá para recordar 
quanto é necessário firmar na estima da população este precioso monumento, que deve 
ser o orgulho da cidade, e (ilegível) pela admiração da sua bellesa e comprehensão do 
seu valor sera capaz de protegel-o da repetição dos estragos e insultos que em epochas 
passadas o desfiguraram. 

Taes eram as considerações que me traziam vacillante, em quanto outras razões 
meramente pessoais me não determinaram. 

A comissão dirigente da restauração da Sé Velha era presidida pelo Exm° Bispo 
Conde e constituida por mais dois membros entre os quaes desde o principio, sob a 
apparencia regrada de compostura, iam lavrando mutuas prevenções e parece que 
reciprocos desdéns. Só respeitabilidade bondosa e conciliadora da presidência poderia 
manter [fl.4] em presença estes dois elementos irredutíveis... 

Da manifesta discordância no modo de ver e de pensar em relação á natureza delicada 
dos factos e da preparação espiritual necessária a uma empresa de tal ordem e até da 
comprehensão da responsabilidade pesada resultaram incidentes em que o arbítrio 
desacompanhado da reflexão, como era de prever, desacertou. Em verdade pequenos 
lapsos que poderão passar despercebidos mas em todo o caso lamentáveis e dos quaes 
só por um largo sentimento de solidariedade compartilharia as responsabilidades. 

Cada um se julga no direito de exercer livremente a sua critica e é mister, a bem de 
todos e da justiça, explicar a quem quiser ouvir como era árdua e complexa por mais 
simples que pareça, a tarefa da restauração; como discutir e justificar finalmente o 
acerto das resoluções tomadas nos pontos em que a duvida (...) 

nota - este fólio não tem continuação. 

[fl.5] S.V. (Prologo) 
Antes da reforma o aspecto da Sé Velha era de tal forma precário e mediocre, que no 

Congresso dos arquitectos reunido em Paris em 1878 uma comunicação sobre os 
monumentos portugueses dá as plantas = de Alcobaça, da Batalha das Cathedraes de 
Braga, Porto e Lisboa, sem a mais leve referencia á de Coimbra! 
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[fl.6] Preambulo 
O nome de B.C, deve ser lembrado figurar na primeira pagina d'esté folheto. 
A restauração da Sé Velha, mesmo incompleta como se acha foi um milagre de 

tenacidade d'uma [paciente] iniciativa pertinaz que sabia circunvergir quando os 
obstáculos se erguiam a embargar-lhe o recto caminho. 

É necesario registar incidentes e factos, esclarecer e discutir lapsos, que não escapam 
á observação investigadora, e cuja responsabilidade cabe á impertinência das 
incapacidades officiaes, pavoneadas de títulos de autoridade e latitude de poderes tantas 
vezes imerecidos e nefastos aos interesses públicos. 

[fl.7] PrologoA avidez com que todas as nações procuram salvar para a civilização 
nova, todos os documentos vivos do trabalho, do génio, costumes e ideas, crenças e 
tradições que interessem á historia da sua existência = e aos ethicos da sua raça, é cada 
vez mais intensa e ardente. 

É uma necessidade do espirito moderno o estudar a documentação palpitante de 
todos os factos da civilização humana, na sua marcha penosa através dos séculos. 

Os orçamentos dos estados são generosos na adjudicação de somas consideráveis 
para proteger e manter a herança preciosa das gerações precedentes. E os esforços 
incessantes dos estudiosos e dos homens cultos unem-se á acção official e auxiliam-se 
n'esta empresa que tam eficazmente estimula o brio patriótico, a educação publica e o 
sentimento nacional. 

Em Portugal uma tendência se faz sentir, tam auspiciosa como separada de iniciativas 
superiores. A ini-[fl.8]ciativa particular desperta e em muitas cidades funda museus 
locaes, onde devotadamente são recolhidas as parcellas esparsas do defraudado espolio 
da nossa grandesa passada, com a perseverança e solicitude, que contrasta com a 
insensibilidade dos poderes dirigentes. 

Na arte de um povo reside a mais lata expressão da sua intelligencia, do seu caracter, 
da sua energia moral, importância e prosperidade. 

A architectura é de todas as artes aquella que melhor exprime a sensibilidade e a 
fortaleza da alma d'um povo. 

[fl9] Prologo (advertência) Esta sucinta noticia desde muito que estava escripta e 
posta de parte. 

Fora redigida de mistura com notas e divagações soltas e informes, que, conjecturei, 
mais tarde teriam de ser banidas ou completadas. 

Agora não sei porque dispondo-me a utilizar parte d'essa maça irregular de fragmentos 
desligados, confesso que me vi embaraçado acerca da forma mais consentânea á 
consecução do meu fim: ser lido com curiosidade e sem enfado e compreehendido sem 
esforço e com proveito dos menos versados em assumptos de arte. 

Duas condições, a meu ver se impunham para a tolerante aceitação d'esté género de 
impertinência: ser claro, e ser breve! 

Foi n'este sentido que diligenciei conduzir-me: tudo o que podia fatigar o leitor 
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condescendente foi suprimido, ou comprimido. 
É provável que esta preocupação desse em resultado a exposição desigual e mal 

ponderada. 
Todavia [fllO] como saiu a apresento. 
Não escrevo para os entendidos, aos quês nada poderia diser de novo: estas paginas 

dirigem-se principalmente, ou antes, exclusivamente aquelles que desejem formar idea 
do que o monumento significa como depoimento histórico e do que vale como affirmação 
de arte, desajudados de conhecimentos elementares e prévios sobre o prodigioso 
movimento da architectura medieval no occidente da Europa. 

[fl.ll] (Bispo) O velho monumento encontra-se agora espurgado purificado das 
injurias profanadoras que em diversas epochas o desfiguraram, com mais ardente zelo 
que reflectida prudência. Se não na sua completa integral e exacta expressão (riscado) 
primitiva, ao menos na inteiresa do seu aspecto venerando, tal como nos tempos da 
mais viva fé, em que, refugio consolador dos crentes e dos opprimidos, escutava as 
preces clamorosas das multidões apavoradas paios infortúnios das grandes calamidades 
publicas que frequentes vezes tornavam dolorosa a vida das populações medievais. 

[fl.12] [Bispo] 
Só uma poderosa iniciativa guiada por uma alta e sentimental comprehensão da arte 

e animada d'um rigoroso sentimento de patriotismo, seria capaz de emprehender a 
reconstituição d'esté monumento, revindicando (sic) para gloria da nação, a mais notável 
e pura construção românica, que tenha sido erguida no solo portuguez. 

Essa missão cumpria com nobre esforço o prelado illustre que com tanta honra cinge 
a mitra conimbricense, D. Manoel C. de B. R, cujo nome ficará para sempre ligado á 
velha cathedral e será repetido com amor e gratidão por todos aquelles, nacionaes e 
estrangeiros, que tiverem alma para as doces emoções dimanadas dessa grandiosa e 
imponente fabrica. 

Durante este longo período a sua tenacidade serena e corajosa retemperada na 
convicção da grande e meritória obra que realizava, conseguiu triumphar das situações 
árduas, dificuldades e obstáculos multiformes tantas vezes renovados, que surgiam a 
embaraçar o sucesso d'esta bella empresa. 

Ao iniciarem-se os trabalhos, por entre a indifferença do maior numero não faltavam 
as censuras dos pessimistas e incrédulos, torvos pelas suggestões da desconfiança e 
pela incomprehensão dos projectos a realisar. 

Ao passo, porem, que os trabalhos avançavam a evidencia material foi rendendo ás 
más vontades e os maldisentes, despertando o interesse publico e atrahindo adeptos. De 
certo ponto por diante a restauração tinha conquistado os votos e a sympathia geral; e 
durante muito tempo a Sé Velha foi o ponto habitual de reunião de grande numero de 
professores e pessoas, de maior cultura que, quotidianamente, ali se encontravam 
discutindo todos os episódios que com a reparação do edifício se relacionavam. 

As veses a concorrência era numerosa e tinha a apparencia d'uma sessão académica 
em acalorada pugna de opiniões e alvitres, os mais discordantes e singulares sobre 
assumptos de historia d'arte e de esthetica. E havia sempre, pelo menos, três ou quatro 
pensamentos irredutíveis que tornavam o debate interminável. 

Mas quando enfim o monumento surgiu integro e purificado do invólucro das 
aggregações que o desfiguravam, então o applauso romppeu e unanime de todas as 
boccas, fremente de admiração e enthusiasmo. 
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E este é mais um motivo a augmentar a gloria do illustre Prelado, que perseverante 
e incansável, pela única força da sua autoridade moral, e da sua influencia pessoal, 
desde o primeiro momento não cessou de impulsionar o prosseguimento da restauração, 
demonstrando que todas as contrariedades, por mais penosas, não foram capases de 
abater o seu animo, nem abalar a resolução de restituir ao pais o mais valioso dos seus 
monumentos românicos. 

[fl.13] (Bispo) Elle fez melhor do que os prelados seus predecessores, que, com 
maiores desvelos, se esforçaram a seu modo na intenção de enriquecer e exaltar a sua 
sé. 

D. Jorge d'Almeida, com grandeza de opulência prodigalisou os dons da sua 
generosidade em obras dispendiosas. Construiu a fachada renascença do lado norte e a 
porta de Santa Clara; decorou externamente o algeroz das absydes; ergueu o magnifico 
retábulo da capella-mor e de S. Pedro para sua sepultura e forrou as naves, paredes e 
fustes de azulejos mudejares. 

D. João Soares fez o retábulo notável da capella do Sacramento. 
D. Affonso Castello Branco não poupou os fartos recursos de que dispunha, 

emprehendendo a construção da ostentosa sacristia e lançou os cadeiraes do antigo 
coro. 

D. Antonio de Vasconcellos demoliu o ultimo andar, a torre lanterna para collocar 
o zimbório que alli se vê. 

E por sua vez a comunidade canónica não quis deixar de collaborar n'esta empresa 
de transformação e empenhou-se o melhor que soube na pratica de aformoseamentos 
nefastos. 

[fl.14] À sua intervenção se deve, provavelmente, o reboco geral da nave central e 
do transeptum, emplastrando de cal branca paredes e abobadas, modernisando a egreja 
com cornijas e colunas de ordem compósita, na deturpação completa do seu aspecto 
antigo. 

Por esta simples resenha se avalia que desacertos no correr dos tempos a bôa vontade, 
desalumiada de bom critério praticou em detrimento da imponência solemne e da 
sobriedade austera do edifício. 

A par de obras de alta valia artística, acumularam-se a capricho e ás cegas 
inconstruções grosseiras e deploráveis, como verdadeiros vandalismos. Nos fins do 
sec. XVIII o interior achava-se de todo desfigurado numa confusão abominável; mas 
ainda depois continuaram os attentados da ignorância e os estragos do despreso, a que 
o templo fora votado. 

[fl.l5]Um estudo serio e fértil sobre este bello monumento só poderia ser feito por 
um perito de largo espirito, fortalecido pelos ensinamentos da observação directa dos 
edifícios em diuturnas viagens, na posse integral dos complexos e sólidos conhecimentos 
sobre o movimento ascencional da arte, nas suas transformações sucessivas através das 
vicitudes (sic) e dos esforços infatigáveis dos architectes da idade média, principalmente 
na Europa ocidental. 

Possuindo simplesmente ideas incompletas e vagas sobre o assumpto, desnecessário 
seria affírmar que não tenho pretensões a tentar sequer mais que uma breve noticia, 
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compatível com a deficiência dos meus juisos, ligeiramenta guiado pelas noções 
adquiridas de instincto e ao de leve; sem meios de verificação decisivos sobre hypotheses 
formuladas na lição dos livros e nas suggestões da photographia. 

E isto é pouco e sobretudo de escassa solidez, para alicerce de affirmações novas. 
Todavia como cônscio da penúria de recursos serei cauteloso e breve. E limitar-me-

ei à exposição dos factos de maior evidencia, desviando-me de asserções que não posso 
justificar com visos de plausibilidade. 

[fl.16] Com seria interessante e util. 
Estudar um edifício d'esta ordem, na complexidade dos sucessos que concorrem 

para a sua erecção: as condições technicas, os incentivos sociais, moraes e religiosos; a 
sua genealogia e relações com outros edificios congéneres, e finalmente a determinação 
circunstanciada e exacta do seu valor, como documento artistico, etnographico e nacional. 

Mas este elenco envolve outros tantos problemas, que demandam conhecimentos 
vastos de historia e a competência especial adquirida em longos estudos e viagens. 

Esta noticia não pode ter aspirações a fixar princípios definitivos. O que vai ler-se 
representa apenas algumas opiniões de quem o escreve e um pretexto para exarar algumas 
notas desciptivas, referentes aos trabalhos de restauração em 189... (sic) emprehendidos 
e que foram condusidos em propósitos da mais desinteressada e rigorosa probidade, 
lemitando-se (sic) apenas à simples e escrupulosa reparação dos ultrages que o templo 
soffreu durante séculos, sem velleidades pretenciosas de erudição inopportuna, nem 
pruridos temerários de invenção de embellesamentos e correcções pittorescas. 

[fl.17] Em Portugal começava a monarchia. Os monumentos de Coimbra são talvez 
dos primitivos. Sé Velha etc. etc. e a charola dos Templários em Thomar. Depois 
Alcobaça, Sé do Porto, Braga, Lisboa, Évora, etc. etc. 

E segue até D. Dinis em transição para o gothico - (Sta Clara Velha). 

A S.V é e traçado originariamente francez. 
Opinião de Watson (tudo é portuguez). 

Sabe-se o predomínio da influencia senhorial francesa nas cortes da peninsula. 
Em Portugal apparece desde o conde D. Henrique. O conde era da Borgonha, e 

recebendo o condado fez-se acompanhar por grande numero de aventureiros, 
compatriotas. - Aqui vantagens pureza , gloria, indulgências. 

Emigração constante de cavalleiros, soldados, artifices, negociantes prolonga-se. 
Formam colónias que se estabelecem em muitos lugares; Aqui em Coimbra. 
Muitas sedes episcopaes occupadas por prelados franceses. 
Até D. Dinis. Esmerada educação. Rei artista e trovador. 

[fl.18 ] É de persumir que apoz a morte do bispo D. Antonio de Vasconcellos (17...) 
sede vacante, ocorresse um período em que varias sevicias foram prepetradas em 
detrimento do edifício. 

O venerando cabido, dispondo dos fartos rendimentos da mitra, achou ensejo azado 
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ao empreendimento de obras dispendiosas e deformatorias. A sua iniciativa obreira, 
tanto quanto se pode conjecturar, à falta de mais rigorosos informes, foi incerta e 
tumultuaria. 

Projectaram a construção de um grande órgão, de que não restam outros vestigios 
além do rol das somas dispendidas. E que devia ser obra de vulto basta a attestal-o uma 
só da verbas exaradas da escripturação, de cuja fidelidade a ninguém é licito duvidar. 

D'uma so vez, foi feita aquisição de estanho no valor de reis! (sic) 
Foi provavelmente para a collocação d'esta estrondosa peça que foi praticada a 

abertura d'um grande arco no triphorium, da parte do evangelho, com a largura de dois 
intervallos dos pilares, ou duas arcadas das naves. 

[fl. 19] Assim o capitel d'uma das altas colunas ficou servindo de feixo do arco. 
E deve dizer-se de passagem e em proveito à verdade que este destempero temerário 

foi levado a effeito, com tanto sucesso, como arrojo. 
Uma tal operação, tão cheia de perigos, que o menor descuido ou imprudência podia 

dar causa a deslocações ou desvios de consequências ruinosas, foi levada a effeito sem 
produzir o minimo abalo nos muros, ou nas abobadas. 

Valha-nos isso. 

[fl.20] Nem todas as injurias que o edifício soffreu, consistiam em additamentos e 
agregações, mais ou menos sanáveis. 

Havia factos lamentáveis de destruição. 
Muitos offereciam ensinamentos manifestos e seguros em vestigios claramente 

indicados; outros, menos evidentes eram, ainda assim, susceptíveis de subsidiar 
conjecturas prudentes, estribados em analogias instructivas. Mas, afora estes, alguns 
apresentavam a extincção radical de todos os vestigios antigos, e novas difficuldades 
surgiam, para evitar soluções arriscadas e contestáveis. 

[fl.21] A Obscuridade das egrejas românicas era alem de um preceito suggerido pela 
(ilegível) religiosa, a consequência do systema de contracção que limitava as aberturas 
para garantir as máximas resistências. 

A Sé Velha, como as suas congéneres, tem a impressão sombria e mysteriosa tam 
propicia ao recolhimento e à oração. Com a (ilegível) dos tempos julgou-se necessário 
dar-lha mais abundante claridade; e esta deturpação motivou deturpações repetidas. 

[fl.22] O bispo D. transformou as frestas lateraes da fachada occidental em 
duas janellas altas e largas, de volta redonda capases de illuminarem abundantemente 
as naves collateraes. 

Muito mais tarde, no sec XVIII o mesmo empenho persiste e a janella geminada do 
facial do transeptum, do lado do evangelho, é sacrificada pela abertura d'outra grande 
janella que [fl.23] vinha desde a abobada até interceptar a galeria circundante. 

A reposição d'esta era fácil visto que, afogada em alvenaria, tinha sido descoberta a 
janella primitiva fronteira, que, salvo pequenas mutilações, conservava a sua 
configuração completa e prestava um testemunho indubitável à reconstrução. 

Outro tanto não acontecia com as frestas, que ladeam o portal da entrada. Essas 
tinham desapparecido sem deixar signaes da sua forma e dimensão provável. 

Occorriam naturalmente hesitações justificadas; e, só depois de investigações e 
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confrontos é que foi adoptada uma solução, sobre cuja genuidade não podem restar 
duvidas. * 

*Nota 
Ainda n'este ponto de capital importância a opinião do sr. J. de V. [Joaquim de 

Vasconcelos] foi escutada e acatada com a confirmação da sua indiscutivel autoridade. 

[fl.24] A restauração da grande janella sobre o portico occidental offerecia dificuldades 
serias pela insuficiemcia de indicações de qualquer ordem para o reconhecimento da 
sua forma primitiva. 

Em epocha incerta muito provavelmente não posterior à construcção do coro no 
tempo do Bispo D. Castello Branco, foi parte desfigurada, com verga recta e bandeiras 
de vidraças. 

A cantaria d'esté acréscimo era calcário de Ançãe o avoamento da janella, incluindo 
o intradorso do arco, tinha o aparelho da construcção antiga. D'aqui se conclue que se 
houve parte destruida não interessava mais do que uma pequena faixa, a partir da aresta 
exterior da archivolta, bem pouco entrando pelos pés-direitos. 

Admittida a hypothèse de qualquer decoração, que poderia [fl.25] ter sido? 
Dos alvitres apresentados o único, a meu ver, seria aceitável á discussão o que 

suppunha um lintel no lugar ocupado pela bandeira. 
Exemplos ?? 
De resto, a lembrança dos dois arcos geminados com colunas no meio, à semelhança 

das janellas lateraes, quanto a mim nem merece a importância da referencia. 
Fosse como fosse não podia ser feita obra por meras hypotheses, mais ou menos 

caprichosas, destituidas de comprovações especiaes que a apoiassem. Assim na forma 
adoptada tem a janella na sua configuração geral, differença salva de quaisquer molduras 
ou pequenos accidentes de planta; e esta solução incontestavelmente punha-se como a 
mais cautelosa, a mais sabia e menos pretenciosa. Ao mesmo tempo a mais segura para 
que a parte agora edificada (palavra riscada). 

E é de notar que aqui, como em outros pontos onde a contestação possa suscitar-se e 
provar sua rasão, será possivel e fácil de futuro desfaser o arco dando satisfação ao 
juiso dos competentes n'um pleito serio e sereno onde o autoritarismo ignorante e 
audacioso não tenha voz. 

[fl.26] Por nosso excesso de escrúpulo partimos do principio de que sejão validas 
(ilegível) imaginarias, a verdade porem, é que se por ventura existissem só poderiam 
ser suggeridas pelas desfavoráveis de duvida systematica. 

Porque se invoca algum exemplo excepcional de janellas dinteladas, na architectura 
românica, a raridade d'esses exemplos deve por isso mesmo indusir-nos a seguir a 
regra geral. Esta é a norma da prudência. Alem d'isso paralelamente á Sé Velha temos 
a destruida S. Cristovam, reprodução relativa a mais completa; e n'esse precioso 
documento lá encontramos a análoga concepção architectonica e o mesmo desenho da 
janella sobre o portico, janella ampla sem a obstrucção de decorações supérfluas. 

Lá Unhamos o dintel na porta principal, porque era ahi o seu lugar (os edifícios que 
o teem nas janellas?) podem ser considerados como actos de insubordinação artística, 
attentatorios, pela sede de originalidade, dos princípios consagrados e tradiccionaes do 
estylo. 

Na [fl.27 ] Espanha encontram-se. 
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Em Portugal como está dito o dintel figurava em S. Christovam, ainda se vê sobre a 
porta lateral na igreja de Cedofeita, no Porto e, segundo todas as probabilidades, 
adquirindo quase foros de certesa moral existia na entrada norte da Sé Velha, onde mais 
tarde foi adaptada a fachada renascença. 

(Baixo-relevo do Instituto) 
[fl.28] Aegreja de Sain-Sernin, ou antes Saint-Saturnin, de Toulouse, aparte as suas 

vastas dimensões, é uma construção de género semelhante à Sé Velha. A fachada não é 
da primitiva; mas foi construida no século XV segundo o plano primitivo: Ora ahi 
apparece a delineação em arcatura da grande janella sobre a porta principal, que é 
dupla, mais enquadrando uma rosacea. 

A contestação que os disculos ergueram a propósito d'esta janella! 

[fl.29] Pavimento do transeptum 

Ao restabelecer o pavimento do transeptum uma dissenção embaraçosa se suscitou. 
As soleiras da capella mór e das duas lateraes é fora de duvida que na primitiva se 

elevavam ao mesmo nivel, acima do piso geral de alguns degraus, lançados a toda a 
largura do transeptum. Os vestigios foram encontrados e estavam patentes a todos os 
olhos. 

A reposição, porem, d'esse pavimento, tal qual existiu, era impraticável, visto que 
no século 16 os absydiolos foram rebaixados e n'elles erigidos os bellos retábulos 
renascença, cuja deslocação seria um vandalismo ignominioso e estúpido. 

Exigia-se uma solução nova, que não estivesse em desacordo com as normas 
românicas e sem danos á perspectiva geral do templo e mantivesse a linha do terreno 
nas condições actuaes. 

Mais uma vez a má vontade do representente das obras publicas achou azado pretexto 
para um simulado desacordo de opiniões, que nem sequer especiosamente foi capaz de 
justificar. 

Assim uma questão, em que só deviam ter voto deliberativo homens de competência 
e predicados especiaes de espirito e de estudo era perturbada pela audácia [fl.30] 
desalumiada d'esse funcionado; e tam contravertida que se tornou mister appelar para 
a intervenção judiciosa de peritos de indiscutível sciencia e prestigio, que resolveram, 
em ultima instancia, o pleito. 

A convite do Sr. Bispo Conde, em Coimbra se reuniram delegados da comissão dos 
mon. na. : os ser. J. de V e R. O.[Ramalho Ortigão]: e na presença do prelado foram 
detidamente ponderadas todas as hypotheses do problema e dabatidas as vagas e 
inconsistentes objeções, sobre as quaes se improvisava um conflicto de injustificáveis 
despeitos. 

[fl.31] Os delegados com a proficiência e jurisdição sobre a materia que os seus 
nomes representam, com a imparcialidade comprovada pelas considerações de profundo 
saber expendidas n'esta memorável sessão, pronunciaram-se pela approvação do alvitre 
que primeiro fora proposto. 

Pareceria que todos os óbices ficavam removidos, desfeitos oa equivocos e aplacados 
os desmandos. 
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[fl.32] Pois não ficou por aqui este litigio de puro capricho e teimosia! 
Não sei se por iniciativa propria do engenheiro, que se agarrava obececadamente ao 

seu projecto, que não sabia defender com boas ou más razões: ou por subserviente 
interferência de procuradores officiosos, em tentativas de desagravo, o que é certo é 
que condusida por misteriosos conluios houve appelação da resolução tomada. De Lisboa 
veio em reforço um architecto de nomeada com pretensões a dirimir descricionariamente 
esta questão árdua, para a qual, salvo o devido respeito, nunca provara possuir títulos 
de autoridade, para sobre ella emitir sentença decisiva. 

Como era de prever, a sua opinião, por uma coincidência acomodaticia(l), ajustou-
se em precisa concordância com o plano regeitado. 

Succederam-se incidentes que não vale a pena referir, e depois de serenadas (ilegível) 
peripécias, as cousas voltaram ao seu equilibrio normal. 

[fl.33] Como não podia deixar de ser, foi aceite a única solução pratica e racional, 
que conciliava todas as conveniências ao mesmo tempo que se fundara em bons 
exemplos, genuinamente românicos. 

Os degraus de accesso ao transeptum foram collocados na linha extrema das naves, 
com vantagem manifesta para a obra valiosa da renascença e sem prejuiso para o aspecto 
e concordância architectonica do conjunto interior. 

[fl.34] O rebaixamento do transeptum e regularização do pavimento da igreja 
constituia um problema serio e sobre cuja resolução se despertava a antiga hostilidade 
adormecida entre os dois membros da comissão. 

Não eram precisos grandes recursos de sagacidade para claramente se reconhecer 
que as capellas absydaes existiam n'um mesmo plano, com escada de acesso estendida 
a todo o comprimento do transeptum. Aos olhos de todo o mundo existiam bem patentes 
os próprios degraus trabalhados na rocha para o assento da cantaria.* 

Mas a questão era muito outra, o que importava era repor na primitiva altura a capella 
mór, mantendo o piso muito inferior das duas capellas leteraes, cuja conser[fl.35]vação 
se impunha como obras excepcionaes da ranascença portuguesa. 

*[fl.36] Nota demais bastava ter em vista o plano da capella de S. Pedro, dentro do 
castello de Leiria, cujas analogias flagrantes são salvas as diminutas proporções da 
escada, com a Sé Velha, no traçado. 

E na decoração vão até á reprodução exacta dos mesmos capiteis e perfis molduraes. 

[fl.37] O acesso ao triphorium era servido por duas escadas de hélice, uma no recanto 
do transeptum, que continuava até ao eirado; outra no fundo da egreja, no angulo 
sudoeste. 

Esta foi supprimida em fins do sec. XVII, e substituída por uma larga e suave 
escadaria, para o que foi necessário additar ao templo uma construção apropriada. E a 
caixa da escada antiga, demolidos os degraus, achava-se transformada em retrete. 

A eliminação d'estas deformidades e a reversão da escada a estado primitivo não 
implicava a minima difficuldade. Estavam patentes todos os signaes. 

[fl.38]Para a depuração total da egreja de todas as superfetações dos séculos 16 e 17 
n'ella escrustadas, seria preciso remover os retábulos e altares collateraes. 

Mas não se pensou n'isso pela obvia rasão de que limitações de varia ordem se 
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impunham naturalmente à amplitude dos trabalhos. 

[fl.39] O absydiolo do evangelho foi escolhido pelo bispo D. Jorge d'Almeida para 
sua sepultura. Ahi mandou erigir um retábulo de pedra de Ançã dedicado a S. Pedro. 

É uma peça delicada, de esmerado lavor e preciosos detalhes, em estylo renascença, 
talvez não anterior a 1520. 

Apesar de bastante danificado e assaz corroido pelo salitre, é uma obra digna de ser 
notada, como affirmação authentica da vigorosa exuberância da renascença coimbrã. 

[fl.40] Capiteis 
A maior parte preferia os capiteis lavrados segundo o antigo: qualquer reprodução 

imitativa que evitasse o effeito frio e secco do capitel cubicado e liso. 
Debaixo de certo ponto de vista os que assim opinavam tinham razão, isso seria 

incomparavelmente mais bonito. 
Somente no meu papel eu devia desconhecer o que fosse mais ou menos bonito. 

Mais bonito (Sé de Lisboa) era a talha dourada e lusidia que formava a capella mór. 
Mais bonita é a Sé de Lisboa escaiolada e de cores garridas. A minha critica so 

deveria pronunciar-se sobre as causas artisticamente boas ou artisticamente más. Ora 
ninguém dirá que uma pedra [fl.41] cinselada hoje possa ser um bom espécime de arte 
românica. 

A insistência com que era renovado este alvitre obriga-me a ser insistente. 
O que animava o meu parecer não era só um simples escrúpulo instructivo, de 

probidade e consciência; era a lógica d'um principio de comum accordo estabelecido e 
por todos nós aceite. Se com a convicção mais profunda e quasi indignados nós 
arrancássemos as escrecencias que falsificavam o caracter do edificio se louvavelmente 
o purificávamos de exertos parasitas e nocivos (...) 

(...) consolidação e reconstrução do effeito primitivo nas suas linhas geraes. Em 
toda a fabrica architectonica a decoração do detalhe é um aspecto secundário. 

[fl.42] Seria tarefa bem fácil a composição decorativa de uma dúzia de capiteis no 
mesmo espirito e feição das centenas que a Sé Velha encerra. 

Mas, perante a veracidade histórica do seu estylo, um capitel românico feito hoje, 
sobrepticiamente misturado entre todos os de factura antiga somente significaria uma 
hypothèse e uma falsidade. 

É como se n'um manuscripto medieval se completassem rasuras de deterioração 
com palavras de mera conjectura. 

Embora fizessem sentido, embora com probabilidade de acerto, nem por isso deixaria 
de ser um documento viciado. 

Foram estas considerações, nem um momento esquecidas, que obrigaram à abstenção 
conscienciosa e obstinada de decorar os capiteis collocados em substituição de outros 
destruidos. 

A opinião geral não deixou de lançar à conta de exagero ou tibiesa este propósito de 
honestidade, que para o conspecto total do edificio não ser alterado, basta a configuração 
dos capiteis em des-[fl.43]baste. 

Mas, em ultima instancia, quando venha a reconhecer-se a inanidade dos motivos 
expostos e que preferível seja a simulação da obra antiga, não faltaram homens intrépidos 
para remediar esta falta. Lá têm pedra em sufficiente volume: poderão lavrá-los à 
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vontade! 

[fl.44] Portico principal 
O estado de ruina do portico principal era extremo e deplorável. 
As archivoltas inteiramente corroidas, e os fustes e bases das colunas, bem como as 

duas almofadas pilastraes, de tal forma e tam fundamente assoladas pales mutilações e 
pela carie, que difficilmente se poderia ajuizar do seu valor decorativo. 

Das oito colunas que o ornavavam, quatro tinham sido, em tempo arrancadas para 
que não desabassem. 

Dois desses pedaços, não se sabe porque baldões do acaso, foram parar ao museu 
nacional de Lisboa; os quatro restantes lá se equilibravam carcomidos e minados, como 
vegetaes apodrecidos e disformes. 

A renovação do desenho principalmente d'um fuste e d'uma das pilastras parecia 
insuperável. E, só depois de longas e pacientes tenativas poude reconstituir-se a 
composição na plena segurança da sua exactidão graphica. 

Faltavam dois exemplares de fustes, para os quaes não havia paradigma elucidativo, 
que podesse ser seguido. Forçoso foi aceitar por modelo dois typos locaes do mesmo 
género e de idêntico estylo. 

Esses fragmentos do velho portico que foram substituidos, para reconhecimento e 
legitima authenticação dos trabalhos realisados, acham-se expostos no Museu de 
antiguidades do Instituto. 

E pelo exame comparativo se julgará da intelligente intuição e escrupulloso acerto, 
com que dois hábeis artistas João Machado e José Barata se desempenharam da sua 
execução. 

A restauração das archivoltas exigiam (sic) também applicação cuidadosa e esmerada; 
obedecendo ao propósito de somente recompor as lacunas que denteavam as curvaturas 
em porções variáveis. 

Sem esta condição teriam de ser renovados por completo alguns dos arcos. 
E tudo isso se conseguiu satisfactoriamente. É de ver quanta attenção exigia a 

consolidação d'essas inserções parciaes, de forma a não prejudicar a continuidade de 
curvatura das molduras arqueadas, de qualquer ponto que fossem vistas e destorcidas. 

[fl.45] Lanterna 
Viu-se por indicações d'um manuscripto existente na Bibliotheca Nacional e citado 

por F.J. ?? que a torre sobre a lanterna subia á altura de três andares "de extremada 
altura" o que corresponde a três series de janellas. 

Mas, reflectindo um pouco, deve reconhecer-se o exagero da informação. 
É fácil de conjecturar que essa altura descomunal estaria fora de toda a proporção 

com as dimensões geraes do edifício; e, alem d'isso, quanto seria cheia de perigos uma 
tal fabrica, sem exigências de utilidade, ou de bellesa, que podesse justifical-a. 

E como se esta consideração não baste outro motivo induz a regeitar a hypothèse: é 
que nos edifícios contemporâneos estas torres sam de moderada altura. E não seria 
gratuitamente, que o architecto se lançaria n'uma perigosa aventura de inovação. 

Do que não podemos duvidar é que tinha mais um andar superior ao corpo que 
existe. E era prova[fl.46]velmente sobre este que assentava o coruchéu à semelhança, 
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poe exemplo do que se vê em (sic). 
O mesmo manuscripto esclarece que o bispo D. A. de Vasconcellos e Sousa mandara 

demolir esta torre e ordenara a cupula coberta de imbricação azulejada, que hoje alli se 
vê. E que a isso fora levado -"por se temer alguma ruina que ameaçava". 

Esta affirmação deve ser lançada à conta de nova invenção. 
Pela inspecção da parte que resta se pode avaliar da robustez e conservação admirável 

de toda a fabrica. 
Repugna acreditar, é verdade, que por simples capricho ou deformação de critério se 

cometesse tal extravagância, qual a de empreender uma obra de demolição, por certo 
relativamente dispendiosa, pelo simples parecer e vangloria de cobrir uma amputação 
com um domo barato de mediocre significação, embora de [fl.47] agradável delineação 
no seu género. 

Mas é de notar, que na longa existência d'esté templo, que não foi felizmente dos 
que soffreram maiores injurias, ha exemplos de sobra de dislates semelhantes. 

Além de que se encontram por desgraça, por toda a parte, inteiramente injustificáveis 
factos idênticos de insensatez pretenciosa a deplorar. 

NB A lanterna é de origem normanda - invenção feliz adoptada no período gothico. 

[fl.48] Sob o invólucro do reboco era difficil de avaliar toda a extensão dos estragos. 
As obras começaram e só então se reconheceu o que a suspeita mais pessimista não 
poderia ter conjecturado. A ninguém lembraria que para dar adherencia a uma camada 
de cal de 2 centímetros de espessura se julgasse necessário lascar a golpes de marreta e 
a sulcos de ponteiro a superficie da cilharia. 

O que ficou a descoberto era d'uma barbaridade revoltante: toda a cantaria 
esclaravrada (sic) a fundo e na fúria d'esse trabalho partiram molduras, capiteis, fustes 
[fl.49] e todas as arcaturas do facial do transeptum do lado da epistola! 

E é quando os estragos se apresentam d'esta forma que o sr. Zino vem vociferar que 
o pedreiro da Sé Velha anda a apagar as siglas dos artífices! constructores! 

As siglas é como quem diz uma cousa que conhece como as suas mãos. 

[fl.50] Sé Velha 
(Vestígios do antigo edifício) 
Perdeu-se o ensejo único de colher notas valiosas que deveriam ser e vantagem a 

quem de futuro tentasse investigações mais profundas. 
Este homem (o Frazão) frio e inerte, sem um estimulo de curiosidade e sem um 

vislumbre de noção sobre a importância do achado, fez entulhar de novo cavidades 
abertas. 

Em vão lhe foi insinuada a conveniência d'uma exploração methodica e sensata, 
obedecendo a uma intensão intelligente; mas nenhum dos dois, nem o director, nem o 
capataz da obra podiam comprehender o alvitre. 

E eu, pela minha parte continuava a abster-me. 

[fl.51] Notas 
Durante as obras de restauração foram encontrados vestígios d'uma edificação 

anterior. Provavelmente restos da antiga mesquita a que alludem as antigas referencias. 
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4.3. Manuscritos de António Augusto Gonçalves - Anotações para palestras - 3 
fólios. 

[fl.l] Eu seria injusto se não aceitasse o convite do sr. d. G. B.[?] para vir aqui 
acompanhar o seu curso n'esta visita. V. Exa pela sua illustração e predilecções artisticas 
do seu espirito poderia fazer-lhes notar as bellezas d'esté admirável edifício; mas quis 
ser amável comigo, porque por acaso fui eu o encarregado de dirigir os tarbalhos de 
restauração que o sr. B.C. realisou, com tanta gloria para o seu nome. 

Foi elle que o salvou da ruina e do esquecimento: uma ressureição maravilhosa. 
= Ainda ha bem poucos annos o historiographo Ranaix ? diria que a S. Velha era 

uma construção arabe. 
= Enlart, depois d'isso, diria que a S. Velha fora tam transformada no sec. XVI que 

teve de ser outra vez sagrada.. 
= Effectivamente D. Fr. Álvaro de S. Boaventura sagrou-a no sec. 17. 
= Porem numa grande obra publicada anno passado, (a Hist, da Arte de André 

Michel) - v. Enlart. a obra referida foi publicada entre 1905 e 1914-aS.V é exaltada 
como o monumento românico do mais puro estylo. 

= Num outro livro sobre Port, e Hesp. P. Jousset - L'Espagne et le Portugal illustrés, 
Paris, 1908 - está na bibliografia - diante da S.V solta um brado de admiração. 

E todos de accordo que é a mais pura e bella construção românica. 
Por estylo românico entende-se em architectura, como nas línguas românicas) a arte 

que se apoia fundamentalmente na tradição romana, modificada por elementos de 
diversas origens. 

[fl.2] 
Sob o ponto de vista da critica moderna, V Exa fez mais que D. João Soares e D. J. 

d'Almeida, porque estes prelados engrandeceram o templo com as larguesas do seu 
fausto, e V. Exa purificou-o e salvou-o da ruina e do esquecimento recomendando-o e 
impondo-o à veneração do paiz como uma das mais valiosas obras românicas da 
peninsula, onde tantas existem. 

Ate aqui o grande monumento só existia para alguns, os raros entendidos que 
descorttinavam atravez das deformidades que o cobriam e o deturpavam das linhas 
geraes da sua grandeza antiga; V Exa desvendou-o. Esta completo à admiração de todos 
os homens que têm olhos para ver e alma para sentir. 

D'ora avante a Sé Velha de Coimbra, Batalha e Belém ficarão sendo três padrões 
monumentaes de três epochas glorio-[fl ]-sas da nossa epopeia e os três monumentos 
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typicos de très phases notáveis da evolução da arte. 
Livro aberto aos estudiosos, archeologos e artistas que poderão vir estudal-o e render 

culto e retemperar o seu coração de portugueses, na evocação das mais brilhantes epochas 
da nossa historia pátria. 

[fl.3] 
Sé Velha = palestra= 

Para a S.V. ser comprehendida e amada é preciso recordar a função benéfica que 
exerceu sobre as populações desgraçadas e rudes, nas grandes calamidades que tantas 
vezes esmagavam os povos medievaes. 

A ignorância, a crueldade dos costumes, a ferocidade cega da justiça, o terror das 
superstições, as pestes, a guerra com todas as ignominias e horrores, tudo contribuia 
para tornar tornar (sic) desgraçadas as classes Ínfimas. 

A vida d'estas epochas era uma tortura horrível! 
Nós que hoje vivemos em cidades policiadas cercadas de comodidade e conforto. 
Quantas vezes as multidões em lagrimas, em gritos afflictivos entravam por aqui 

dentro desvairadas, implorando a protecção divina, que acreditavam ser a única força 
que podesse valer-lhes e defendê-las. 

As senhoras que me houvem dentro em pouco terão uma grande missão social a 
desempenhar, na formação da intelligencia e do caracter da geração nova. 

Decerto se não deixará de despertar e acendrar o sentimento do amor da pátria na 
alma infantil dos seus discipulos. 

E é preciso explicar-lhes os velhos monumentos, que são a herança dos nossos 
antepassados, testemunhos das crenças, das energias e da prosperidade dos que nos 
precederam. 

É por isso que em toda a parte os velhos edifícios são titulos de gloria, cercados do 
respeito e do amor patriótico que por elles vela carinhosamente. 

V. Le Duc e Luis Gonse - nota: L'Art Gothique, Paris, 1890. ver Enlart - encontram-
se no mesmo pensamento quando dizem que são dignos de lastima os povos que não 
presam os documentos do seu passado, porque para elles não ha futuro. 
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4.4. Manuscritos vários. 

Igreja de Cedofeita 

Em 3 de Outubro de 94 

Cedofeita: Igreja d'uma só nave. Interiormente de todo transformada. Conserva 
apenas três columnas de cada lado com os antigos capiteis, umas cortadas e outras com 
bases impossiveis. Foi transformada no tempo de D. Maria Ia. É de estylo românico 
muito bárbaro. Os capiteis apenas esboçados e d'uma execução impotente. Por exemplo; 
capiteis interiores. 

Decididamente principios ou meados do século XII. A intenção decorativa é muito 
mais avançada do que o savoir faire do artifice. Na capella mór nada resta do antigo. 
Duas columnas unicamente, com os capiteis picados e os fustes cortados pelo meio. 

Todas as columnas são adossés ao muro, somente meios cylindros. 
No exterior, uma porta lateral. 
É preciso notar que ha restaurações antigas e que na parte primitiva, em alguns 

capiteis é fácil provar a intenção de aproveitar desenhos da Sé Velha 

Interior da Egreja 
Cimalha e arco tudo de construção recente 

Mosteiro de Alcobaça 

Alcobaça 2 de novembro 94 

A Igreja foi limpa a ferro. Toda a cilharia está picada recentemente. Não se limitaram 
a simples lavagem foi a ferro. 

Nos topos das secções das columnas que foram em outro tempo cortadas 
(provavelmente em reforma fradesca) alindaram, fantasiando umas decorações como 
esta 
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As juntas caiadas e a cantaria remendada. As abobadas (os panos de entre as nervuras) 
caiadas de branco cru ?, muito desagradável. 

O encarregado da restauração, (representante do Motta) chama-se Libório. 

Mosteiro da Batalha 

Batalha 2/11/94 

No tumulo de D. Duarte da capella-mór, restauraram os narizes, por exemplo e fiseram 
duas cavidades de narinas enormes! Ambas as estatuas foram retocadas inhabilmente. 

No tumulo de D. João as mãos que se apertam são novas, mesquinas e ridículas. E 
nas roupagens em (ilegivel), escavando e gastando na pedra os bocados fracturados. O 
mesmo em quasi toda a orla do manto da rainha. 

Tudo é feito friamente authomaticamente, sem sentimento e sem arte. 
No espaldar do ediculo do tumulo de D. Fernando, o infante Santo, ha as três pessoas 

da paixão que são caricaturas. Obras de rapazes, principiantes e habilidosos. O antigo 
lá está para o confronto! 

Tudo o que está feito, inclusive os dois túmulos, o D. João II e do filho obedecem 
aos mesmos critérios e eivado dos mesmos defeitos. Talqualmente. 

Estão já lavrados 4 tampas tumulares: 2 pios para os já feitos e outros 2 para os que 
vão fazer! 

Para D. João II, o filho morto em Santarém, D. Affonso V e a mulher D. Isabel. 
Lá estão as estatuas do portico antigas. A linha é graciosa, o nu accentuado. Nos 

novos as pregas são roliças, sem graça e sem arte absolutamente nenhuma. 
As antigas são óptimas. -
O trabalho dos cabellos em grupos; alguns crespos. Nos modernos ondeados, 

empastados, ás linhas paralellas.-
Todos os dinteis em janellas que tem sido feitos teem todos pretensões ao estylo dos 

dinteis do claustro e são pesadíssimos. Grandes trouxas a enlaçarem-se. 
Vitraes medonhos!!!! Padrões verdadeiramente estúpidos. Um assombro de 

imbecilidade. 

Ate nem se deram ao trabalho de imitar o apparelho antigo nas partes restauradas -
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Palácio Nacional de Sintra 

Palácio real de Cintra 
Desfigurado miseravelmente pela restauração das obras publicas. 
Tectos mudegares não vi. Os mais antigos são o da Pegas e dos Brazões, posteriores 

a D. Manoel sec. XVII. A decoração inte-[fl.5]rior é d'umapelintrice de rei boieiro! Ha 
mobiliário reles, como canapé e cadeiras lisas com pintura e dourados, a fingir talha e 
lavor de D. Maria I. Cousas antigas e boas de mistura com imitações modernas sem 
valor. Os ferros do fogão, por exemplo. 

O que ha para admirar é o exterior: janellas manoelinas e fachada muito alterada por 
acréscimos. Uns bellos arcos ogivaes, que deviam realçar a frontaria, estão tapados 
com um terraço ou balcão, etc. E alem do exterior a opulência de azulejos mudegares, 
bem dispostos. Muito pittorescos, muito decorativos e raros. [fl. 6] Só por elles vale a 
pena ir a Cintra. Porque a forma da disposição é original e impressiona. 

Azulejos variados e riquíssimos, cercaduras únicas! 
O pavimento da sala, dita de D. Affonso VI, muito estragado é d'uma composição 

bellissima. E é de ver que assim fossem todos os outros, agora substituídos por parquet, 
de mármore enxadrezado! 

Assim como os tectos reformados por apainelados muito estúpidos. 
Basta diser: ha uma escada de serviço que se acha com os competentes corrimãos e 

guarda-vas-[fl.7]souras pintados côr de castanho. 
A forma como aquilo está actualmente faz indignação e faz nojo. 
É a estupidez mais crassa e asquerosa a impar de prestimosa, com a autoridade de 

tudo destruir e estragar. 
O engenheiro ás soltas! 

Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães - claustro e túmulos 

Guimarães 
10 de Julho 95 
Claustro da Collegiada de Guimarães 

Em estylo românico. Porem nem todos os capiteis são da edificação primitiva; antes 
parece que muitos e muitos foram renovados em tempo de D. Manoel. Quasi que ate 
diria que tudo é do tempo de D. Manoel isto é, os capiteis e columnas, apparacendo em 
alguns a intenção de imitar capiteis românicos. 

Este motivo central é repetido em muitos capiteis de feição românica e é cruamente 
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manoelino. 

A parte mais antiga que resta do claustro é apenas as arcadas de cintro pleno. As 
abobadas nada tem que ver. 

N'uma segunda visita: 
Positivamente toda a construção é manoelina. Sem sombra de duvida para mim. 

Posso sustentar com segurança esta opinião. 
Se é certo que se da como assente que o claustro é românico, é necessário desfazer 

este erro. As arcadas são inteiramente manoelinas, de cintro pleno. É vulgar o cintro 
pleno no manoelino. Dentro da propria igreja da collegiada lá está um exemplo; o arco 
principal do nartex, ou galilé(?) da sé de Braga. Isto para só citar exemplos que tenham, 
pela proximidade, maior aceitação. 

Indagar quem são os conjujes que estão sepultados na camará baixa da torre que é 
toda absolutamente manoelina). O tumulo do século XV é uma preciosidade raríssima. 
O estado de ruina é completo. A pedra d'Ançã na maior parte acha-se deploravelmente 
desfeita. 

Das figuras restam as cabeças os vultos todos mordidos da carie e (ilegível) porções 
fundamente corroídas principalmente na metade inferior. 

A capella funerária é de aboboda artesoada, de granito a desfazer-se e em parte 
remendada a tijolo. 

As partículas que se vão desagregando cahem e formam um montão de mais d'um 
palmo de espessura acumulado sobre as estatuas. Se como tudo indica, ali chove avalie-
se com que rapidez progride o estrago com a humidade permanente em contacto como 
calcareo. 

Nem os cónegos, nem pessoa alguma se lembra de mandar varrer, ao menos, com as 
precauções convenientes, aquelle agente de destruição! 

A cabeça da dama é coberta com um magnifico toucado, cheio lavores (sic); a do 
cavalheiro tem uma gorra. 

A grade que cerca o tumulo é da epocha. 
A comissão dos monumentos, a associação dos archeologos, a academia de bellas-

artes, quem quer que seja, levante o seu brado para que o governo se resolva ou a 
obrigar as reverendas inutilidades a cumprirem o seu dever de depositários e guardas 
d'aquella bella obra, ou Ih'a sequestre para ser recolhida a um museu. 

É tempo de por cobro a esses vergonhosos destemperas e a esse desleixo que é uma 
baixesa e uma vergonha para a nação. 

Os cônjuges que ali jazem são: 
Pedro Esteves Cogominho, (o letrado) e sua mulher Isabel Pinheiro. 
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Mosteiro de Paço de Sousa 

Igreja de Paço de Sousa, em 23 de Julho de 1895 (Visita em companhia de A. 
Arroio,Torquato, Serafim, Oliveira, etc.) 

Epocha românica, inicios do periodo ogival; molduras gravadas em typo conhecido. 
Dimensões iguaes à de S.Thiago nave central de 4 arcos ogivaes. O transeptum não 
existe. As duas capellas absydaes lateraes existem ainda perfeitas, (obstruidas por altares 
de madeira, (sic) 

A capella-mor não pode ser a primitiva foi ampliada enormemente. 
Todavia os capiteis de oito colunas, 4 por lado, que alli se vêem teêm todos os 

indicios de serem antigos. 
O plano primitivo da egreja foi muito alterado por reconstruções e additamentos 

posteriores, e não será difficil restabelecer o primitivo projecto, todavia será preciso 
um estudo. 

O mosteiro de Paço de Sousa é considerado monumento nacional. 
O Nobiliário do conde D. Pedro dis, que Troycosendo, avô de Egas Moniz fez 

construir uma egreja para jazigo de familia denominado Corporal de Paço de Sousa. 
Ahi seria sepultado seu neto Egas Moniz. Em 1605 levaram o tumulo para a capella.mór: 
em 1784 para o corpo da egreja. 

Dis-se no Minho Pitoresco, vol. 2o, pg. 550, que a urna que contem o corpo está 
servindo de urna n'uma porta. Não parece que seja verdade. 

Na fonte de Againus (sic) [?] 

Capiteis, bases, plintos, frisos e cornija lavrados, foram profundamente alterados e 
adulterados por mão de canteiros atrevidos. 

Todos os relevos estão exagerados, sem consciência do effeito e sem conhecimento 
do estylo. 

510 



Anexo Documental 

5. M.O.P. - Porto 

Nota Prévia - No Ministério das Obras Públicas do Porto existe um vasto fundo 
documental que se encontra por organizar e classificar. 

Desta documentação publicamos as respostas a um inquérito enviado a todos os 
párocos das freguesias do Bispado do Porto em 30 de Setembro de 1864, pelo Director 
das Obras Públicas do Porto, então o general de engenharia, Luis Vitor Lecocq. 

Vitor Lecocq fora incubido por portaria emitida pelo Ministro das Obras Públicas, 
de confeccionar um mapa do estado de conservação de todos os edifícios, respectiva 
reparação e despesas autorizadas, que estavam a cargo daquele Ministério. Desses 
edifícios faziam parte os que eram considerados monumentos, as igrejas paroquiais e 
capelas públicas, entre outros. 

São publicadas todos os documentos que encontrámos, embora por vezes tivéssemos 
optado por não os transcrever na íntegra, quando as respostas ao inquérito são precedidas 
de longos preâmbulos. Devemos notar igualmente que nem todos os documentos se 
encontram completos. As respostas eram enviadas em forma de carta, e há exemplares 
aos quais falta um fólio ou mais. 

Uma vez que a referida portaria é emitida pelo Ministério das Obras Públicas, 
tentamos saber se, no A.H.M.O.P. de Lisboa e na D.G.E.M.N., existe alguma 
documentação semelhante relativa aos restantes bispados do reino. A resposta foi 
negativa. 

Publicamos igualmente um conjunto de documentação relativo a obras, projectos, 
inspecções e orçamentos realizadas pela delegação do Porto daquele Ministério em 
igrejas e monumentos a seu cargo, antes da criação da D.G.E.M.N. em 1929. 

A ordenação dos documentos é da nossa responsabilidade. Atribuimos um número 
às caixas que os guardam, e fizemos uma listagem pela ordem alfabética. 
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5.1. Inquérito de 1864 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 

Inspecção de Obras Publicas 
Distrito do Porto 
Circular 

Illm° Senhor 

Para dar cumprimento à Portaria de S. Exa o Ministro, incumbindo-me da Inspecção 
dos edifícios Públicos e Monumentos do Reino, esperando a coadjuvação de V. Exa 

para o devido desempenho, queira remetter-me tão depressa lhe seja possivel os seguintes 
esclarecimentos. 

I Quaes edifícios públicos e monumentos n'essa Direcção estam em construção ou 
reparação, desde quando a despesa autorizada - gasta - e acompanhando com uma ideia 
da natureza da obra. 

IIA relação dos seguintes edifícios, no Distrito a seu cargo, que se podem considérer 
públicos. 

1) Da Casa Real 
2) Casas de Camarás Municipaes edeficios dependentes, suas pertenças, como casas 

de banhos termaes, rodas d'expostos, etca. 
3) Conventos de Religiosas e Recolhimentos 
4) Ditos de Ordens Monásticas extinctas e que ainda não foram vendidos. 
5) Edeficios de Misericórdias e seus pertences 
6) Tribunaes, cadeias 
7) Estabellecimentos d'instrucçao publica 
8) Cathedraes e egrejas de parochias, capellas cuja comemoração é a cargo do 

Governo, Paços episcopaes, Seminários, etca 

9) Alfandegas e mais armasens ou edeficios a cargo do Ministério da Fasenda 
10) Edeficios dos Governos civis e mais Repartições dependentes do Ministério do 

Reino 
11) Diversos prédios urbanos pertencentes aos próprios nacionaes a cargo dos 
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Delegados da Fasenda ou das administrações de Concelhos e não especificadas na 
classificação supra. 

V. Sa será servido de observar na mesma occasião de qual d'esses edeficios existem 
plantas, cortes e alçados. 

Deus Guarde a V. Sa Lisboa 26 de Agosto de 1864. 

Illm° e Exm° Director das Obras Publicas do Distrito do Porto 

G.C. de (ilegível) 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 

Formulário impresso em itálico 

Direcção das Obras Publicas do Porto - N° 668 

Illm° e Rv.m° Snr. 

Afim de poder confeccionar um mappa do estado de todos os edeficios públicos, 
rogo a V. Sa que se digne dizer o estado de conservação, em que se acham a Egreja 
parochial e as Capellas publicas que por ventura hajam na sua freguezia. 

Se V. Sa acrescentasse o que souber a respeito da data de fundação e objectos d'arte 
pertencentes ás mesmas Egrejas e Capellas muito me obsequiaria. 

Deus Guarde a V. Sa Porto 30 de Setembro de 1864 

Illm° e Rvm° Snr. Parocho da Freguezia de 
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Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 

Illm° e Exm° Snr. 

Tenho a honra de accusar a recepção do officio de V. Ex. com data d'ontem 15 do 
corrente, e em resposta ao mesmo cumpreme dizer a V. Exa que na minha Secretaria, e 
Camará Eccleseastica apenas ha mappas estatísticos das freguezias e Conventos sem 
qualificação alguma quanto á architectura das Egrejas, e por onde se possa conhecer se 
são ou não monumentaes. A este respeito pouco ou nada poderei acrescentar ao que se 
lê nas Chronicas Chorographias do Reino. 

Rogo a V. Exa que se digne esclarecer-me sobre se a relação ou mappa exigido deve 
compreender todas as Egrejas e Capellas, ou somente as monumentaes; e se as d'esta 
Provincia, ou de toda a Diocese. Agradeço a V. Exa o offerecimento que me faz d'um 
empregado seu para copiar as relaçõens sobre o assumpto; e desde ja dou ordem para 
que na Camará Eccleseastica sejão fornecidos ao mesmo todos os esclarecimentos, e 
noticias que ali existirem 

Deos Guarde V. Exa. Paço Episcopal do Porto 16 de Setembro de 1864 

Illm° e Exm° Snr. Director das Obras Publicas 

João Bispo do Porto 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - Abragão (São Pedro) - Penafiel 

Para dar cumprimento ao officio de V. Sa datado de 30 de Setembro, tenho a responder 
o corpo da egreja esta arruinado, capellas publicas não ha data da sua fundação 1238 
em quanto a sua architectura: A da Capella mor e Arco Cruzeiro he a propria do século 
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doze e do corpo da Egreja reedificada toda em 1668 he aproximada a Dórica porem de 
mau gosto. 

Deus Guarde a V. Sa Abragão 27 de Outubro de 1864 
Illm° Snr. Director das Obras Publicas do Porto 
O Abbade João Pinto (?) de Sousa (?) Beça 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Airães (Santa Maria) 

A egreja d'esta freguezia achase em bom estado de conservação, pois á poucos annos 
foi reformada no interior, é espaçosa, cuja fundação se ignora por sua antiguidade, 
consta por tradição ter sido convento dos Templários, ainda hoje o local em que ela esta 
situada tem o nome mosteiro, nada mais sei. 

Também ha na freguezia uma capella publica com denominação Santo Amaro, a 
qual tão bem se acha em bom estado tão bem he muito antigua, cuja fundação igualmente 
se ignora: he o que posso informar. 

Deus Guarde a Va Sa Santa Maria de Airães 
14 de Outubro de 1864 
Illm° Snr. Director d' obras publicas 
O Parocho João Gonçalves dos Sanctos 

Caixa 8 - Expediente 23 - Boelhe (S. Gens) 

Illm° e Exm° Snr. 

Cumprindo-me responder ao officio de V. Excia de 30 de Setembro passado que me 
fora dirigido pela Repartição da Obras Publicas do Districto do Porto, tenho a dizer a V. 
Excia - Que a Egreja Parochial de S. Gens de Boêlhe esta em mui soffrivel estado de 
conservação - e que nos actuaes limites da freguezia apenas existe reduzida hoje a 
Capella publica, a Egreja que fora do Curato de Passinhos, actualmente annexado a S. 
Gens de Boêlhe - pella falta absoluta de documentos authenticos, que tenhão chegado 
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ao meu conhecimento, não me he possível designar o anno da fundação d'esta Egreja 
Parochial; attendendo porem ao numero e forma das suas janellas primitivas, - a sua 
forma e relevo das corniges, maxime da parte do panno do Norte, izento ainda de 
reedificação, e a ornamentação das columnas da sua porta principal, e do espelho 
correspondente, caracteristico tudo desse periodo d'architectura religiosa, denominada 
- romã - latino - bisantina, parece-me dever ella julgar-se anterior à segunda metade do 
século 13; - ou então fundada no fim d'esté século, ou principios do seguimte, se a 
ogiva da porta principal, e suas archivoltas, não são, como a da porta travessa, alli 
posteriormente inseridas; pois que n'esta hypothèse, coevas do primitivo edficio ficarião 
ja caracterizando o periodo de transição do estylo romão para o estylo ogival, ou gothico. 

Esta Egreja não contem algum notável primor d'arte, e como todas as das freguesias 
ruraes do seu tempo, he de pequenas dimensões: tinha galilé e talvez primitivamente 
não tivesse Capella mor, porque o arco cruseiro da, hoje existente, pertence à renascença, 
e ella ao periodo em que ia expirando a architectura denominada Gothica. 

Deus guarde a V. Excia Boelhe 27 de Novembro de 1864 
Illm° e Exm° S° Luiz Victor Lecocq 
O Abbade Chrysóstomo Moreira da Cunha 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Borba de Godim 

Respondendo ao officio de V. Exa de 30 do pretterito mez de Setembro, que me 
determina lhe diga o estado de conservação em que se acha a Egreja Parochial e Capellas 
publicas que há n'esta freguezia. 

Cumpreme dezer a V. Exa que esta Egreja Parochial esta em bom estado de 
conservação, que o corpo da mesma foi construído nos fins do século 14 e a Capella 
Mor reedificada em 1839 = tem boa Torre e sofrível Rezidencia, e tudo em bom estado; 
a capella de S. Antonio na Rua da Lixa, feita em 1813 = a capella da Senhora da Victoria 
monte da Senha (sic) Aparecida, reedificada em 1851 = as quais todas estão em bom 
estado de conservação; a capela de S. Roque no Lugar de Villar que foi reedificada em 
1858 = ainda que muito pequena contudo esta bem conservada. Em todas ellas não se 
encontra ojectos d'arte dignos de se notarem. 

Deus Guarde a V Exa Borba de Godim. 6 de Outubro de 1864 
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Exm° Senhor Director das Obras Publicas do Porto 
O Reitor Joze Julio Rodrigues. 
Coimbra 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Caramos (S. Martinho) 

oje e um templo bastante espaçozo collocado em um sitio munto aprazível, e apezar 
de ter sido ricamente construido oje pela sua antiguidade apparessem algumas ruinas, a 
que de pronto sao reparadas a custa dos freguezes, por isso que he das de menos 
luctação, não tem rezidencia, nem passal, não tem capellas publicas = em quanto a 
objectos d'Arte não meressem attenção, só sim tem um sino dos melhores tal vez, das 
aldeias que eu conheço he o que posso informar a V. Excia. 

Deos Guarde a V. Excia. São Martinho de Caramos 18 de Novembro de 1864 
Exm° Snr. Director das obras publicas do Porto 
O Parocho Joaquim Pereira de Sampaio 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Cernadelo (Santiago) 

(...) a Egreja d'esta freguezia he antiquíssima, não posso dizer a sua fundação, porque 
não tem era, pela sua architectura mostra ser do tempo dos godos, ou Mouros. (...) 
Prezentemente conserva-se soffrivel, e he templo pequeno (...). 

Cernadêllo 11 de Outubro de 1864 
Sant=Iago de Cernadêllo 

Ministério das Obras Públicas - Porto 
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Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - Cete (S. Pedro de) 

Illm° Exm° Snr. 

Em resposta aos Officios de V. Exa de 30 de Septembro e 14 de Novembro proximo 
passado tenho a dizer que a Egreja Parochial d'esta freguezia de S. Pedro de Cette se 
acha, em bom estado de conservação; ignora-se o tempo da sua fundação, mas segundo 
dizem alguas passoas que virão algus documentos na occasião da extincção dos Frades 
Gracianos, a que ultimamente pertencia, he anterior à Fundação da Monarchia, porque 
se vio um requerimento dos Monges Beneditinos pedindo ao Senhor D. Affonso 
Henriques licença para continuar no exercício das suas Funções, em 1361 foi reedificado 
pelo Abbade D. Estevão Io, como consta d'uma inscripção, junta ao seu tumulo na 
Capella Mor da Parte do Evangelho cuja legenda induza remetto a V. Exa; sua 
architectura he Gothica. Ha também hua capella publica com a invocação de Nossa 
Senhora do Vale, cita no logar de Várzea, da mesma architectura, que a Egreja Parochial, 
e mostra ser da mesma data; porem nada ha, que indique com certeza o tempo de sua 
fundação, está algum tanto deteriorada, mas em soffrivel estado. 

He o que posso informar a V. Exa pedindo ao mesmo tempo desculpa da demora. 
Sou com o maior respeito e consideração 
De V Exa att° V°s e efft° Cr° 
Illm° e Exm° Director das Obras Publicas do Porto 
S. Pedro de Cêtte 2 de Desembro de 1864 
O Reitor Pedro Joze de Sousa 

X Kalas Augusti, E. 1361 M. Vir Honestissimus 
Abbas Dominus Stephanus, 1. 
Qui Hanc Eclesian totam D' 
Novo Opere Renovavit, Cuyus 
Anima In Pace Requiescat. Amen. 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Constance (Santa Eulália) 

(...) a Egreja a meu cargo esta muito decente e muito mais depois de se concluirem 
as obras a que se deu principio no mez de Janeiro deste anno - A sua architectura he do 

518 



Anexo Documental 

gosto Romano = he sagrada havendo sido em 1545 pelo Senhor Bispo de Angra (ilegível) 
antes Abbade desta freguezia (...) - também he notável e digna de se ver a Arca que 
serve de vazo do Sacrário, obra que se deve suppor ter sido feita em 1200 - pois segundo 
a tradição fora presente feito á Egreja pela Senhora Rainha D. Mafalda que hoje se 
venera no seu Mosteiro de Arouca quando residia n'esta freguezia - quem tem visto 
aquella arca obra que seis séculos tem respeitado admira-se pello seu bello esmaltado 
de madre=perola de diversas cores nativas, e raras- (...). 

Santa Eulália de Constancel2 de Outubro de 1864. 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 1 pasta 2 - caderno 3 - Covelas (S. Tomé) 

(...) he hua das freguesias antigas, pelo que se collige da inscripção d'uma crus, que 
nella se acha, chamada a crus do Outeiro, cuja inscripção he do anno de 1111 ou 1141, 
não se distingue bem o algarismo 4 ou 1 (...). Esta Egreja tem sido mais que ua vez 
reformada achase decente, a sua parede apilarada em todos os cunhaes, portas, frestas e 
corniges em toda a volta e bem assim por cima das portas, e com alguas pedras de labor 
no frontespicio (...) 

23 de Novembro de 1864 S. Thome de Covellas 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Freixo de Baixo 

Illm° Exm° Snr. 

A egreja desta freguezia acha-se em bom estado; ignora-se a data da sua fundação; 
mas sabe-se, que foi aqui convento fundado em 1110, como se lê na Corographia 
Portugueza do Padre Carvalho; tomo Io p. 148. 

Não ha aqui objectos admiráveis d' arte; somente eu admiro os arcos, da porta principal 
da egreja primorosamente trabalhados, e em pedra ruim e péssima. 

Ha nos confins desta freguezia huma capellinha muito velha mal feita, e indecente 
e em tal estado de ruina que está fora de uso ha bastantes annos com esta a freguezia 
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sente grande falta. Deus Guarde a V. Exa 

S. Salvador de Freixo de Baixo 
14 de Outubro de 1864 

Illm° Exm° Sr° Director das Obras Publicas do Porto 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Frezim (Amarante) 

está a ser reedificada em 1864 
"(...) O Edifício era antiquíssimo construido segundo o gosto gótico (...)" 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Gatão 

Satisfazendo as ordens de V. Exa com data de 30 de Outubro tenho a dizer-lhe, que 
esta Egreja de S. João Baptista de Gatão, ou Hagatão, é muito antiga ignoro a sua 
fundação, é de gosto gótico, esta bem conservada; tem duas capellas, huma de N. S. 
intullado do Vau, festeijasse no dia 15 de Agosto, é muito Antiga sugeita sempre a 
fabrica da Egreja outra de N.S. dos Millagres, sugeita a Caza de Pascoaes; foi eregida 
por Aparição de uma estampa em pao, que appareceo no monte proximo a Capella; no 
anno de 1798. 

E o que posso informar a V. Exa. 
(ilegível) V. Exa Snr. Director das Obras Publicas do Porto 
Do pároco de Gatão = Domingos Alves da Silva 
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Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Freguesia de Santa Maria de Lousada 

(...) hua capella publica (...) com o titulo de S. Christovão (...). Nada digno de notar-
se, a não ser humas figuras de pedra malfeitas, sobre a capella que attestam sua 
antiguidade. 

Lousada 25 de Novembro de 1864 
Illm° Snr. Director das Obras Publicas do Porto 
Joze Ferreira Marnôco Sousa 
Arcipreste 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Lousada (S. Miguel) 

(...) conservasse com limpeza e segurança. A data da sua fundação ignoro porque 
não tem data alg~ua; a sua architectura he do tempo dos Mouros ou dos Godos. 

(...). 

S. Miguel de Louzada 11 de Outubro de 1864 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Lufrei 

Exm° Snr 

Ja a muito devia ter respondido ao officio que tive a honra de receber de V. Excia 

com a data de 30 de Setembro, mas o dezejo de levar ao conhecimento de V. Excia tudo 
pontualmente he motivo de demora. 

Exm° Senhor a Egreja de Sam Salvador de Lufrei, no concelho de Amarante, é 
antecuissima a sua fundação foi no tempo dos Godos, como mostra a parede do mesmo 
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Edeficio, e foi em outros tempos mosteiro de Freiras Bentas. 
A Egreja achasse em perfeita conserbação alem de outros milhoramentos tem hum 

bom sumiterio em roda da mesma, feito de pedra de cantaria, e com a capacidade 
necessária para o fim que foi instituído. 

Ha na freguezia duas capellas em boa conserbação, e outra em ruina por a sua cituação 
não admetir milhoramentos em quanto a objectos de arte nada tem de notável. 

Deos guarde a V. Excia 

Lufrei 26 de Outubro de 1864 
Exm° Senhor Prezidente da Direcção das Obras Publicas do Porto 
O Parocho de Lufrei Francisco Feleciano Roiz Coimbra 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Magrelos (S. Salvador) 

(...) o corpo da egreja he do tempo dos Mouros e a capella mór reedificada a moderna 
(...) 

S. Salvador de Magrellos 19 de Novembro de 1864 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Manluncelos (S. Mamede) 

(...) que o estado da egreja parochial d'esta freguezia de S. Mamede de Manluncellos 
é muito bom(...) não tem architectura algua determinada, porem duas pilastras que tem 
na frente principal imitam a ordem toscana, o campanário he de gosto gothico, e quatro 
colunas que sustentão os dous altares colateraes pertencem a antiquíssima ordem 
egypciaca ou dorico grego. 

Manluncellos 13 de Outubro de 1864. 
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Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Mancelos (S. Martinho) 

Exm° Snr. Director das Obras Publicas do Porto 

Em resposta ao officio de V. Exa o que se me ofrece dizer e sei he que a Egreja 
Paroquial, esta em deplorável estado pela sua muita antiguidade. Acha-se no arquivo 
desta Parochia hum manoscrito muito antigo, que dis, ter sido fundada antes da aclamação 
do Sr. Rei D. Affonso Henrique. 

Tem hua Torre obra dos Mouros. A sua Architetura he pedra labrada por dentro e por 
fora, a entrada ou porta principal esta firmada em oito colunas, e antes desta porta tem 
uma ante Egreja ou Galile, tem hum grande recinto ou alameda com dous formidáveis 
tanques, foi esta Igreja de Frades Regrantes e depois passou os Frades de S.Domingos, 
sendo a Egreja para o Pároco e Frades, não tendo os Frades jurisdição no governo da 
freguesia e essa era do Parocho. 

Tem as capellas seguintes. 
Sna da Costa = Sna da Conceição = Sna do Amparo = S. João Baptista = S. Thome e 

Sna da Porta. 
Outras Capellas ouve, que por serem muitas e estarem mal ornadas forão mandadas 

demulir por D. Fr. Bartolomeu dos Mártires. 
Esta Egreja foi dotada por Al Gl da Fonseca, e por sua mulher D. Maria Pais de 

Tavares no anno 1120. Este Al Giz que era descendente de Gracia Rodrigues Paes? 
homem do tempo d'El Rei D. Affonso Henriques, nada mais se me ofrece a dizer sobre 
a pretenção de V. Exa. 

Deus Guarde a V. Exa 

Mancellos, 19 de Outubro de 1864 
Director das Obras Publicas do Porto 
Pe Joaquim (ilegível) de Carvalho 

523 



Anexo Documental 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Meinedo 

A egreja Parochial Com teem no frontespicio huma inscripção em lettra gothica em 
cujo gosto foi construida a mesma egreja, pouco intelegivel, apennas se entende ser 
concluida em mil e dois. 

(...) 

Meinedo, 27 de Setembro der 1864 
O Parocho Firmino Bernardo do (ilegível) 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - Paço de Sousa (S. Salvador) 
Illm° e Exm° Snr. 

Em resposta ao Officio de V. Excia de 30 de Setembro ultimo tenho a dizer que a 
Egreja Parochial desta freguezia não esta em mau estado; consta que fora edificada no 
anno de 950 por D. Fructuzendo Galindes (que alguns dizem Guedes) filho de D. 
Galindis, neto do Conde D. Arnaldo de Bayão, cavalheiro Francez que veio á Hespanha 
no Século decimo. D. Egas Hermiges filho do conde D. Hermigio Viegas promoveo a 
sus sagraçao no anno de 1088 por D. Pedro Arcebispo e Braga Primaz das Hespanhas: 
foi reedificada por D. Egas Monis nos annos de 1180 a 1185; não tem architectura 
regular, mas perdumina a gothica; existe n'esta Egreja o tumulo de D. Egas Monis 
dividido em duas partes; ha n'esta freguezia três capellas em bom estado, egnora-se 
quem as edificou bem como o anno em que foram edificadas, sendo huma de S. Amaro 
sita no lugar do Assento, outra de Santa Luzia sita no lugar do mesmo nome, e outra de 
S. Lourenço, sita do lugar do mesmo nome, e consta por tradição fora em outro tempo 
Egreja Parochial. 

Deos Guarde a V. Ecia ms as 

Illm° e Exm° Snr. Director das Obras Publicas do Porto 
S. Salvador de Paço de Sousa 27 de Outubro de 1864 
O Reitor Antonio Augusto de Lemos 
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Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - Paços de Gaiolo (S. Clemente) 

(...) segundo uma era marcada na trabe mestra do coro parece que foi concluida no 
anno de 1726 (...) hoje tudo ameaça ruina(...). 

Capellas publicas apenas ha uma a que o vulgo chama de S. Braz que foi como ainda 
hoje se deixa ver a Capella Maior da Primitiva Egreja cujo orago ers S. Martinho de 
Fandinhães o estado em que se acha he deploravel(...) 

S. Clemente de Paços de Gaiolo 20 de Outubro de 1864 

Ministério das Obras Públicas - Porto 
Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - Penha Longa (Santa Maria) 

(...) Em 1781 foi parte do corpo da Egreja reedificada a expensas do Parocho se 
então Manoel Antonio de Abreu achando-se esta parte boa e em bom gosto em quanto 
que o resto da Capella Mór estão em hum gosto antigo pouco ou nada correspondente 
correspondente digo á obra reedificada sendo de grande vantagem que toda ella se 
uniformosasse, não so para tornar o Templo mais magestoso mas tão bem porque aparte 
antiga necesita prompto reparo. (...). 

Santa Maria de Penhalonga 20 de Novembro de 1864. 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1- Igrejas do Bispado do Porto 2pasta 2 - caderno 2 - Rio Mau (S. Cristóvão) 

(...) que esta Egreja de São Christovão de Rio Mau he das egrejas mais antigas, e 
consta de hum letreiro em hua pedra atraz da Tribuna fora feito no anno de 1135; seu 
estado de conservação he firme somente o corpo da Egreja vai ser emadeirado de novo 
por precisar d'esté concerto: a capella mór he de aboboda de pedra; tem três altares, a 
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saber omor, da Senhora das Candeias e das Almas; e agora ha mais hum novo do Coração 
de Maria. As paredes da egreja são de esquadria muito seguras, tem hum Torreão com 
hum sino: em volta da Egreja por fora nas paredes tem as figuras da Escriptura, como 
são Águias, Leoins, Bois, (ilegivel). No Arco cruseiro por dentro tem figuras de anjos 
com instrumentos de Musica e na Capella mor tem leoins e varias figuras. 

A porta principal tem columnas, Aves e Santo Agostinho e sobre a Capella mor tem 
outra imagem de Santo Agostinho; A porta travessa he redonda, com columnas e a 
soleira muito commida do tempo 

28 de Novembro de 1864 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - pasta 2 - caderno 3 - Roriz (S. Pedro) 

O Mosteiro de S. Pedro de Roriz hê obra de D. Rodrigo Forjaz, ultimo rei dos Godos, 
ou Arabes Moculmanos data de "711" (...) tem 63 palmos de Altura, e 140 de 
cumprimento, e largura 63 palmos; a Architectura he Gothica.(...) 

Tem esta Egreja na frente um grande e rico occulo, que todos os que o vêem ademirão 
e invejão. E duas Mouras com umas grandes mamas segurando sobre o dorso o grande 
coro da Egreja e dois grandes camellos sobre a porta principal da Egreja. 

Roriz 7 de Outubro de 1864 

Ministério das Obras Públicas - Porto 
Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - Rosem 

(...) as paredes foram reedificadas cerca talvez de cento e sessenta annos - mas a 
primitiva edificação he de longuíssima data, talvez a mais antiga destes sitios; o que 
attestam bem (ilegível) pequenas figuras em pedra do arco cruzeiro, única peça que me 
parece se aproveitou, quando toda a Egreja foi de novo reedificada. (...) 

Rosem 21 de Novembro 
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Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - Sande 

(...) sita no concelho do Marco de Canavezes (...) 
(...) este templo denota ser de data antiquíssima a qual se ignora, e talvez ja serviria 

de mesquita aos povos bárbaros que havitarão estes sitios; o seu gosto he gothico de 
pedra miúda quadrada de pouco mais de palmo, quadrada sem vizos de ser caiada, por 
baixo da cornije tem em toda ella hum infeite de pedra de pequenos arcos virados para 
baixo e varias esferas, ou glovos pequenos; na parede pelo lado do Sul marcados na 
parede, sendo tudo insculpido na pedra; e alg~uas pedras salientes a onde em tempos se 
firmava hum alpendre ou cuberto. (...) 

S. Martinho de Sande 15 de Outubro de 1864. 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - Santo Isidoro 

(...) terá de comprimento vinte e tantos palmos e doze de largura comprehendida a 
sacristia. O seo gosto he o gothico-romano. (...) 

Santo Izidoro 10 de Outubro de 1864. 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - pasta 2 - caderno 3 - Santo Tirso 

(...) a Egreja Parochial d'esta freguezia de Santa Maria Magdalena de Santo Tirso 
esta situada na margem esquerda do rio d'Ave. 

(...) hoje porem a escepção do claustro sustentado por columnatas que nos reportam 
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ao tempo dos Godos, nada tem que revelle essa antiguidade (...). 
Santo Tirso 12 de Dezembro de 1864. 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 8 - Igrejas do Bispado do Porto 1 - Unhão 

Para satisfaser o officio de V. Senhoria de 30 de Setembro, cumpre-me dizer-lhe que 
a Egreja desta freguezia se acha bem conservada e bem assim as capellas de N.S. dos 
Remédios de Gradim e N.S. do Rosário, esta não tanto, acha-se alguma cousa arruinada. 

A Egreja he de gosto gótico, sendo o portico principal de quatro arcos com labores; 
ignora-se a era da sua fundação, porem conserva hum dístico ou inscripção do lado 
direito na parede com que diz, fora sagrada no anno de 1203 pelo Arcebispo de Braga 
d'aquelle tempo. 

É o que tenho a informar sobre este objecto. 

Deus Guarde a V. Sa. 
Unhão 3 de Outubro de 1864 
Illm° Sr. Director das Obras Publicas 
O Reitor Domingos José Borges 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - Vila Boa de Quires 

(...) que esta Egreja de Villa Boa de Quires no Concelho e comarca do Marco de 
Canaveses, Diocese do Porto, estava em completa ruina miserabilissima em seus ornatos 
annos ha temos concertado alg~ua couza; mas Exm° Snr quanto he necessário para o 
seu arranjo ! ! ! Muito. Seria Exm° Snr hua obra boa, a mais meritório se V Exa tomasse 
debaixo da sua protecção e nos contemplasse com algum auxilio. (...). 
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Villa Boa de Quires 9 de Novembro de 1864. 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 1 - Igrejas do Bispado do Porto 2 - Vilar do Forno (Santa Maria Maior) 

(...) ate 1859 era huma pequena egreja, cuja porta principal mostrava pela sua 
architectura (?) que a dita porta fechava por cima em figura cónica, que foi algua Mesquita 
dos mouros ou Godos (...) 

Santa Maria Maior de Villar do Forno 18 de Outubro de 1864 

Nota - as obras foram pagas por um devoto brasileiro 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixal - Igrejas do Bispado do Porto 2 - pasta 2 - caderno 3 - Vilarinho (S. Miguel) 

Enquanto a Egreja Parochial he antiquissima, fundada pellos crusios, ista em bom 
estado, ainda que velho e pobre. (...) 

S Miguel de Villarinho 10 de Outubro de 1864 
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5.2. Obras em igrejas 

Boelhe (S. Gens) 

Caixa 8 - Expediente 23 - Boelhe -1 

Sua Magestade El Rei ha por bem auctorisar o director das obras publicas do districto 
do Porto a dispender, pelos forços do orçamento do proximo futuro anno económico, 
ate á quantia de quinhentos mil reis (500$000) para as obras de reparação de que carece 
a Egreja de S. Gens de Boelhe do concelho de Penafiel. 

Paço em 27 de Maio de 1889 
? Coelho 
Para o Director das Obras Publicas do Districto do Porto 

Caixa 8 - Expediente 23 - Boelhe -2 

Direcção das Obras Publicas do Distrito do Porto 
5a secção 
N°340 
Illm° e Exm° Snr. 

Em virtude das ordens verbaes de V. Exa fui examinar a Egreja de S. Gens de Boelhe, 
concelho de Penafiel, para cujas obras de reparação foi ultimamante concedida pelo 
Governo a quantia de 500$000 reis. 

A Egreja (parte principal) he de construcção antiga e de epocha idêntica á de S. 
Salvador de Paço de Sousa, a julgar pellos ornatos e figuras de pedras que adornam o 
portão principal e paredes lateraes, ainda que muito mais pobremente que na dita Egreja 
de Paço de Sousa. 

A Egreja de S. Gens de Boelhe he de dimensão acanhadíssima, parecendo mais 
capella que Egreja: o corpo principal mede 8,0 mX4,70 m; a capella mor mede 2,10 
mX4,40 m, sendo este espaço ainda occupado em parte pella tribuna e altar mor, assim 
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como no corpo da Egreja ha também 2 altares lateraes a occupar parte do dito espaço 
medido. Ao lado direito da Egreja fica a Torre, sachristia e uma pequena capella, tudo 
de construcção muito posterior à Egreja propriamente dita. Ao lado esquerdo e cerca de 
2,5m, fica a residência do Parocho que por este lado serve de vedação ao pequeno adro 
da Egreja. 

Temos por tanto para superfície interior da Egreja (descontando os espaços occupados 
pellos altares lateraes, e pello altar mor e tribuna, e juntando o espaço do coro que he de 
4,70X2,30) cerca de 5,10mq em totalidade. 

Ora esta superfície distribuida pella população da freguezia que he de 800 almas, da 
0,0068 mq. para cada pessoa, o que torna bastante evidente a insufficiencia da dita 
Egreja: Por outro lado, se attendermos aos reparos indispensáveis na Egreja, vemos 
que a parede do lado esquerdo esta desaprumada de cerca de 0,22m em virtude da 
pressão exercida pela cobertura da Egreja que he defeituosíssima e perigosa por não ter 
tirantes d'especie alguma a ligar os frechaes, cujo estado se ignora por estarem 
encobertos: vê-se mais que o telhado e cobertura precisam de reforma quase radical e 
que ha necessidade de rebocos e caiamentos e pintura do tecto, não fallando em pintura 
de portas e forro e pintura do coro e mais obras imprevistas que são sempre importantes 
em reparação de obras velhas. 

Do que fica exposto se deduz que a verba de 500$000 reis he totalmente absorvida 
pellos reparos ficando a Egreja com as actuaes dimensões acanhadíssimas e aggravadas 
pela circunstancia profudamente lamentável de se fazerem os enterramentos na Egreja 
eno adro! 

Resulta de tudo isto a necessidade urgente de uma nova Egreja, para a qual, segundo 
as informações do respectivo Parocho, haja um projecto organisado e uma verba, ainda 
que modesta, dos parochianos. Ora, sendo isto assim, parece-me dever propor a V. Exa 

que os 500$000 reis destinados as obras de reparação da Egreja actual sejam antes 
empregados em auxiliar a construção da nova Egreja, pois que nenhuma conveniência 
ha em gastar aquella quantia com a reparação de uma Egreja que não satisfaz ao seu 
fim e na occasião em que se trata de a substituir por outra nova. 

Deus Guarde a V. Exa 

Secretaria da 5a secção, 26 de Julho de 1889 
Illm° e Exm° Engenheiro Director das Obras Publicas do Porto 
O engenheiro chefe da 5a secção 
José Rodrigues Pinto Brandão 
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Caixa 8 - Expediente 23 - Boelhe -3 

Sua Magestade El Rei ha por bem determinar que a verba de quinhentos mil reis 
(500$000) auctorisada em portaria de 27 de Maio ultimo, para o director de obras publicas 
do districto do Porto despender com a obra de reparação de Egreja de S. Jens de Boêlhe, 
concelho de Penafiel sej a entregue como subsidio á Junta de Parochia d' aquella freguezia 
para a construção da nova Egreja parochial. 

Paço em 12 de outubro de 1889 
[?] Coelho 
Para o Director das Obras Publicas do Districto do Porto 

Caixa 8 - Expediente 23 - Boelhe -4 

Illm° e Exm° Snr. 

Cumprindo o ordenado por V. Exa para que inspeccionasse a antiga Egreja parochial 
de Boelhe, Penafiel, orçando as obras de que a mesma carece emittindo a minha opinião 
sobre o valor archeologico d'aquelle templo, tenho a honra de apresentar a V. Exa o 
resultado d'aquelle trabalho. 

Considero muito curioso e digno de ser considerado monumento Nacional a frontaria 
e o corpo central do edifício, como espécimen architectonico neo-romanico, principios 
do século 13. Para facilitar o frabalho da discripção interior quer da parte lateral quer 
da fachada principal do edifício, apresento as photographias d'uma e d'outra por onde 
melhor se pode aquilatar o valor e natureza d'aquela construcção. Tem-lhe sido adaptadas 
quer a frente, quer ao corpo central, vários remendos, que tirando o caracter da primitiva 
construção lhe dão hoje um aspecto extravagante e feio. São essas adaptações as 
seguintes: 

Ia - Lateral à frontaria uma acanhada e mal construida torre. 
2a - Uma abside no tardos do edifício, enxerto na minha opinião com certo esmero e 

seguindo o traça da primitiva edificação, mas não coeva dela. 
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O tempo ou a mão vandalica do homem instruído, fez desaparecer da frente da 
frontaria a chamada galileia, recinto coberto, para abrigo e parlatorio dos fieis, fora do 
lugar marcado à oração, e que da a estas construções o seu verdadeiro caracter e à 
epocha a sua orientação de costumes. 

A parede lateral sul esta em estado muito ruinoso, toda escorada eja prestes a desabar. 
Embora no paiz haja, da mesma epocha varias edificações similares, não são ellas 

de desprezar, onde quer que se encontrem e à sociedade actual cumpre conserva-las 
com respeito e carinho como produtos de uma civilização muito remota, onde a arte 
actual tem ainda muito que estudar. 

Urge pois acudir desde ja à parte a desabar deste bello espécimen, que a piedade e a 
fé dos nossos maiores levantaram n'aquelle então ermo planalto á devoção dos seus 
crentes; e se os poderes públicos julgarem pellas photographias, que conjunctamente 
apresento, digno de ser tutelado, com a invocação de Monumento Nacional, a velha 
ermida de Boelhe, entendo que se deveria repol-a tal qual ella foi construida 
primitivamente, apeando-lha a torre, acréscimo disforme que lhe foi adaptado e a capella 
mor ou absida, dando-lhe assim a sua forma primitiva embora ja um pouco truncada. 
Tem ainda isso a seguinte vantagem pratica: A ermida de Boelhe esta situada hoje no 
centro do cemeterio parochial. É este acanhado e muito pequeno para as necessidades 
da freguesia. 

O apeamento da torre e da capella mór repondo a antiga ermida no seu estado 
primitivo, alonga por seu turno o local do cemeterio. É sob este ponto de vista que 
apresento o incluso orçamento. O interior da ermida tem as seguintes dimensões: corpo 
central, comprimento 8,40 m; largura 4,80 m; largura da porta principal 1,45 m; idem 
lateral 0,9 m. 

Capella mor: comprimento 6,0 m; largura 2,90m. 
As photographias que apresentamos da frontaria da ermida e lado Norte dão ideia 

sufficiente d'esté edeficio para se poder aquilatar do seu valor. O alçado lateral Sul, 
cujas paredes ameaçam ruina e estão escoradas não as podemos obter, attenta a sua 
posição quasi encostada á residência parochial. 

Orçamento 

Apeamento da parede Sul numerando 
previamente todas as pedras actuaes, 
tendo as dimensões de 4,9x8,9x0,8 

Lavagem e limpeza da frontaria e 
parede Norte 
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Apeamento da Torre 40$000 

Transporte de material 10$000 

Apeamento das paredes latereas da 

capella e tardos da mesma 45$000 

Levantamento da parede do corpo da ermida em substituição da capella mor 

Lavagem e limpeza da parte interna 

Transporte de pedra da capella mor 

Telhados 

Total 

Indico como curiosidade os seguintes signaes de canteiro existentes nas paredes do 
edifício: 

Tal é o que posso informar V. Exa. 
Porto , 10 de Fevereiro de 1905 
O Engenheiro Chefe dos Serviços 
Henrique Pereira Pinto Soares 

Caixa 8 - Expediente 23 - Boelhe - 5 

Com a informação do pedido de 300$000, feito pela Junta de Parochia da freguesia 
de Boelhe, para as obras a executar na ermida, de architectura românica, alli construida, 

534 



Anexo Documental 

sou a dizer que, as obras são, na verdade, necessárias, tanto mais quanto é certo que, 
uma das paredes lateraes voltada para norte, se encontra bastante desaprumada e já 
teria desabado, se a maema junta a não tivesse mandado escorar. Torna-se portanto 
urgente, não só a demolição e reconstrução desta parede, como a reparação da cobertura 
da ermida já ha muito tempo lançada ao abandono, sendo egualmente necessário e 
urgente a substituição do soalho da nave principal, pois o que lá exista está 
completamente arruinado e bem assim, o concerto das portas exteriores e a pintura de 
portas e tectos. 

São estas as obras mais importantes para que este monumento se conserve e cujo 
custo é de 309$000 reis. 

Mas, ha outras obras não menos dignas de attenção: Assim o solo do altar mor precisa 
ser em parte renovado, pois está com falta de lages; uma parte da parede lateral voltada 
ao Sul esta rebocada o que prejudica o característico antigo deste monumento, pois 
sendo este construido de cantaria lavrada, torna-se desnecessário esse reboco e do mesmo 
modo se torna desnecessário o reboco interior. A reparação do tecto do altar mor, a 
lavagem das paredes e a tomada das juntas, são outras tantas obras para que a architectura 
d'esté monumento tome a apparencia que primitivamente lhe foi dada. 

Como se vê no orçamento, estas obras, importam na quantia de 412$000 reis, sendo 
portanto insufficiente a verba de 300$000 para fazer todos os reparos que tão 
indispensáveis se tornam á conservação d'esté bello exemplar de architectura românica. 

A residência também de construção antiga, acha-se quasi que inhabitavel. 
As suas paredes estão bastanta desaprumadas, o soalho escorado e o tecto a desabar. 

A sua demolição e reconstrução, tem a fazer-se de facto e a sua importância é de um 
conto de reis, sendo aproveitadas as cantarias e alvenarias resultantes das demolições. 

Porto, 27 de Agosto de 1910 
O condutor sub-chefe de trabalhos 
Jozé Joaquim Pereira d'Azevedo 
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Caixa 8 - Expediente 23 - Boelhe - 6 

Serviço da Republica 
Exm° Snr. Director dos Edifícios e Monumentos Nacionaes no Norte 

Na qualidade de presidente da Junta de Freguesia de Boêlhe, concelho de Penafiel, 
tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Exa que a antiga igreja paroquial desta 
freguesia, classificada como monumento nacional, ameaça, devido aos últimos 
temporaes, ruina iminente na parede lateral ao nascente, tendo já muitos silhares partidos 
e na armação algumas vigas deslocadas. 

Ora como esta igreja ou ermida que hoje não está ao serviço do culto, tenha valor 
arqueológico muito estimável, a Junta da minha presidência deliberou mandar examinar 
e proceder as diligencias que julgar convenientes. 

Saúde e Fraternidade 
Boêlhe, 29 de Junho de 1921 
O Presidente Antonio de Oliveira Gomes 

Caixa 8 - Expediente 23 - Boelhe -7 

(documento dactilografado) 

Serviço da República 
Ministério do Comércio e Comunicações 
Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (timbre) 

Respondendo ao officio n°112 de 11 do corrente informo V. Exa que a igreja de 
Boelhe, ainda não foi classificada como monumento nacional, constando porém á 
Direcção Geral das Bellas Artes, que esta sendo organisado o processo para a 
classificação, sem a qual o pedido da Junta não pode ser atendido. 

15 de Julho de 1921 
Pel'O Administrador Geral 
(ilegível) 
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Caixa 8 - Expediente 23 - Boelhe -8 

Serviço da Republica 
Exm° Snr. Director dos Edifícios e Monumentos Nacionaes no Norte 

Cumpre-me informar V. Exa que a antiga Egreja d'esta freguesia de Boelhe está 
classificada como monumento nacional, o que não tem é aprovação superior pelo facto 
de já nesse tempo não haver verba para se proceder às reparações necessárias. 

Saúde e Fratenidade 
Boelhe, 24 de Julho de 1921 
O presidente da Junta 
Antonio de Oliveira Gomes 

Bravães ( S. Salvador) - Ponte da Barca 

Caixa 8 - Expediente 24 - Bravães - 1 

(Cópia feita a papel químico de documento dactilografado) 

Serviço da República 
Ministério do Comércio e Comunicações 
Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes (timbre) 

Conselho de Arte e de Arqueologia - 3a circunscrição - Porto - L° c. - n° 65 - Exm° Sr. 
Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia da 3a Circunscrição - Porto - Em sessão 
da Comissão dos Monumentos dessa Circunscrição foi presente a representação que o 
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Instituto Histórico do Minho dirigiu a Sa Exa o Sr. Ministro do Comercio acerca da 
Egreja de Bravães. Um vogal desta Comissão visitou expressamente aquela Egreja que 
está classificada Monumento Nacional, com o fim de devidamente informar esta 
Comissão do estado do Monumento e das providencias que urge adoptar. Consideradas 
as suas informações e, também pelo conhecimento que os membros desta Comissão 
teem do Monumento, foi emitido parecer, no sentido de ser dado ao Instituto Histórico 
do Minho o subsidio que pede para levar a effeito, tão somente as obras de resguardo e 
pura conservação, de que o Monumento necessita. Essas obras constam da reparação 
dos telhados e principalmente dos que encostam à empena da fachada principal formada 
pelo campanário, que a remata. Empregando-se telha egual á que existe, onde porventura 
seja necessário, evitando-se rufos volumosos de argamassa que possam pejar a cantaria, 
essa reparação depende essencialmente da competência e perícia do pessoal encarregado 
desses trabalhos que, bem executados, defenderão convenientemente o edificio e 
melhorarão o seu aspecto de conjunto. 

O pretender-se despojar as cantarias das camadas de cal que as cobrem, se é vantajoso 
para a restituição arquitectónica do edificio, importa um tal cuidado na maneira de 
executar, que esta comissão preferiria não o tentar a ocasionar com essa limpeza as 
possiveis degradações a que pode conduzir. A cal e a pintura estando em muitos sitios 
entranhadas na pedra, o seu desaparecimento só pode fazer-se empregando-se ácidos 
ou desbastando a cinzel. Esta comissão reprova absolutamente estes processos 
preferindo-se que se deixe ao tempo a restituição do antigo que, conquanto seja mais 
demorado é contudo mais perfeito. Aconselha por isso, uma lavagem simples de agua 
limpa de quaisquer ácidos, ou ingredientes e aplicada levemente com vassoura de 
piassaba, de sorte que não desgaste por pouco que seja, qualquer aresta ou saliência de 
ornato ou escultura. 

A natureza artística dum edificio dum caracter tão espacial, na sua rudeza e archaismo, 
exige um tal escrúpulo que, permita-se a semelhança, a mais pequena arranhadura que 
se lhe faça na epiderme, constitui um atentado. Esta Comissão desejaria ter conhecimento 
do inicio das obras afim de poder avaliar o resultado obtido com os primeiros ensaios e 
aconselhar o que para o interesse do Monumento, que é um bom exemplar do mais 
subido valor, melhor convém fazer.-Saude e Fraternidade - Porto e Secretaria da 
Comissão dos Monumentos Nacionais, em 28 de Fevereiro de 1921. 

O Presidente da Comissão - José Marques da Silva. 
Está conforme, Repartição Central em 10 de Março de 1921 
O Engenheiro chefe da Repartição, 
(ilegível) 
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Caixa 8 - Expediente 24 - Bravães - 2 

Serviço da República 
Ministério do Comércio e Comunicações 
Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes (timbre) 

Serviço da Republica, Ordem de serviço n°156 
Sirva-se V. Exa ordenar a elaboração do orçamento das obras de reparação e 

conservação de que carece a egreja de Bravães, concelho da Ponte da Barca, tendo na 
maxima consideração as judiciosas recomendações do parecer da Comissão dos 
Monumentos Nacionaes, de 28 de Fevereiro ultimo, de que junto uma cópia. 

Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes em 9 de Março de 
1921 

O Administrador Geral 
José Ribeiro de Almeida 
Para o Director das Obras Publicas do dstricto de Viana do Castelo. 

Caixa 8 - Expediente 24 - Bravães - 2 

Ao Exm° Snr. Administrador Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes em 30-
4-21 

Em cumprimento da ordem de serviço n°156, de 9 de Março ultimo, tenho a honra 
de enviar a V. Exa o orçamento das obras de reparação e conservação de que carece a 
egreja de Bravães, concelho de Ponte da Barca. Não inclui neste orçamento a lavagem 
das paredes pelo lado interior, mas somente a reparação em alguns pontos onde ha 
pequenas pedras deslocadas, pelo motivo de lhe terem aplicado espessa camada de cal, 
que seria impossivel tirar com uma simples lavagem com escova de piassaba. Julgo 
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mesmo que a parede que separa o corpo principal da capela-mor foi feita com pedra 
irregular visto apresentar um paramento um pouco abaulado. 

O Eng° Chefe da Divisão 
F. Corte Real 

Caixa 8 - Expediente 24 - Bravães - 3 

Exma Direcção dos Edifícios e Monumentos Nacionaes do Norte 

Sendo indispensável e urgente acudir ao lastimoso estado em que se encontra o 
Monumento Nacional de Bravães, mandando reformar o respectivo telhado, a fim de 
que não continue chovendo no templo, e havendo quem ofereça o donativo de 1:200 
escudos para essa obra, o Instituto Histórico do Minho, agregado da Associação dos 
Arqueólogos Portugueses e delegado, neste distrito do Conselho de Arte e Arqueologia 
da 3a Circunscrição e Comissão dos Monumentos Nacionais, anexa, requere a essa 
Exma Direcção a imprescindível licença para aquelas reparações, renovando assim o 
pedido do seu oficio de 8 de Setembro último. 

Espera e Pede deferimento, 
Viana do Castelo, 9 de Outubro de 1924 
Pela Direcção 
Júlio (ilegível) 
Secretário - Perpétuo 

Nota - na capa do processo a que respeitam os 3 documentos respeitantes a Bravães, 
acima citados, consta: 

"Nem os trabalhos preliminares necessários foi possível efectuar por falta de pessoal." 
20-X-1924 
E. Torres" 
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Cedofeita (S. Martinho) - Porto 

Caixa 8 - Cedofeita 

Memoria descriptiva 

Por portaria de 4 de Agosto de 1904 foi a Direcção autorisada a proceder a différentes 
reparos urgentes nos claustros do Priorado de Cedofeita havendo-se gasto a verba 
autorisada na importância de 1:220$000 reis. Succède porem que a verba não chegou 
para tudo, pois em resultado dos antigos demonoramentos da parede do sul tornaram-
se mais dispendiosos os trabalhos. É indispensável concertar a parte do lado do nascente, 
como vai indicado na planta, e concluir pequenos reparos. A actual cozinha indicada a 
amarelo está em ruinas não podendo soffrer concerto algum. Para investigação d'um 
subterrâneo, em tempos remotos habitado pelos cónegos e digno de ser descobertto, 
indispensável se torna remover essa casa arruinada feita sobre esse subterrâneo. 

A pedido do D. Prior e sem inconveniente para os restos do antigo monumento de 
Cedofeita, constituido pela Egreja de S. Martinho, vai projectada uma nova cosinha, 
sala de jantar e dependências, ao poente e em terreno do Priorado. Realizadas estas 
obras poder-se-ha por a descoberto construcções dignas de apreço muito anteriores a 
fundação da Monarchia. 

Ao contrario do que se affirma, os claustros sem valor algum, são de uma época 
muito posterior a da Egreja, mal construídos, de tijolo e cal, sem cantarias e acanhados 
em extremo. 

Logo que o serviço do culto religiozo da freguesia passe para a nova egreja em 
construção, o velho templo de S. Martinho de Cedofeita deverá ser isolado das modernas 
e deffeituosas construções, que o rodeiam e que demonstram o barbarismo das différentes 
juntas de parochia que n'ellas teem superintendido. Como monumento nacional que é, 
a velha relíquia da nossa antiga religiosidade deverá ser resguardada por uma grade de 
ferro attestando ás gerações futuras o seu valor histórico e archeologico. 

O terreno onde vão projectadas as novas obras da cosinha, sala de jantar, e outras 
necessárias, fica contíguo ao antigo cemitério, hoje abandonado, mas constituindo 
propriedade do Priorado. Em nada prejudica o monumento nem o affronta attenta a sua 
situação. 

Porto 27 de Junho de 1905 
O mestre d'obras publicas 
(a) José Joaquim Mendes Junior 
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Paço de Sousa (S. Salvador) - Penafiel 

Caixa 6/3 - pasta 1 - Expediente 53 - Paço de Sousa - 2 

5a Secção 
Obra de reparos da Egreja de S. Salvador de Paço de Sousa 
Tarefa de fornecimento de pedra para cantaria 
Condições de arrematação 

(...) 
Condições Geraes 
Ia A pedra sera extraida das pedreiras da Ponte Nova junto da estrada real n°36 de 

Guimarães a Entre-os-Rios. 
2a Devera ser escolhida entre os bancos que forem mais homogéneos, não atacáveis 

pela humidade fendas ou veios que possam prejudicar a sua solidez e apparencia, isenta 
de quaesquer outros defeitos, tendo um grão fino e homogéneo, uma cor igual e todas 
as condições para, depois de apparelhada, apresentar os paramentos regulares e 
apropriados ao destino da obra. 

3a Deverá a pedra ser desbastada a pico grosso e cortada conforme as dimensões que 
forem designadas nas requisições quinzenaes. 

Paredes, secretaria da 5a secção, 27 de Março de 1886 
José Rodrigo Pinto Brandão 
Eng° chefe da 5a secção. 

nota - trata-se do Regulamento para adjudicação da tarefa de fornecimento de pedra 
para cantaria. 
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Caixa 6/3 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Approvado por portaria de 7 d'Agosto de 1883 

Direcção das Obras Publicas do Porto 

Reparos na Egreja de Paço de Sousa 
Medição do trabalho 
Total do orçamento 2.204$000 
Porto (ilegível) de Junho de 1882 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Direcção das Obras Publicas do Porto 
4a secção n° 314 
Illm° e Exm° Snr. 

(...) 

Por V. Exa me ter recommendado que tomasse na devida consideração o officio do 
Conselheiro Possidonio da Silva e por ser a limpeza etc. das cantarias caiadas uma das 
obras recommendadas, inclui na tabeliã n°l o respectivo importe: esta obra não obriga 
ao augmento de despesa, por não ser hoje necessário o emprego de béton e asphalto no 
pavimento da Egreja, reparado pela Junta de Parochia, cumpre-me pois propor hoje a 
V. Exa a alteração a que se refere a tabeliã n°l, por a considerar muito importante. 

Deus Guarde a V. Exa 

Paredes, 31 de Agosto de 1883 
Illm° Exm° Snr Faustino Jose da Victoria 
Dgm° Engenheiro Director 
O engenheiro chefe da 4a secção 
Alberto Álvaro Rodrigues 
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Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Direcção das Obras Publicas do Porto 
4a secção n° 318 
Illm° e Exm° Snr. 

Tenho a honra de accusar recebido o officio n° 218 de V. Excia e de pedir também a 
V. Excia se digne diser-me se authoriza a lavagem das cantarias caiadas e rebocadas, na 
Egreja de Paço de Souza, e dispensa o emprego de béton e asphalto no pavimento da 
mesma, com a condição de se fazer a obra proposta dentro dos limites do orçamento 
approvado. 

Deus Guarde a V. Excia 

Paredes, 6 de Setembro de 1883 
Illm° e Exm° Snr. Faustino Jose da Victoria 
Dgm° Engenheiro Director 
O engenheiro chefe da 4a secção 
Alberto Álvaro Ribeiro 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Direcção das Obras Publicas do Porto 
4a secção n° 334 
Illm° e Exm° Snr. 

Cumpre-me accusar recebido o officio de V. Exa e diser, que examinei as aguas-
furtadas construidas sobre a nave esquerda da Egreja de Paço de Souza, e simplesmente 
tenho a pedir autorisação para as fazer demolir, por occasião da reconstrução do telhado: 
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em razão de impedirem a celebração nos altares da mesma nave, de estarem muito 
arruinadas e de a Casa Pia ter um grande edifício para onde poderão mudar-se os 
respectivos moradores, julgo indispensável esta independente do prejuizo que da sua 
conservação resultará a obra nova. 

Deus Guarde a V. Exa, 
Paredes, 20 de Setembro de 1883 

Illm° e Exm° Snr. Faustino José da Victoria 
Dgm° Engenheiro Director 
O engenheiro chefe da 4a secção 
Alberto Álvaro Ribeiro 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Direcção das Obras Publicas do Porto 
4a secção n° 348 
Illm° e Exm° Snr. 

Cumpre-me submeter á approvação de V. Exa o orçamento da limpeza das cantarias 
da Egreja de Paço de Souza, caiadas e rebocadas, afim de ficar satisfeito o officio do 
archeologo Conselheiro Joaquim Possidonio Narciso da Silva, relativo a mesma limpeza. 

Deus Guarde a V. Exa, 
Paredes, 27 de Setembro de 1883 

Illm° e Exm° Snr. Faustino Jose da Victoria 
Dgm° Engenheiro Director 
O engenheiro chefe da 4a secção 
Alberto Álvaro Ribeiro 
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Caixa 6/3 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Ia Secção 
Memoria descriptiva 
Conclusão da obra de reparos da Egreja de Paço de Sousa. 

A obra de Reparos da Egreja de Paço de Souza teve por fim, d'esde o começo dos 
traballhos, a restauração de todo o edifício considerado monumento histórico e em 
vista do estado em que se encontrou, isto é: damnificado tanto pela acção do tempo, 
como em virtude de obras, que sem attenção alguma pela architectura do mesmo edifício, 
a mutilaram em partes e occultaram ou transformaram as outras, 

As obras iniciadas em fins de novembro de 1883 continuaram com maior ou menor 
desenvolvimento durante 1884 tendo-se esgotado nas obras executadas, e abaixo 
descriptas, a quantia de 2:682$000 reis superiormente auctorizada e reconhecendo-se 
em vista do trabalho a mais que estas obras descobriram que para conclusão das obras 
indispensáveis tanto de conservação como de restauração do citado templo, é necessária, 
em vista do presente projecto e orçamento, nova auctorisação d'egual quantia 
approximadamente. 

Resumiremos em seguida as obras executadas, bem como as agora projectadas para 
conclusão dos ditos reparos. 

Obras executadas: 
Io Construcção e reconstrucção dos telhados em todo o edifício, comprehendendo 

guarda-pó canos e beiraes, bem como limpesa, regularisação e juntas tomadas em 
paramentos lisos e ornamentados no exterior do edifício em cerca de 3000,0 m2. 
Importância dispendida = 626$210 rs. 

2o Camboteamento e construção de tectos de castanho na capella mor em todos os 
vãos das três naves, excepto nos dous vãos da nave direita e esquerda por cima do coro; 
construção de janellas redondas e frestas nas três naves; construção de soalhos; 
construcção de andaimes, demolição de différentes obras, remoção de madeiras etc. 

Importância dispendida = 779$230 reis 
3o Pintura de todos os tectos, janellas frestas e grades de ferro. 
Importância dispendida = 990$605 reis. 
4o Limpesa de paramentos lisos e ornamentados, regularisação de superficies e juntas 

tomadas em todo o edifício interiormente excepto no interior da torre e em cerca de 9,0 
m2 nas columnas junto do coro. Importância dispendida = 990$605 reis. 

5o Fiscalisação, annuncios de contractos etc = 159$605 reis. 
Total da importância gasta = 2.682$000. 
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Obras a executar 
Io Limpesa e regularisação de paramentos lisos no interior da torre e de 4,0 m2 de 

paramento ornamentado nos capiteis das columnas junto ao coro; fechos ou concertos 
a beton ou a granito nas cantarias deterioradas; reforma de fustes de columnas; construção 
de bases ornamentadas para as mesmas e de socco ou banqueta moldurada; renovação 
do lageado na capella mor junto ao arco cruzeiro, á entrada da Egreja e por baixo do 
coro; limpar, regularisar e tomar juntas em paramentos lisos e ornamentados no exterior 
do edifício comprehendendo o portão principal e toda a frente da Egreja e torre, bem 
como toda a parte lateral norte relativa á nave direita e capella mor. Quantia a dispender 
segundo o orçamento = 1.309$017,5 reis. Fiscalização = 72$000 reis. Arredondamento 
de contas = 939$3 reis. 

Importância total do orçamento = 2.544$000 reis. 
Paredes, 13 de Maio de 1885 
José Rodrigues Pinto Brandão 
Engenheiro chefe da 5a secção 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Direcção das Obras Publicas do Districto do Porto 
5a secção 
n°467 
Illm° e Exm° Snr. 

Tenho a honra de submeter á approvação de V. Exa o incluso processo de arrematação 
em hasta publica das madeiras e lenhas provenientes da demolição do coro, guarda-
vento, tectos e pavimentos da Egreja de S. Salvador de Paço de Souza. 

Deus Guarde a V. Exa 

Paredes, Secretaria da 5a secção 
7 de Janeiro de 1886 
O engenheiro chefe da 5a secção 
José Rodrigues Pinto Brandão 
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Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Direcção das Obras Publicas do Distrito do Porto 
Secção n° 5 
Reparação da Egreja de S. Salvador de Paço de Souza 
Obra de carpinteiro 

Io auto de Vistoria 
dous de Abril de mil oitocentos e oitenta e seis. 

(...) que o sobredito empreiteiro executou os seguintes trabalhos: Demontagem e 
renovação da antiga escada da torre e dos pavimentos e tectos que existiram na torre, e 
dos arcos abatidos por baixo do coro, (...) 

José Rodrigo Pinto Brandão 
Gonçalo José de Carvalho 
Bento José da Cunha Ozorio Coutinho 

NOTA - formulário dos autos de vistoria com partes impressas e linhas que deverião 
ser preenchidas. 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa 

Copia 
Ministério das Obras Publicas, Commercio e Industria, Repartição d'Obras Publicas 

- Manda Sua Magestade El-Rei pela Secretaria d'Estado dos Negócios das Obras 
Publicas, Commercio e Industria que o director das obras publicas do distrito do Porto 
faça proceder à limpesa das cantarias da Egreja de S. Salvador de Paço de Souza, 
concelho de Penafiel, ficando para esse effeito autorisado a despender até a quantia de 
quatrocentos setenta e oito mil reis, em que importa o orçamento que acompanha o seu 
officio datado de quinze do corrente mez. Outro sim Sua magestade concede ao referido 
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Director a autorisação que pede para proceder aos trabalhos de restauração precisos no 
portal principal da dita Egreja, dando parte opportunamente da despesa que fiser. 

Paço, vinte e quatro d'Outubro de mil oitocentos e oitenta e três a) Ernesto Rodolfo 
Hintze Ribeiro 

Esta conforme - Paredes, 19 d'Outubro de 1888 
Gonçalo José de Carvalho 
(ilegível) 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Direcção das Obras Publicas do Distrito do Porto 
n°518 

Illm° e Exm° Snr. 

Rogo a V. Exa se digne autorisar-me a proceder por administração à reconstrução do 
tumulo de Egas Moniz na Egreja de S. Salvador de Paço de Souza e bem assim da 
limpesa e concerto do portão da mesma Egreja, pois são obras que pela sua natureza se 
não prestam a avaliação aproximada da quantidade de trabalho e respectiva despesa, 
não podendo por isso organisar-se empreitada para a sua execução. 

A portaria de 24 d'Outubro de 1883 auctorisa a Direcção a proceder a parte d'esté 
trabalho, dando parte opportunamente da despesa que se fiser. 

Deus Guarde a V. Exa 

Secretaria da 5a secção, 19 de Outubro de 1888 
Illm° e Exm° Snr. Engenheiro Director das Obras Publicas do Districto do Porto. 
O engenheiro chefe da 5a secção 
J Rodrigues Pinto Brandão 
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Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Ministério das Obras Publicas, Commercio e Industria. Repartição d'obras Publicas 

Ordem de serviço n° 827 
Participo a V. Exa que por despacho desta data foi auctorisado o dispêndio, no corrente 

ano económico, a importância de 300$00 pelo cap° 5o art° 57 da proposta orçamental 
em vigor, na reparação dos telhados e outras partes do Mosteiro de Paço de Souza 
(Monumento Nacional), por conta do orçamento de egual importância aprovado em 5 
do corrente mês que acompanhou o oficio n° 257 de 9 de Junho ultimo aliás de 1920 

Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais em 5 de Novembro de 
1921 

O Administrador Geral 
(assinatura ilegível) 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Mosteiro de Paço de Souza. 
Monumento Nacional 

Reparação dos telhados: Começaram hontem as obras de reparação. Como o saldo 
da verba auctorisada é somente de 172$60 quantia insignificante para uma reparação 
de 900,00 m2 aproximadamante, apenas se poderá fazer uma limpeza geral, substituindo 
as telhas partidas bem como tomar as juntas que sejam indispensáveis; exceptua-se 
dessa reparação ligeira o telhado do absydiolo norte que em virtude do seu miserável 
estado será todo levantado e de novo atelhado com argamassa. 

Os telhados encontram-se bastante avariados, sendo indispensável elaborar um 
orçamento suplementar e no qual se mencionará uma reparação completa. 

Caleira de chumbo: Encontrando-se a actual caleira de chumbo de 7,00 ml muito 
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carcomida, parecendo um crivo, será indispensável a sua substituição por ser impossivel 

qualquer conserto. 
Chamei o funileiro que depois de estudar o assumpto se prontificou compromettendo-

se a substituir a actual por uma outra de chapa de ferro zincada n° 24, ficando a cargo 
d'elle o assentamento da nossa bem como dar uma demão de tinta. 

RS. Levantei a planta dos telhados e das naves da Egreja para elaborar o projecto do 
arranque e substitução do soalho existente. 

Porto, 25 de Abril de 1922 
Baltazar da Sa Castro 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Mosteiro de Paço de Souza 

Reparação dos telhados: Estão concluidos todos os trabalhos de reparação dos telhados 
da Egreja. 

As reparações foram ligeiras isto é tirar as pingas substituindo-se as telhas partidas 
por outras novas. 

Somente o telhado do absydiolo direito é que foi todo levantado e de novo assente 
com argamassa lavando-se toda a telha velha (ilegivel). 

Caleira: Encontra-se também substituida a caleira de chumbo em mau estado por 
outra de chapa de ferro galvanisado, devidamente cromada e pintada. 

Vidros: Já se colocaram alguns e depois de colocados os que faltam é que o abade 
envia a nota para ser feita a requesição e cuja importância não poderá ultrapassar o 
saldo 44$30 do orçamento aprovado na importância de 300$00 como lhe fiz vêr. 

Porto, 29 de Maio de 1922 
Baltazar da Sa Castro 
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Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa 

Serviço da República 
Ordem de Serviço n° 249 

Ministério do Comércio e Comunicações 
Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Repartição Central 

Participo a V. Exa que aprovei em 13 do corrente mês, o orçamento que acompanhou 
o seu oficio n° 1876, na importância de 4.968$00, para reparação dos telhados e soalho 
da Egreja do extinto Mosteiro de Paço de Souza (Monumento Nacional), e que por 
despacho de hoje auctorisei o dispêndio daquella quantia, no corrente ano económico, 
pelo cap° 5o art° 59° do orçamento, na referida reparação por conta do citado orçamento. 

Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
em 14 de Março de 1923 
O Administrador Geral 
(assinatura ilegível) 
Para o Director dos Edifícios e Monumentos Nacionais - Norte 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

2090 
Ao Engenheiro auxiliar Baltazar da Silva Castro 

(...) 

Além destes assuntos V. Sa na sua próxima visita obterá os elementos necessários 
para 

a) projecto a elaborar do enxugo do terreno adjacente à capella mor pelo lado sul, 
por meio de um cano que conduza as aguas que venham para o ribeiro proximo e pela 
forma que fôr mais económico; 

b) dito de obras de reparação da sachristia e arcases ahi existentes; 
c) averiguar o interesse que poderá ter a inscrição que se vê em uma das paredes da 
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Casa Pia de Paço de Souza, à direita da entrada principal do templo. 
Porto, 17 de Maio de 1923 
O Engenheiro Director 
E. (?) Torres 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Egreja de Paço de Sousa 

Em cumprimento da ordem de serviço n° 2090 de 17 do corrente cumpre-me informar 
V. Exa que fui à Egreja acima referida no dia 18 deste corrente mez colhendo os seguintes 
elementos: 

I - Que como não me foi possivel encontrar os artistas trolhas que trabalham na 
reparação dos telhados, sob as nossas ordens, encarreguei o abade de os procurar e 
combinar o dia em aue elles poderiam começar as obras e aviar o preço de jornaes o 
mais breve possivel. 

II - Que tirei os dados precisos para a eleboração dos dois orçamentos suplementares 
um de esgoto do terreno adjacente á nave central e lateral direita e outro á reparação 
dos arcases e tectos da sacristia. 

III - Egualmente colhi os elementos dos fragmentos do tumulo de Egas Moniz que 
se emcontram dispersos em res pontos das naves da Egreja para a futura colocação em 
lugar previamente a este fim destinado. 

Junto envio o croquis à escala de 1: 100 com as respectivas cotas. 
Porto de Maio de 1923 
Baltazar da Sa Castro 

mosteiro de Paço de Souza 
Lapide 

Pedras que se supõem pertencer ao tumulo de Egas Moniz (ou seja da restauração 
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feita em 1465 pelo abade D. Fernando 
Existente no lado ocidental da Casa Pia sobre a escada exterior da Egreja 

D. Fernando abade mandou me fazer no ano mil quatrocentos 65 
25.V.923 
B Castro 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Exm° Snr. Eng° Director dos Edifícios e Monumentos Nacionaes Norte. 
Egreja de Paço de Souza 

Tenho a honra de comunicar a V. Exa que no passado dia 12 do corrente assisti ao 
pagamento (...). 

Depois do pagamento percorri todos os telhados já reparados e que se encontram 
bem reparados, estando concluidos os da capela mór - cruzeiros - lanternim central -
capelas lateraes - trapeira da nave central e em ultimo a referida nave central. 

Para a conclusão dos telhados falta apenas o da nave lateral esquerda. 
O telhado da capela mór foi quasi todo levantado e novamente reconstruido. 
Dei as instruções precisas para o referido acabamento dos telhados. 

Porto, 14 de Junho de 1923 
Baltazar Sa Castro 

Caixa 6/3 - pasta 2 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Egreja de Paço de Souza 
6-11-923 

Telhados: Encontram-se concluidos os trabalhos de reparação dos telhados da nave 
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lateral esquerda ou Norte. 

(...) 
Porto, 6 de Novembro de 1923 
Baltazar Sa Castro 
Engr° 

Caixa 6/3 - pasta 1 - Expediente 53 - Paço de Sousa -

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes Norte 
Orçamento suplementar de obras de reparação na Egreja de S. Salvador de Paço de 

Sousa (monumento nacional) 
Peças escritas e desenhadas 
Memoria 
Atendendo à grande necessidade que ha em evitar a continua infiltração das aguas 

pluviaes que durante o inverno se acumulam no terreno adjacente à capela-mór, sacristia 
e absydiolo lateral da Egreja de Paço de Sousa (monumento nacional) dando lugar a 
uma lenta, mas permanente ruina de toda a silharia da Egreja, se organisou o presente 
orçamento das obras julgadas indispensáveis para o completo enxugo do citado terreno. 

( - ) 
A importância deste orçamento tendo em vista as circunstancias adoptadas eleva-se 

à quantia de 1.636$00. 
Porto 9 de Dezembro de 1924 
Baltazar Sa Castro 

nota - acompanhado de uma planta com a capela-mor e o absidiolo do lado da Epistola, 
a sacristia e parte do claustro. O terreno a secar á atrás do absidiolo e a cano projectado 
vai desde aí, passa pela sacristia e vai até ao claustro. 

Rates (S. Pedro)-Póvoa de Varzim 
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Caixa 1 - Pasta 2 - Caderno 2 - Rates 

111. Exm° Snr. 

Satisfazendo às ordens de V. Exa, devo dizer que fui ver a vetusta Egreja matriz da 
freguezia de S. Pedro de Rates. 

O que me não resta duvida, é que o templo actual dacta do século 12°, tendo o 
característico typo das basilicas de três naves. No entanto parece-me que o templo não 
foi completado, conforme tinha sido projectedo, ou então na ultima reconstrucção, houve 
aproveitamento de matérias dos antigos destruídos, assim temos que dos cinco pilares 
da nave direita, quatro são enfeixados com duas meias columnas, sob os capiteis dos 
quaes se apoiam os arcos da nave, enquanto que os cinco da nave esquerda e um da 
nave direita se acham enfeixados por três meias columnas, parecendo que alem de 
serem destinados a suporte de arcos, o eram também ao assento de um pavimento para 
o triforium, que não existe nem ha vestígios de ter existido. É certo que a disposição 
das terceiras meias columnas que enfeixam o pilar parece indicar que sobre ellas devia 
pousar um arco que cobrisse a nave central mas a falta de apoio similar do lado opposto 
ainda o do encontro a este arco, faz-me destruir esta supposição: ficando-me 
prevalecendo a convicção, de que na ideia primitiva predominava a intenção de fazer o 
triforium; e para reforçar esta minha convicção citarei a existência de uma escada em 
caracol mettida na parede da frontaria, à qual para este fim, se deu uma maior espessura; 
escada actualmente tapada a pedra e cal, cujo fim não julgo nem me parece outro, senão 
o de ser destinada a dar acesso para um triforium que por qualquer circunstancia se 
deixou de construir; outras anomalias existem na disposição e dimensões das columnas, 
como V. Exa poderá ver na planta junta e para a qual tomo a liberdade de chamar a sua 
attenção. O templo como infelizmente tem acontecido a tantos outros, tem sido victima 
de vandalismos, tendo se lhe feito annexos disparatados para a factura dos quaes sem 
escrúpulos destruiram o antigo existente, por todos os motivos respeitável. Citarei as 
principaes alterações que se fizeram, a meu ver de fácil correcção embora de algum 
despendio, mas que será bem applicavel se se tiver em vista a conservação d'esta 
monumento inegavelmente um dos mais notáveis da historia pátria. Mas como ia dizendo 
esses reparos serão: limpar a cal que guarnece as paredes e columnatas do templo, 
remoção de alguns altares para lugar em que menos alterem à sua esthetica; abrir a 
porta do lado do sul, que se acha tapada a pedra e cal, e cuja belleza de estylo ainda é 
bem visivel; demolir a capella de S. Pedro de excrecencia indesculpável feita no século 
17° ou 18°; demolir uma outra excrecencia não menos repugnante, que feita para a 
ampliação da capella mor sacrificou a antiga abside; reconstruir esta da qual ainda se 
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encontram vestígios de cantaria bellamente ornamentada, servindo de alvenaria n'uma 
parede de supporte a cano d'esgoto das aguas pluviais do telhado; abrir passagens nos 
actues muros de vedação, expropriação d'um terreno, antigamente da Fazenda Nacional 
e hoje d'um particular, bem como indemnisar o parocho do seu passal, afim de o templo 
ficar perfeitamente isolado e circundavel, e bem visíveis as suas siglas e inscripções 
lapidarias, fazendo muros de vedação e gradeando as entradas afim de evictar 
vandalismos, erreverencias do publico menos illustrado; reparar os telhados, lavar e 
refechar as paredes do templo e do muro que deita para a estrada e serve de supporte, 
não so ao aterro do adro do lado norte, mas também as notáveis sepulturas abertas em 
parede ali existentes, cuja antiguidade parece ser coeva da primeira epocha do chris(...) 

nota- O manuscrito termina desta forma, não tendo sido possível encontrar a sua 
continução na respectiva caixa ou mesmo nas outras caixas. 

Está escrito nas duas últimas páginas de uma folha de papel almaço (de quatro 
páginas), enquanto nas duas primeiras páginas da respectiva folha foi escrito um relatório 
sobre a matriz de Azurara, datado de 3 de Maio de 1905 que embora não esteja assinado 
nominalmente conclui: "O conductor de Ia classe". 

Uma vez que a caligrafia é a mesma parece poder concluir-se que o manuscrito 
sobre S. Pedro de Rates teria uma data aproximada, mesmo que este documento seja 
uma cópia de relatórios originais. A proximidade geográfica de Azurara e Rates reforçam 
a ideia de ambos os edifícios terem sido visitados na mesma altura. 

Roriz (S. Pedro) - Santo Tirso 

Caixa 7 - Expediente 56 - Roriz -1 

O presente orçamento comprehende as obras mais necessárias a executar na Egreja 
de Roriz conforme o officio do Exm°. Snr. Director Geral das Obras Publicas, em data 
de 11 de Setembro proximo passado e que passamos s descrever. 
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Armação e telhado (...) 
Soalho (...) 
Na parede O da egreja nota-se uma fenda vertical, bem como a mesma parede soffreu 

uma certa deformação de dentro para fora, em D. Aquella fenda é a que foi attribuida 
pela comissão dos Monumentos Nacionaes ao terramoto de 1755: e de facto é já muito 
antiga e não parece ter augmentado nem comprometter a solidez do edifício. Quanto a 
deformação, presumimos fosse devida á existência de um arco de pedra fortemente 
abatido, que atravessando a Igreja de lado a lado servia a sustentar o coro da mesma. 
Este arco pelo seu grande peso, pela sua extensão e sobretudo pala sua insignificante 
curvatura, podia muito bem, com o andar dos tempos ir deslocando pouco a pouco os 
encontros, com quanto estes fossem paredes de grande espessura como estas. Este defeito 
porem, achas-se agora remediado porque esse arco foi demolido, e o coro assente agora 
sobre columnas de madeira; portanto cessou a causa do mal, que suppômos não foi 
bastante sensível para prejudicar a segurança da parede. 

A fachada principal d'esté Egreja é talvez a parte mais caracteristica e mais formosa 
da sua architecrura: destacando-se n'ella a cantaria em alto relevo, com figuras da porta 
principal e uma bella rosacea gothica sobre a mesma. Acha-se porem esta parede 
assoberbada e desfeada pella existência de um alpendre que occupa todo o átrio sendo 
a entrada pello lado, em B, por meio de três degraus toscos. Este alpendre tem sobre 
este inconveniente o de servir de ponto de reunião para muitas pessoas que vão para alli 
conversar e fazer bulha durante a celebração dos officios religiosos. Parece portanto de 
maior conveniência a suppressão d'esté Alpendre, demolindo os dois pequenos muros 
C e B, substituindo os degraus B por outros de cantaria lavrada e em boas condições na 
entrada A, e rebaixando proporcionalmente o lagêdo do átrio, o que aliaz se torna precioso 
para a sua regularização, por quanto elle esta cheio de altos e baixos. 

(...) 

Orçamento de todas estas obras, que se podem considerar indispensáveis, importa 
na quantia de sete centos quarenta e dois mil reis. Porto 10 de Outubro de 1885 

a) Affonso Pereira Cabral 
Eng° Chefe da 4a secção 
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Caixa 7 - Expediente 56 - Roriz - 2 

Indicações para a restauração da Egreja de Roriz (Santo Thyrso) 
(do Pe. Manoel d'Aguiar Barreiros) 

Absyde: Rebaixar o pavimento 0,30m pelo menos (as campas brasonadas devem 
descer os mesmos 0,30m), e, a contar da arcatura que dá ingresso para a sacristia, crear 
elevado em dois degraus o presbvterio. E neste segundo plano, ao fundo, assentar sobre 
os três degraus lyturgicos o altar-mor, isolado, de maneira a poder andar-se em toda a 
volta, para analysar-se o fundo da Absyde. O altar, que será de pedra, deve assentar 
sobre columnas e no estylo românico; sobre a banqueta do mesmo collocar-se-ha o 
sacrário e, em cima d'elle um pequeno baldaquino para a exposição do Ss. Sacramento; 
nos extremos da mencionada banqueta deve levar dois plinthos. para as imagens de S. 
Pedro e S. Lourenço, mas de forma que as cabeças das imagens não excedam a altura 
media do baldaquino central. - Em virtude do exposto, esta de vêr que o altar e o retábulo 
actual desapparecem. 

Corpo da Egreja - Lavar todas as silharias, rebaixar convenientemente todo o 
pavimento; restaurar o tecto de maneira a ficarem a vista os barrotes tirados de linha, e 
por cima destes o forro - tudo om uma tonaliade de castanho velho, com uma mão de 
óleo fervido, reconstituir as frestas do sul conforme as do norte; desobstruir as portas 
lateraes - Norte e Sul - por trás dos altares os quaes devem ter outra disposição, e a 
titulo provisório, até que se consiga coisa de geito, de hamonia com o bom gosto e a 
necessidade das Confrarias ou Devoções ahi installadas (talves que possa aproveitar-se 
para alguns destes altares, grande parte do lindo retábulo da Capella-mor, o qual, de 
resto também já é uma adaptação); redusir a metade o coro alto para o qual deve subir-
se por uma escada interior em espiral, no angulo direito da entrada da porta principal. 

O que houver a fazer-se exteriormente só depois de maduro exame, e em ultimo 
logar, como seja: a concertação do antigo átrio em frente da fachada principal e d'uma 
faixa de terreno em toda a volta da Egreja; a consolidação exterior da absyde, de maneira 
a desaparecer a feldade dos encontros postiços que ahi se vêem, etc, etc. 

É isto o que me parece de principal, sem que todavia deva dispensar-se uma 
fiscalização cuidadosa e assidua tanto quanto possível, pois são frequentes as surpresas 
n'esta ordem de trabalhos. 

Braga-20-9-921 
(ass.) Pe. Manoel d'Aguiar Barreiros 
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Caixa 7 - Expediente 56 - Roriz - 3 

Rectificação e continuação das medições na Egreja de S. Pedro de Roriz 

Esta 3a visita foi para rectificação de medições anteriormente feitas e para a 
continuação de novas medições das fachadas e demais detalhes, para a organização do 
projecto de restauração e consolidação da egreja que se encontra bastante arruinada e 
abandonada. 

A confirmar isto temos que a fachada lateral (Norte) da Egreja e nascente da Absyde 
se encontram muito desaprumadas e em especial a da absyde que se encontra reforçada 
por dois pesados gigantes sendo um de l,00m de largura por 3,00 de comprido e 6,00 
de altura, e outro de 1,30 de largura por 4,60 de comprido e 6,00 de altura na seguinte 
disposição. 

desenho 

Outras obras são indispensáveis fazer alem destas, a demolição dum anexo e dum 
alpendre junto a parede lateral Norte da Egreja, etc. 

Porto, 12 de Janeiro de 1922 
Baltazar da Silva Castro 

RS. Como um dia não chega para concluir as medições tive de ficar para o dia 
seguinte. 

560 



Anexo Documental 

Caixa 7 - Expediente 56 - Roriz - 4 

Ministério do Comercio e Comunicações 
Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Repartição Central 
Serviço da Republica 
Ordem de serviço n° 594 

Participo a V. Exa que foi aprovado em 20 do corrente mês o orçamento na 
importância de 3.828$00 de diversas obras na reparação de Egreja de S. Pedro de Roriz 
(Monumento Nacional) no concelho de Santo Tyrso, que acompanhava o seu oficio 
n°2166, do dia 18. 

Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais em 21 de Junho de 
1923. 

O administrador geral 
J. Abecassis (?) 
Para o Director dos Edifícios e Monumentos Nacionais - Norte 

Caixa 7 - Expediente 56 - Roriz - 5 

Exm° Snr. Director dos Edifícios e Monumentos Nacionaes do Norte: 

Havendo donativos particulares que reputo sufficientes, para proceder á Io tarefa da 
obra de restauração da Egreja d'esta freguesia de Roriz, ( lavagem da silharia interior) 
e, enquanto essa direcção não dispõe de verba sufficiente para dar a essa tão instante 
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restauração o impulso que merece, venho respeitosamente pedir a V. Excia autorisação 
para proceder à referida lavagem, e um technico que fiscalise a obra conforme o parecer 
emitido pelo Snr. Balthasar de Castro, d'essa direcção quando da sua visita a este 
monumento em fins de 1922, salvo erro. 

Saúde e Fraternidade 
Roriz, 28 de Janeiro de 1925 
O parocho - Miguel Ferreira Sanches 
Ao Exm° Director dos Monumentos Nacionaes (Norte) 

Caixa 7 - Expediente 56 - Roriz - 6 
(documento dactilografado) 

Exm° Senhor 

Acusando a recepção do oficio de V. Exa datado de 28 de Janeiro findo, tenho a 
honra de lhe comunicar que por despacho de hoje foi deferido o pedido de V. Exa 

quanto à primeira parte, isto relativamente a limpeza da silharia interior da Egreja de S. 
Pedro de Roriz (Monumento Nacional). 

Não posso autorisar a fiscalização dos referidos trabalhos por um empregado technico, 
porque os que actualmente prestam serviço n'esta Direcção são em número tão restricto 
que é absolutamente impossível distrai-los para outros trabalhos. 

Saúde e Fraternidade 
Porto, 10 de Fevereiro de 1925 
Para o Exm° Snr. Abade de S. Pedro de Roriz 
Pelo Engenheiro Director 
ass.) Antonio Ferreira da Silva Barros 
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Caixa 7 - Expediente 56 - Roriz -7 
(documento dactilografado) 

Ministério do Comercio e Comunicações 
Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Repartição Central 
Serviço da Republica (timbre) 
Ordem de serviço n° 233 

Até nova ordem sirva-se V. Exa suspender a aplicação da verba a dispender em diversas 
obras de reparação na Egreja de S. Pedro de Roriz (Monumento Nacional), a que se 
refere a ordem de serviço n° 203 de 20 do corrente mez. 

Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais em 20 de Fevereiro de 
1926 

O aministrador Geral 
J. Abecassis (?) 
Para o Director dos Edifícios e Monumentos Nacionais Norte 

Santa Clara (Vila do Conde) 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 1 

Egreja do Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde 
31-V-922 

Encontra-se reconstruida a parede sul da egreja em toda a sua extensão até á altura e 
colocadas 6 ameias. Mandei tomar as juntas com argamassa composta de 2 partes de 
cal 1 de cimento e 3 de saibro para ter a patine aproximda da argamassa antiga. 

O tecto em talha do arco transepto lado esquerdo esta todo pregado e tirada a caiação 
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a côr. Aporta de acesso ao pateo do hospício para a Egreja já se encontra toda a descoberto 
e peço a V. Exa autorisação para mandar apear as hombreiras e padieiros da porta actual. 

Porto 1 de Junho de 1922 O Eng° auxiliar chefe dos trabalhos 
José Ribeiro da Silva Lima Junior 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 2 

(documento dactilografado) 

Ministério do Comércio e Comunicações 
Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes 
Repartição Central 
Serviço da República (timbre) 
Ordem de Serviço n° 2229 

Participo a V. Exa em referencia ao seu oficio n°1030, de 8 de Junho ultimo, que o 
portal do extinto mosteiro de Santa Clara, em Vila do Conde, a que o mesmo se refere, 
deve ser restaurado conforme estava antes da ultima porta que o tapou. 

Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes em 23 de Novembro 
de 1922 

O Administrador Geral 
J. A. (?) para o Director dos Edifícios e Monumentos Nacionaes - Norte 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 3 

Egreja de Santa Clara de Vila do Conde 
Obras urgentes 
Reconstrução da parede sul da casa capitular, demolida por medida de segurança 

(último ou penúltimo relatório da visita). 
Porto, 13 de Janeiro de 1923 
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José Ribeiro da Silva Lima Junior 
Eng° Auxiliar de 3a classe 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 4 

Memorandum 
Escola Industrial de Reforma do Porto 
Vila do Conde, 6 de Dezembro de 1923 
Ao Exm° Snr. Dr. Estevão Torres, Dgm° Engenheiro Director dos Monumentos 

Nacionaes - Norte 

Comunico a V. Exa que hoje pelas 2 horas da tarde, caio o telhado da casa dos foles 
da igreja, com a derrocada caio parte da cornija de pedra da igreja, assim como o soalho 
e traves, ficando tudo num monte. Peço a V. Exa se digne mandar pessoa competente 
para determinar o que for preciso. Felismente não ouve outro prejuiso a não ser em 
telhas e madeiras, que tudo ficou num monte de destroços. 

Com toda a consideração e estima sou de V. Exa muito recomendado e obrigado 
Luiz José Gomes 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 5 

(documento em papel selado) 

O abaixo assignado Domingos José da Silva, residente em Beiriz concelho da Póvoa 
de Varzim declara que se obriga a execução da tarefa operaria na Egreja de Santa Clara 
de Vila do Conde constante parapeito derruido ate sete metros leniares, levantamento e 
reposição d'aquelle que se encontra deslocado ate três metros e trinta centímetros na 
parede sul do corpo da Egreja e levantamento e reposição de parapeito ate dois metros 
para a colucação de mudilhões e cornija na parede poente do transepto da mesma Egreja 
pelos preços unitários e respeectivamente de sessenta escudos e cento e vinte escudos e 
a concluila no prazo máximo de noventa dias a contar da data d'esta approvação d'esta 
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proposta sendo executada segundo os melhores preceitos da arte de construir podendo 
utilizar o material pertencente ao Estado e existente ao pé da obra e com a obrigação de 
pôr o que faltar e de ser de sua conta os andaimes pranchas ferramentas e utensilios 
necessários para a execução da obra bem como a remoção dos entulhos respectivos. 
Outro sim fica estipulado que o parapeito sera egual ao existente e o aparelho sera feito 
de forma a imitar o antigo. 

Beiriz, 11 de Janeiro de 1924 
Domingos José da Silva 
Mestre d'Obras 

Nota - no topo superior esquerdo do documento acima transcrito consta :"Approvo. 
Porto, 18 de Janeiro de 1924 
O Director 
Estevão Torres" 
No topo superior direito consta: "Anullada esta autorização por o tarefeiro se recusar 

a executar a obra em consequência da alta de salários. 12-11-1824 
E. Torres." 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 6 

O abaixo assignado Domingos José da Silva residente na freguesia de Beiriz, concelho 
da Povoa de Varzim, declara que se obriga a execução da tarefa operaria na Egreja de 
Santa Clara de Villa do Conde constante de construção em granito acabamento e 
colocação de sete mudilhões para a parede lado Sul, do corpo da Egreja e três para a 
parede poente do transepto com o comprimento de cincoenta centímetros e da construção 
acabamento e colocação de cornija ate sete metros pelos preços onitarios respectivamente 
de sessenta e três escudos e vinte e cinco centavos e a concluila no praso máximo de 
noventa dias a contar da data da approvação d'esta proposta sendo executada segundo 
os melhores preceitos da arte de construir podendo utilizar o material pertencente ao 
Estado e existente ao pé da obra e com a obrigação de por o que faltar e de ser de sua 
conta os andaimes pranchas e ferramentas e utensilios bem como a remoção dos 
respectivos entulhos. Outro sim fica estipulado que os mudilhões e cornija serão iguais 
ao existente e o aparelho de pedra será feito de forma a emitar o das peças semelhantes 
antigas. 

Beiriz, 11 de Janeiro de 1924 
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Domingos José da Silva 
Mestre d'Obras 

Nota - no topo superior esquerdo do documento acima transcrito consta :"Approvo. 
Porto, 18 de Janeiro de 1924 
O Director 
Estevão Torres" 
No topo superior direito consta: "Anullada esta autorização por o tarefeiro se recusar 

a executar a obra em consequência da alta de salários. 12-11-1824 
E. Torres." 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 7 

(documento em papel selado) 

Eu avacho acignado Antonio Pinto de Castro Souto residente em Tougues Concelho 
de Villa do Conde de quelaro que me obrigo a essicução da tarefa operaria na Egreja de 
Santa Clara de Vila do Conde constante de construção em granito acabamento e 
culocação dos respectivos lugares de vinte mudilhões na parede sul do corpo da Egreja 
e poente do trancepto pelo preço munitario de noventa e cinco escudos a contar da data 
da aprovação desta proposta sendo eisicutada segundo os melhores preceitos da arte de 
construir podendo utelisar o matrial pertencente ao estado e exestente ao pé da obra 
com a obrigação de por o que faltar e de ser de sua conta os andaimes pranchas 
ferramentas e otensilios neceçarios para a execoção da obra bem como arromação dos 
respectivos entulhos outro sim dequelaro que os mudilhões serão iguaes aos exestentes 
e o aparelho da pedra sera feito na forma a emitar o das pessas semilhantes antigas. 

Vila do Conde 
30 de Janeiro de 1924 
Antonio Pinto de Castro Sousa 
Mestre de Obras 
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Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 8 

(documento em papel selado) 

O abaixo assignado Antonio Pinto de Castro Souto residente em Tougues Concelho 
de Villa do Conde , declara que se obriga a execução da tarefa operaria na Egreja de 
Santa Clara de Villa do Conde constante de construção em granito acabamento e 
colucação de cornija até sete metros nas paredes sul do corpo da egreja e poente do 
transepto pelo preço unitário de cento e cinquenta escudos. 

Villa do Conde 30 de Janeiro de 1924 
Antonio Pinto de Castro Souto 
Mestre de Obras 

Nota - no documento acima transcrito consta: "Approvo Porto 12 de Fevereiro de 
1924 

O Eng° Director 
Estevão Torres" 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 9 

(documento em papel selado) 

O abaixo assignado Antonio Pinto de Castro Souto residente em Tougues Concelho 
de Villa do Conde , declara que se obriga a execução da tarefa operaria na Egreja de 
Santa Clara de Villa do Conde constante de construção em granito acabamento e 
colucação em respectivo logar de ameias ate onze, na parede sul do corpo da Egreja 
pelo preço unitário de cento e dez escudos. 

Em additamento e revogando o que for contrario declaro que me comprometto a 
fazer cada uma das ameias pelo preço de cem escudos(100$00) no caso de haver na 
obra a pedra para este fim necessária, e as restantes que sejam precisas para as quaes 
seja indispensável vir pedra das pedreiras, pelo preço de cento e quarenta escudos 
(140$00) cada uma. 
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Villa do Conde 16 de Fevereiro de 1924 
Antonio Pinto de Castro Souto 
Mestre de Obras 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 10 

(cópia feita a papel químico de documento dactilografado) 

Conselho de Arte e Arqueologia - 3a Circuncrição - Porto L° B n° 298 - Exm° Snr. 
Administrador Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes - Lisboa - Em resposta ao 
oficio de V. Exa n° 147, L° 2o recebido em 2 de Maio findo, tenho a honra de informar V. 
Exa que tendo submetido o assunto nele versado á apreciação do conselho da minha 
presidência, o mesmo conselho se manifestou pelo modo que vou expor. - Em reunião 
anterior um vogal deste conselho chamou a atenção dos seus colegas sobre o modo 
como se estava a proceder a obras no extinto Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde, 
em que tinha havido desmonoramentos ocasionando sérios reparos na opinião pública. 
- Em virtude dessa comunicação foi deliberado que uma comissão de vogaes do 
Conselho visitasse aquele Mosteiro, a fim de o informar devidamente.- Efectivamente 
essa visita havia-se realisado e havendo intima correlação entre o parecer pedido por V 
Exa, o estado do monumento e a maneira como as obras eram conduzidas, foi deliberado 
informar V Exa do estado dessas obras para devida justificação do referido parecer. 

- Não pôde a Comissão que visitou o monumento concordar com a orientação dada 
a essas obras, nem com o modo como os trabalhos são conduzidos.- O efeito de minas 
que o edifício apresenta é absolutamente deplorável. 

- Efectivamente havia-se desmoronado o corpo do Edifício em que existia a Casa do 
Capitulo hoje toda em ruinas arrastando a grande sala do Io andar com os foles do 
órgão e deixando descarnada a fachada da nave da Egreja. - O interior da Egreja apresenta 
egualmente um aspecto desolador inconcebivel.- Grandes andaimes para trabalhos 
dispensáveis porque inopurtunos parece ter ocasindo (sic) em parte a destruição do 
tumulo central, não tendo havido o devido resguardo a acautelar a acção das obras, os 
altares, balaustradas, sanefas castiçaes e até um Cristo, estes últimos objectos que 
deveriam ser guardados. - Se o estado das obras pode depreender-se pelo que fica exposto 
quer também a Comissão justificar a sua não concordância com a orientação dada ao 
projecto das obras.- Esse projecto não foi submetido à apreciação deste Conselho, como 
dispõe o artigo 47 da lei de 26 de Maio de 1911.- Acha a Comissão reprovável que 
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necessitando o Monumento de obras de pura conservação que não se fizeram ou fizeram 
como fica referido, se tivesse iniciado outras absolutamente dispensáveis e caras, como 
seja arrancar a pintura dos tectos e a cal às paredes. Estas ultimas deverião ser as finaes, 
quando o edifício estivesse perfeitamente resguardado e acautelado da acção demolidora 
do tempo. - No edifício ha muitas obras de conservação indispensáveis: -janelas abertas 
sem caixilhos, tectos a derruir, etc.; - e com a parcimoniosa importância das verbas 
destinadas, era exclusivamente para esses trabalhos de pura conservação que deveriam 
ser gastas.-

Pelo que fica referido vê V. Exa que este Concelho, não poderia autorisar a mudança 
dos túmulos pedida pelo Snr. Marques Abreu; sem que fossem dadas as diversas garantias 
para o bom resultado dessa mudança. - Acha-a possivel dentro de determinadas condições 
e neste sentido aprovou a seguinte proposta, que consubstancia o seu parecer: - "Que a 
este Conselho seja submetido um projecto completo de todas as obras a realizar no 
Mosteiro de Santa Clara de Vila do Conde principalmente para a sua conservação e 
consolidação definitiva e conveniente dos túmulos existentes na Egreja, a fim que este 
Conselho se possa manifestar - acerca do pedido do oficio n°174 do Exm° Senhor 
Adminstrador Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes - Saúde e Fraternidade -
Porto Conselho de Arte e Arqueologia da 3a Circunscrição, em 4 de Junho de 1924 - O 
Presidente do Conselho de Arte - (a) João Marques de S. Oliveira 

Está conforme 
Repartição Central, em 18 de Junho de 1924 
Pel' Engenheiro Chefe da Repartição 
Álvaro Jordão d'Almeida 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 11 

Egreja de Santa Clara em Vila do Conde 

Os trabalhos de reparação na parede sul d'esta Egreja foram iniciados a 5 de Maio 
findo prosseguindo ate ao dia 10, em que foram suspensos para so serem recomeçados 
em 12 do corrente mez encontrando-se no dia da minha ultima visita(14 do corrente) 
em andamento. 

Alegou o adjudicatário que a interrupção foi devida ao mau estado do tempo, pois os 
trabalhos são feitos ao ar livre e a ter sido obrigado a attender a outros serviços 
particulares. 
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Nesta data (14 do corrente) achavam-se executadas as seguintes quantidades: 

modilhões 
comprimento largura altura 

1 m 0,70 0,30 0,25 
3 0,65 0,30 0,25 
1 0,85 0,30 0,25 

Nos logares juntos vão indicadas, nos respectivos logares, estas cotas. 
Pelo que diz respeito aos comprimentos das caudas que, pelas condições de contrato 

não devem ser inferiores a 0,50m, nos agora construídos ultrapassa esta medida o que 
só é vantajoso por d'ali resultar melhor travação da parede. Pude verificar por um dos 
modilhões a descoberto que este comprimento medido entre o extremo da cauda e a 
perpendicular ao eixo a' b' é de 0,40m, inferior portanto ao dos actualmente em 
construção. O aparelho de pedra aproxima-se o mais possivel do que se pretende imitar 
o que, todavia só poderá verificar-se com segurança quando todos os modilhões estiverem 
nos respectivos logares para poderem ser vistos em conjuncto do mesmo ponto e em 
occasião em que todos estejam na sombra ou ao sol. 

Porto, 19 de Junho de 1924 
José da Rocha Pinheiro 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 12 

Egreja de Santa Clara em Vila do Conde 

Exm° Snr. Eng° Director dos Edifícios e Monumentos Nacionaes - Norte 

Cumpre-me informar V. Exa., que na visita de fiscalização às obras de reparação da 
Egreja de Santa Clara de Villa do Conde, encontrei o serviço de apeamento, de 
reconstrução e reposição de modilhões e cornija feito de harmonia com o existente, 
segundo as ordens dadas anteriormente pelo meu colega José da Rocha Pinheiro e em 
condições de serem aceites. 

Exigi do tarefeiro o reforço da prancha para melhor segurança do pessoal fiscalizador 
e bem assim o apeamento e respectiva reposição de parte do parapeito no seu primitivo 
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alinhamento. 
Como nas condições de ajuste particular não se mencionou a reconstrução da parede 

de alvenaria ordinária argamassada junto ao parapeito para receber o frechai e respectivas 
escoras e para que o serviço seja mais rápido e vantajoso em virtude de estar feita a 
prancha(...) 

Porto, 3 de Setembro de 1924 
Baltazar Sa Castro 

Expediente n° 46 - Santa Clara de Vila do Conde - 13 

Egreja de Santa Clara em Vila do Conde 

Exm° Snr. Eng° Director dos Edifícios e Monumentos Nacionaes - Norte 

Confirmando a comunicação com data de 8 do corrente, tenho a honra de levar ao 
conhecimento de V Exa o relato da visita de fiscalisação às obras da Egreja de Sancta 
Clara de Villa do Conde no dia 5 e 6 do corrente mez: 

Encontrando-se a primeira fiada de cantaria do parapeito quasi toda assente e como 
não estava de harmonia com o alinhamento por mim indicado, obriguei a apear e recuar 
ao alinhamento devido. 

Egualmente verifiquei que não achando a argamassa já feita no amassadouro pelo 
que o obriguei a adicionar a cal devida. 

O serviço de assentamento de cornija e modilhões encontra-se concluido e em 
condições de serem documentados, devendo no final da obra serem retocados de 
harmonia com o existente e para o qual pedirá a comparência de um technico desta 
Direcção. Para isto já esta combinado construir novo andaime para melhor execução 
deste serviço. 

A fiscalização e a procura de propostas, o mau tempo e a falta de papel selado, 
obrigaram-me a ficar para o dia seguinte e mesmo assim não consegui traze-las deixando 
eu as normas para as preencherem em papel selado e envia-las a esta Direcção como 
deixei confirmado. 

Com respeito às ameias dei ordens para fazer aquelas para as quaes haja pedra em 
condições e existente no local da obra e que deverão ser feitas de harmonia com as 
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dimensões das existentes. 
Porto, 9 de Setembro de 1924 
Baltazar Sa Castro 

Sé Velha (Coimbra) 

Ministério das Obras Públicas - Porto 

Caixa 5 - Expediente n° 38 - Sé Velha - 1 

(Cópia feita a papel químico de documento dactilografado) 

Ministério do Comercio e Comunicações 
Administração Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (timbre) 

A Junta de Freguesia Civil de Almedina, apresentando a V Exa os seus respeitosos 
cumprimentos, ousa solicitar a esclarecida atenção de V Exa para o estado de abandono 
em que se encontra a Sé Velha, um dos mais belos monumentos do nosso país e ao qual 
estão ligados os mais brilhantes documentos da nossa vida artística e nacional. Por 
estes motivos e ainda mais porque tão vetusto templo é um precioso documento de arte, 
tão precioso que nehum outro se lhe avantaja em riquesas arquitectónicas, condoe-nos 
Exm° Sr. que a Sé Velha sofra o despreso a que foi votada, consentindo-se que as 
intempéries a danifiquem com a infiltração das águas pluviais, nas suas preciosas capelas 
do Sacramento e de S. Marcos, cujo pavimento é repetidas veses inundado com as 
torrentes que correm do exterior das suas absides. 

Urge por isso Exm° Sr. que a esclarecida atenção de V Exa incida sobre tão importante 
assunto, ordenando as providencias que julgue mais necessárias á conservação devida 
ao augusto templo da Sé Velha, justa Gloria que esta cidade se ufana de possuir e por a 
qual os cultores da arte, tanto nacionais como estrangeiros, nutrem o mais carinhoso 
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respeito. Cônscios de que V. Exa se interessará pela conservação do precioso monumento, 
providenciando de harmonia com o seu ilustre espirito, ficamos certos de que os nossos 
reparos terão pronto acolhimento da parte de V. Exa; e que a Sé Velha, precioso repositório 
de relíquias arquitectónicas encontrará em V. Exa um poderoso e indispensável defensor. 

23 de Novembro de 1919 

Exm° Sr. Director das Obras Publicas do districto de Coimbra 

Caixa 5 - Expediente n° 38 - Sé Velha - 2 

(Cópia feita a papel químico de documento dactilografado) 

Direcção das Obras Publicas do districto de Coimbra - 2a secção de construcção -
comunicação n° 182 - em 20 de Fevereiro de 1920 - Ao Exm° Sr. Engenheiro Director. 
Cumprindo o despacho de V. Exa exarado na minha comunicação n° 94 de 4 de Dezembro 
de 1919, tenho a honra de participar a V Exa que levantei um esboço das absides do 
vetusto templo da Sé Velha de Coimbra, na parte que olha para a rua do Norte, mas que 
não é possivel fazer um orçamento rigoroso das obras a executar por elas serem de tal 
forma variadas que se não sujeitam facilmante a medições. Existem, por exemplo, 
colunas a reparar, outras a que faltam os capiteis, mizulas a emendar, outras a reparar e 
ainda outras a construir de novo. Ha janelas e frestas a abrir e outras a tapar, gradeamentos 
de cantaria de Ançã a emendar e outros a construir de novo. - Cimalhas e cornijas a 
fazer, telhados a modificar e muito mais reparações que agora se não podem apreciar 
mas que no andamento das obras de restauração terão de fatalmente ser feitas. Emfim é 
um serviço muitissimo complicado que não pode ser avaliado senão por estimativa a 
qual nunca poderá ser inferior a dois mil escudos. - Devo dizer a VExa que o templo da 
Sé Velha de Coimbra é digno de uma urgente reparação e restauração, pois sendo um 
dos mais belos monumentos do país a sua documentação brilhante, faz parte da nossa 
vida artística nacional. - O conductor - Chefe da 2a secção de construcção - (a) Joaquim 
Maria Monteiro de Figueiredo - Está conforme . - Coimbra, 21 de Fevereiro de 1920 

Repartição Central em 22 de Agosto de 1921 
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Caixa 5 - Expediente n° 38 - Sé Velha - 4 

Exm° Senhor Engenheiro Director dos Edifícios Públicos e Monumentos Nacionaes 

-Norte 
Agradeço a atenção com que V. Exa me distingue. 
As capellas absydaes da Sé Velha estavam ocultadas, desde o principio do século 

XVII, pela sacristia, que o bispo D. Affonso Castello Branco mandou construir. E só 
foram postas a descoberto pouco antes da paralisação dos trabalhos. 

Nenhum projecto chegou a ser planeado, por este motivo. 
Saúde e Fraternidade 
Coimbra, 17 de Outubro de 1921 
A. Augusto Gonçalves 

Caixa 5 - Expediente n° 38 - Sé Velha - 5 

Ao Snr. Eng° civil chefe de secção dos Edifícios em Coimbra 

O portador da presente ordem é o Snr. Baltasar da Silva Castro, eng° auxiliar de 3a 

classe e diplomado com o curso de architectura civil, que foi a essa cidade encarregado 
por mim para estudar e restauração das capelas absidaes da Sé Velha. 

V Exa e o pessoal da secção convir-se-ha prestar-lhe a coadjuvação necessária. 
Porto, 24 de Outubro de 1921 
O Engenheiro Director 
(assinatura ilegível) 
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Caixa 5 - Expediente n° 38 - Sé Velha - 6 

Exm° Senhor Engenheiro Director dos Edifícios Públicos e Monumentos Nacionaes 

- Norte 

Tendo a certeza que devia haver n'esta secção desenhos que faziam parte das obras 
de restauração da Velha Cathedral de Coimbra, fiz hoje uma busca minucioza, 
encontrando um alçado da sacristia com a planta exterior das absides, Largo da Sé 
Velha, Rua Borges Carneiro e Rua do Norte, desenhado em cartão contínuo: As frentes 
do transeptum em papel tela e uma planta do exterior das absides, alçados das mesmas 
e desenho das grades de vedação, em papel quadriculado, executado pelo canteiro d'esta 
cidade João das Neves Machado, ao tempo em serviço da Direcção das Obras Publicas, 
trabalhos que tenho a honra de enviar a V Exa. 

Coimbra, 31 de Outubro de 1921 
Pelo Engenheiro Civil chefe da Secção em Coimbra 
O apontador de 2a classe 
Benjamim Ventura 

nota - o documento acima transcrito tem o carimbo da D.E.M.N. - Norte, onde se 
escreveu:"Expediente n° 420/ registo 163 do livro 1/1 de Novembro de 1921." 

Escrito a lápis consta ainda : "Em 3 de Novembro, 1921 entreguei estes desenhos a 
Balthazar de Castro." 

Caixa 5 - Expediente n° 38 - Sé Velha - 7 

Telas 
n°l Planta da Egreja da Sé Velha 
n°2 Corte longitudinal do transepto e capela-mor 
n°3 Alçado interior mostrando as absydes 
n°4 Corte longitudinal do pavimento da absyde central - transepto e nave central. 
n°5 Alçado das absydes mostrando os degraus da capela-mor 
n°6 Idem mostrando o rebaixamento do pavimento do transepto e absides. 
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Papel 
n°7 Alçado posterior da Egreja mostrando as absydes (grades e planta do terreno que 

as circunda). 
n°8 Planta exterior das capelas absydaes ( alçado da sacristia e cortes do terreno que 

a circunda). 
16-XI-1921 

nota - no documento acima transcrito consta, escrito a lápis: "Desenhos em poder de 
Balthazar de Castro". 

Caixa 5 - Expediente n° 38 - Sé Velha - 8 

Posto que o tempo mui invernoso não deixasse como era meu desejo, trabalhar o 
mais possivel para conclusão das medições da planta, alçados e demais detalhes das 
capellas absydaes da Egreja da Sé Velha (românica e renascença) para elaborar o projecto 
de restauração das referidas capellas, consegui contudo e com um pouco de esforço 
concluir todos os trabalhos em que era preciso o auxilio do pessoal operário. 

Porto, 1 de Fevereiro de 1922 
Balthazar da Sa Castro 

Caixa 5 - Expediente n° 38 - Sé Velha - 9 

Exm° Snr. 
Cumpre-me submeter à approvação de V Exa o incluso orçamento datado de 4 de 

Fevereiro findo, na importância de 15.222$00, respeitando à tranformação de parte da 
cobertura da Sé Velha de Coimbra (Monumento Nacional), por forma a ficar em terraço, 
como ha aproximadamente 30 annos foi transformada com êxito a parte restante. 

Ha actualmente uma grande necessidade em fazer-se a reparação d'essa cobertura, 
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por se encontrar em mau estado de conservação e ser portanto indispensável preservar 
as abobadas d'aquele templo, da agua das chuvas, o que se conseguirá com a obra 
proposta, inteiramente igual á parte já feita com notável resultado, visto que apezar de 
ter mais de 30 annos ainda não precisa do mais ligeiro concerto. 

Saúde e Fraternidade 
Porto, 1 de Março de 1924 

Exm° Snr. Administrador Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionaes 
O Engenheiro Director 
(assinatura ilegível) 

Caixa 5 - Expediente n° 38 - Sé Velha - 10 

Exm° Senhor Engenheiro Director dos Edifícios Públicos e Monumentos Nacionaes 
- Norte 

Em cumprimento da ordem (ilegível) de V. Exa, tenho a honra de comunicar que nos 
dias 4 e 5 do corrente mez completei os trabalhos de medição bem como a rectificação 
de medidas anteriormente iniciadas nas capellas absydaes da Sé Velha de Coimbra para 
o estudo da restauração de que fui encarregado por V Exa. Juntamente com as medições 
tirei os croquis necessários para o completo estudo de restauração. 

Porto, 8 de Junho de 1924 
Balthazar da Sa Castro 

Caixa 5 - Expediente n° 38 - Sé Velha -11 

Memoria descriptiva e justificativa 

Orçamento juncto, na importância de 23.340$00 foi organisado em harmonia com o 
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DL n°3754 de 7-9-925 e refere-se a trabalhos necessários para a modificação de parte 
da actual cobertura da Egreja da Sé Velha de Coimbra e ainda a construção d'aros para 
vidros em différentes frestas. 

É a cobertura actualmente constituida por uma parte em telha portugueza e respectivo 
madeiramento e por outra formada por uma camada de beton, guarnecida a cimento, 
assente, sobre as terras que cobrem o extradorso da abobada da Egreja. A modificação 
proposta consiste no levantamento dos telhados actuaes e na sua substituição por uma 
camada de beton de 0,17 de espessura revestida por uma chapa de cimento de 0,03, 
formando como que a construção da 2a parte a que acima se alude. 

A necessidade urgente de se realizarem estes trabalhos está no mau estado em que se 
encontram os telhados da Egreja devido á deslocação das telhas pela acção dos temporaes 
e por consequência ao estado de deterioração em que está o madeiramento. A escolha, 
como processo de reparação está na circunstancia de por uma só vez se reparar 
convenientemente a cobertura da Egreja dando-lhe homogeneidade ao mesmo tempo. 

A razão da escolha d'esta cobertura está na circunstancia de ha mais de 30 annos se 
ter efectuado a substituição em parte da cobertura da mesma Egreja, sem que até hoje 
tenha havido necessidade da mais pequena reparação n'esta parte. 

Coimbra 12-12-1925 
O Eng° chefe de secção 
Alberto d'Abreu Ferreira da Cunha 

2R.S. refere-se à Rainha Santa Isabel. 
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