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ARMANDO BARREIROS MALHEIRO DA SILVA 
LU~S PIMENTA DE CASTRO DAMÁSIO 

JOSÉ QUEIROGA FERNANDES 

I - Nota Introdutória 

Todo o trabalho historiográfico tem a sua própria história. 
Não foge a regra esta singela contribuição para o estudo aprofundado do 

Convento de S. Bento dos Arcos de Valdevez, pertencente, de inicio, a 
Província dos Capuchos de S?O António e, depois, a Província Franciscana 
da Conceição, ambas extintas. 

O nosso "encontro" com o edifício e a respectiva comunidade franciscana, 
fixada em terra arcoense, aconteceu no decurso de um projecto de pesquisa 
em curso e centrado na arquitectura civil, na heráldica e na história familiar 
.da nobreza arcoense ( I ) .  Em rigor, aconteceu na sequência do indispensável 

(') Renovamos, aqui. o nosso agradecimento a Sr" D. Maria Augusta de Agorreta Alpuim, 
Dr. João de Aporreta Alpuim Correia Botelho ( P a ~ o  de Anha, Viana do Castelo), D. Maria José 
A p-im e ue!!iGç iierue rus do Sr. .os@ d.Alp~ m  aiia ia do Castelo E n j o  poueri3s ES(I..FCFI a 
prastavel co aooracao ao Sr. fAan..el Barros Cerq-e ri. f.nc otidr o do Cem ter o fA.r..c va. o:,s 
Arcos de Valdevez. 

(1) NOVAIS, Luís; DAMASIO, Luis Pimenta de Castro; e SILVA, Armando B. Malheiro da - 
Casas Armoriadas do Concelho dos Arcos de Valdevez. vol.,l. Arcos de Valdevez: Câmara 
Municipal, 1989; SILVA. Armando Barreiros Malheiro da; DAMASIO, Luis Pimenta de Castro; e 
SILVA. Guilherme Rego da - Casas Armoriadas do Concelho dos Arcos de Valdevez. 
Subsídios para o estudo da nobreza arcoense, vol. 2. Arcos de Valdevez: Câmara Municipal, 
1992; Idem - Casas Armoriadas do Concelho dos Arcos de Valdevez, vol. 3.,Arcos de 
Valdevez: Câmara Municipal, 1993; e SILVA, Armando Barreiras Malheiro da; DAMASIO. Luis 
Pimenta de Castro; e FERNANDES, José Queiroga - Casas Armoriadas. do Concelho dos 
Arcos de Valdevez, vol. 4. Arcos de Valdevez: Cãmara Municipal, 1996. O texto destes volumes 
vêm sendo publicados no Boletim Cultural Terras de Vai de Vez, orgão do G.E.P.A. 
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levantamento sistemático de documentação arquivistica, pública e privada, 
sem a qual fica comprometida qualquer exploração qualitativa nesta área 
temática. A volumosa e rica informação relacionada com os Pimentas da 
Casa de Valverde, herdada pela Família Agorreta d'Alpuim do Paço de Anha, 
em Viana do Castelo, acabou, inesperadamente, como se mostrará adiante, 
por enriquecer e até alterar o conhecimento disponível sobre o pequeno 
Convento de S. Bento, da vila dos Arcos, alegadamente fundado a expensas 
de Bento Cerqueira Baião, indivíduo que fizera fortuna no Brasil, segundo os 
dados conhecidos. A ligação, até agora, mal conhecida, como Padroeira, 
dos Pimentas de Valverde, ao referido Convento, trouxe, pois, dados novos 
que já tivemos ocasião de divulgar no estudo dedicado a essa importante 
família arcoense 1 3 > ,  mas que aqui repetimos e ampliamos, sendo nossa 
preocupação, desta vez, colocar o edifício conventual e os  frades 
franciscanos na "boca de cena", de modo a facilitarmos outras abordagens 
de cariz historiográfico e de maior fôlego - a da arquitectura e arte religiosa 
nos Arcos e no Minho, a da vida religiosa na mesma área geográfica e, por 
extrapolação, a do Franciscanismo em Portugal. 

II - Análise arquitectónica e artística do  Edifício 

O Convento de S. Bento (ver fig.1) é hoje como tantos outros edifícios, 
um complexo de construções no qual podemos seguir, nas suas linhas 
gerais, as várias épocas em que se fizeram obras, restauros e acrescentos, 
seguindo o gosto do tempo e as possibilidades económicas dos proprietários. 

Actualmente com uma área de cerca de 8 hectares, a quinta de S. Bento 
exibe um sóbrio portão armoriado, feito porventura em meados do século 
XIX, enriquecido lateralmente por uma janela e por uma porta (primitivamente 

(2) Veja-se CARDOSO. P.' Luis - Dicionário Geográfico, vol. 1. Lisboa: 1747. p. 528; JOSE, 
Fr. Pedro de Jesus Maria - Crónica da Provincia da Conceiçáo, vol. 2. Lisboa: 1760, p. 103; 
COSTA. P.' Antonio Carvalho da - Corograiia Portuguesa (...). vol. 1. Braga: 1868, p. 19 (2" 
ed.): RIBEIRO, P."Battolomeu - Os Terceiros Franciscanos Portugueses. Braga: 1953; COSTA. 
P." Doutor Avelino de Jesus - O Culto de S. Bento na terra de Valdevez. (Subsidios para a 
monografia do concelho). Arcos de Valdevez: 1984 (sep. de Terras de Val do Vez. Boletim cul- 
turao; ARAÚJO, P.* António de Sousa - Roteiro Franciscano-Arcos de Valdevez. Paz e Alegria, 
9. 1985; e Idem e SILVA, Armando B. Malheiro da - Inventário do Fundo Monástico Conventual. 
Braga: Arquivo Distrital de BragaiUniversidade do Minho, 1985, p. 173. 

(3) SILVA, Armando 6. Malheiro da; DAMÁSIO, ~ u í s  Pimenta de Castro; FERNANDES, ~ o s é  
Queiroga - Casas Armoriadas. do Concelho dos Arcos De Valdevez, vol. 4, ob. cit. 
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Fig. I - Convento de S. Bento 

Fig. 2 - Porta0 da Quinta de S. Bento (sec. XIX) 
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talvez fosse outra janela ( 4 1  de boa cantaria simples e direita, ambas 
gradeadas em ferro e rematado por ornamentos, em pedra, de estilo 
neoclássico (ver fig 2). 

A fachada principal deste edifício, constituída por vários corpos 
arquitectónicos, encontra-se virada para nascente, proporcionando uma bela 
vista do rio Vez (ver fig. 3). 

Parte do antigo Convento situa-se na zona central desses vários corpos 
arquitectónicos. E pode ainda observar-se um pequeno claustro com seis 
arcos (ver fig. 4), além dos vários arcos inseridos no conjunto físico do 
Convento (ver fig. 5) .  

Voltada para norte e anexa a este, existe uma construção datada de 
meados de oitocentos. A sua fachada principal é composta por três pisos. 

É de salientar ainda a existência de uma pequena construção dos finais 
do século XIX, anexa ao antigo Convento de S. Bento, dirigida para sul, onde 
sobressai um sóbrio portão arqueado por um rico gradeamento em ferro (ver 
fig. 6). 

Relativamente perto deste Convento existem cinco escadarias (ver fig. 7), 
que davam, provavelmente, para um patamar, ladeado por um buxo (=), que 
conduzia a uma capela 14, sita no monte. Essa obra é, sem dúvida, uma das 
contribuições do barroco da sua tendência para prolongar o edifício nos 
espaços laterais envolventes. 

Existe uma fonte em granito, com um nicho, do séc. XVII, certamente da 
época da fundação do Convento. Todo este conjunto impõe-se pela sua 
massa regular e linhas equilibradas, bem ao sabor da época seiscentista (ver - 
fig. 8). 

A Igreja do Convento de S. Bento (7), embora se trate de um templo 
pesado e um tanto rústico, retém fielmente o carácter da arquitectura religiosa 
da segunda metade do século XVII (ver fig. 9). 

A sua fachada principal, flanqueada por uma torre sineira, alvejante de 
cal, regista nos seus cunhais a particularidade de serem recortados de 
silhares. 

(4) Segundo opinião do Dr. Carlos de Azevedo. 
(5) Ainda existe algum buxo neste local. 
(6) O Engo Nogueira Varajão lembra-se na infância, de ter visto ruinas de uma ermida neste 

iocai. 
(7) Com a extinção das Ordens Monástico-Conventuais em Poiiugai. decretada por Joaquim 

António de Aguiar, em 1834, a Igreja deste Convento foi dada a Ordem Terceira de S. Francisco, 
encontrando-se actualmente integrada na área do Cemitério Municipal dos Arcos de Valdevez. 
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Fig. 3 - Fachada principal do convento virada para nascente 

Fig. 4 -Claustro 
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Na parte central da frontaria sobressai uma janela do coro, com 
rasgamento de enxalços, ladeada por dois nichos em pedra, assentes sobre 
mísulas, com as imagens de S. Bento e de Santo António, modeladas em 
barro. 

Há, ainda, a registar um janelão trilobado situado no frontão tringular 
pinaculado, que coroa a frontaria. Relativamente as outras fachadas 
sobressai uma certa severidade. 

Ao centro da parte inferior do frontispício rasga-se um largo arco abatido, 
com recorte de silhares, fechado por um gradeamento em ferro, encimado 
por um rico ornamento de motivos ainda de carácter maneirista e datado de 
1726 (ver fig. 10). 

A porta deste gradeamento permite o acesso ao interior de uma galilé, 
onde nas paredes se pode apreciar um silhar de azulejos, de "fígura avulsa", 
datada de prícipios do século XVIII, o qual prossegue por todo o interior da 
Igreja, com repetição dos temas dos azulejos. 

O templo, de planta crt~ciforme e de uma só nave, coberta com abóboda 
de berço, é enriquecido, ao centro, por uma pintura decorativa, reproduzindo 
Cristo a sair da cruz. 

No domínio da talha dourada e policromada admiram-se exemplares 
representativos dos estilos "Nacional" e da época "Rocaille" ou "Talha 
Gorda". 

Na Capela-Mór sobressai um retábulo de talha dourada do "estilo 
Nacional" (ver fig. 11). Esta obra encomendada por Pascoal Pimenta Soares, 
Padroeiro deste Convento e Capela-Mór, foi executada pelo entalhador 
arcoense Manoel Gomes, e dourada pelo pintor barcelense Francisco Álvares 
de Oliveira Costa durante o quatriénio 1730 a 1734. Esta obra deveria ter 
sido executada muito antes, visto que Pascoal Pimenta Soares se havia 
comprometido com os religiosos de S. Bento "ofrecendo-se a fazer o 
retabollo da Capella Maior, com sua pianha a contento dos religiozos" em 
1708 e mais afirmava, no mesmo documento, que "como hé fazer retabolo e 
pianha a contento dos religiosos, isto hé o retabolo no primeiro anno em páo, 
e no terceiro anno dourado com aquella perfeiçaõ que elles costuma6 em 
seus Conventos para maior louvor" (9 ) .  

Conhecemos, aliás, alguns pormenores sobre o modo como decorreu e 
como foi pago o trabalho do dourador, graGas as cartas do capelão de 

(8) Arquivo da Família Alpuim (A.F.A.) - Escriptura de obrigaçaõ, aseifaçaõ, e posse do 
Padroado da Cappella Mor do Convento de S. Bento dos Arcos dada a Pascoal Pimenta Soares 
desta mesma villa, 4 de Maio de 1708, fl. 1 .  

(9) A.F.A. - Escripfura de obrigaçaó, ... [I7081 fl 2. 
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Fig. 5 - Parte do convento virada para nascente 

Fig. 6 - Portão com gradeamento em ferro 
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Valverde, padre António de Sousa Morim, Abade do Vale, e pelas duas 
cartas e alguns recibos autógrafos do próprio Francisco Álvares: 

Meu amigo e meu Senhor 
Como tenho ajustado a obra de S. Bento com os pintores nos 35 mil 

reis lhe ordenei que logo mandassem encomendar o retalho e materiais, 
e que viesse o tio deste [Francisco Alvares] para se obrigar e fazermos 
os apontamentos e papel asim se lhe acoizou e hontem escreve0 que 
logo mandará ao Porto encomendar os ditos materiais e que já estavaó 
em Braga, que fossem sinco moedas, e pedira pera os conduzir nos 
carros que vem pera a feira, e por isso vai este mosso nessa dilligencia 
hoje dormir a Braga; ahi vai recibo das sinco moedas de Francisco 
Alvares que eu abono, Vossa Mercê lhas entregará ao portador, e asim 
que elles chegarem (que he passada a feira) como avizaõ, hirei buscar 
a Vossa Mercê pera encomendarmos o ouro. (...) Deos guarde a Vossa 
Mercê. Valle, 31 de Agosto de 1731. 

Senhor Paschoal Pimenta Soares 
Amigo e menor cappellam de Vossa Mercê 
António de Souza Morim ('O). 

Com data de 11 de Setembro temos nova missiva: 

Meu senhor alcaide maior, domingo que vem vaó os officiais pera a 
obra. Mande Vossa Mercê que se preparem as escadas, e como saó 
necessarias sinco moedas pera se hir buscar os ultimos materiais Vossa 
mercê os entregue ao portador, que vai recibo e pera o outro falarei com 
Vossa Mercê que já está encomendado. Deos guarde a Vossa Mercê 
muitos annos. Valle 11 de Setembro de 1731. 

Senhor Paschoal Pimenta Soares 
Menor cappellam de Vossa Mercê 
Antonio de Souza Morim ("). 

A primeira missiva de Francisco Álvares Oliveira Costa tem data de 22 de 
Julho de 1731: 

Senhor Compadre estimarei que Vossa mercê pasase bem des 
ontem pera me ordenar muitas oucasiois de seu servisso 

Como sou emportuno quero dar inda mais molestia a Vossa Mercê, 
quero que se puder ser Vossa Mercê emprestarme mais dezaseis tostois 

(10) A.F.A. - [Cartas de António de Souza Morirn], 1731. 
(1 1) Ibidern. 
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Fig. 7 - Escadarias 

Fig. 8 - Fonte com nicho (séc. XVII) 
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ou hum coarto que me fas muito grande favor, pois sempre he de quem 
me valho nas oucaziois asim. 22 de Julho 

Compadre mais ainda obrigado 
Francisco Alvares Oliveira Costa 
[Pelo punho de Pascoal foi escrito entre os cumprimentos e a 

assinatura, o seguinte: "dei 1.200 rs + 2.800 = 4.000 11 tanto me deve 
Francisco Alvares e só mandou dar o branco, que tem o Oratório, como 
se vê]. 

Quase seis meses mais tarde, escreveu ao dito Abade do Vale nestes 
termos: 

Senhor Reverendo estimarei Vossa Mercê logre hua saude igual ao 
seu dinheiro pera que da minha me ordene muitas oucaziois de seu 
servisso 

Meu filho quizera que Vossa Mercê nos fezesse favor de escrever o 
padroeiro da obra pera que desse oito moedas de ouro pera fazer feria 
os ofeciais que a obra esta no fim se ouvera mais hua somana de 
trabalho ficava acabada de tudo. Asim queria ajustar os jornais que se 
deve todos saõ necesarios oito moedas seponho. Fica outro tanto pera o 
fim da obra. Asim na6 molesto mais Vossa Mercê que Deos Guarde, oje 
Arcos 20 de Dezembro de 1731. 

O menor servo 
Francisco Alvares Oliveira Costa 

No verso desta, o padre António de Sousa Morim escreveu ao senhor 
Pascoal Pimenta Soares: 

Meu Senhor Alcaide Maior o mestre dourador me escreveu este 
escrito, como dis que ficaõ oito moedas pera o fim da obra, he necessario 
socorrello pera os officiais. Vossa Mercê me mande em que lhe obedeça, 
que me tem a seus pes a quem Deos Guarde, etc. Valle, 21 de 
Dezembro de 1731. 

Menor cappellam de Vossa Mercê 
Antonio de Souza Morim ("). 

Quanto aos recibos, eles são vários e estão compreendidos entre 31 de 
Agosto de 1731 e 14 de Fevereiro de 1732. Mas bastará, talvez, registar aqui 
o primeiro, que reza assim: 

(12) A.F.A. - [Cartas de Francisco Álvares Oliveira Costa e António de Sousa Morim], 1731. 
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Fig. 9 - Igreja do Convento 

Fig. 10 - Arco abatido com recorte de silhares 
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Recebi da maõ do senhor Pascoal Pimenta Soares, alquaide maior da 
villa de Barcelos, a saver. Recebi sinco moedas de ouro, cada hua de 
coatro mil e oitosentos reis, que fazem vinte e coatro mil reis a conta do 
douramento da obra que tenho ajustado com elle na Capela Maior da 
Igreja de Frades Capuchos da villa dos Arcos a coa1 obra tenho tomada 
com meu thio Joaõ Alvares [...I e pera clareza passo esta que asino, oje, 
Arcos, 31 de Agosto de 1731 

Francisco Alvares Oliveira Costa. 

E o de Setembro: 

Recebi do senhor Pascoal Pimenta Soares, alquaide mor da villa de 
Barcelos, padroeiro da Capela Maior dos Padres Capuchos da villa dos 
Arcos, a saver: Recebi sinco moedas de ouro que fazem vinte coatro mil 
reis por conta do douramento da tribuna e retabolo da dita Capela pera 
que lhe pasei este que asino oje 12 de Setembro de 1731. 

Francisco Alvares Oliveira Costa ( I 3 ) .  

O curioso é que os frades apontaram logo defeitos ao trabalho realizado 
perante a inesperada exigência de Pascoal Pimenta - restituição do dinheiro 
gasto em tais obras, dizendo ele que não era obrigado a feitura do retábulo, 
nem ao prazo imposto, e "lhe devem os Religiozos restituir os gastos que fez 
na sobredita obra imposta na doagao". Queixaram-se estes, chamando o 
Direito para o seu lado: "se aseitando lhe os Relligiozos quando de factu se 
pos o dito retabullo esta obra com muitos defeitos que depois foi necessario 
remediallos por ordem de outros que se seguiraõ, antes que o tal retabullo 
se dourace deve o mesmo Pascoal Pimenta pagar hoc non obstante os 
gastos que se fizera6 na emenda do tal retabullo, e tambem o maior gasto, 
que se fes em o douramento do tal acressimo" (I4). 

Ainda sobre este retábulo da Capela-Mór revestem-se de algum interesse 
as esculturas de madeira, particularmente, as duas imagens de grande 
dimensão, representando S. Bento (1,60 m) (ver fig. 12), no edículo do lado 
do Evangelho, e S. Francisco (1,35 m) (ver fig. 13), no edículo do lado da 
Epístola. Note-se que estas obras, ambas em castanho policromado, foram 
entalhadas e douradas, em 1732, pelos mesmos artistas do retábulo. 

(13) A.F.A. - [Recibos de Francisco Álvares Oliveira Costa], 1731-1732, 3 fls 
(14) A.F.A. - Resposta de Lourenço Alves Pereira, s.d. f l .  2. 
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Fig. 11 - Retábulo da capela-mór (1731132) 

Fig. 12 - S. Bento (1732) 
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Nas paredes laterais desta Capela-Mór existem dois quadros alegóricos 
do séc. XVIII, de cada lado, em mau estado de conservação (ver figs. 14 e 
15), além de dois anjos-tocheiros da mesma época (ver fig. 16). 

A talha é assaz interessante nos retábulos dos cantos laterais, que 
seguem um esquema de exuberante decoração. Bem concebidos, 
enquadram-se plenamente no conjunto do corpo da Igreja (ver figs. 17 e 18). 
A sua talha quase cortesã glosa a mais avançada gramática decorativa do 
tempo, constituindo uma esplêndida manifestação do requintado estilo da 
"Talha Gorda". 

Ambos os altares apresentam várias imagens, sendo de realçar: 
S. Boaventura, com um curioso chapéu vermelho (1,57 m) (ver fig. 19), 
talhado e dourado pelos mesmos artistas acima referidos, em 1732; S. Fran- 
cisco, Santo António, S. Luis, rei de França, e várias imagens menores (ver 
fig. 20) ( I5) .  Ainda nestes retábulos colaterais repousam duas maquinetas 
envidraçadas em talha dourada. 

.... ... 

(15) No acervo documental, a que tivemos acesso, há contas e despezas avulsas do 
Padroeiro Pascoal Pimenta Soares, que revelam trabalhos de entalhador e de pintura de imagens 
sagradas, principalmente as da Capela Mor do Convento de S. Bento, do retábulo do Oratória, da 
liteira e de um "frontal" não especificado: "Conta com o entalhador Manuel Gomes. //Dos santos 
para o retabulo de S. Bento a imagem do mesmo S. Bento, e a de S. Boaventura doze mil, e 
oifocentos 12.800; / / as  tres imagens de S. Francisco, S. Joaó Evangelista e S. Joaó Baptista 
2500 cada hua 7.500// a de Nossa Senhora do Rozario 3.200 // Somaõ 2.350; // Somaõ 23.500 
reis vinte e tres mil, e quinhentos reis// Acabei de ajustar lhe tudo oje 20 de Oitubro de 1732 
Pimenta// E dei lhe 23.600 em que foi mais hum tostaó por conta da pianha, ou monte que fes 
para S. Francisco, porque na6 quis levar nada. //Feitio em madeira de S. Bento e S. Boaventura 
doze mil, e oitocentos 12.800 //pintura 7.200 // Somaó 20.000 // vinte mil reis. // Das imagens de 
santos que fes Manoel Gomes. // [2." f l . ]  Oje 21 de Julho de 1734 //Ajustei com o pintor Fran- 
cisco Alvares contas das obras que tinha feito, e lhe dei // Pella pintura da liteira 1.200; pella do 
frontal 1.200 //por S. Joaõ 1.200 //por tres santos de Mey a 1.200 3.600 //pellos santos de S. 
Bento 7.200 // Soma 14.400; // tinha recebido quatorze mil reis 14.0000; // restava a dever lhe 
hum cruzado 400 // dei lhe dito dia supra 3.200 // ficaó em sua maó 2.800 para conta do retabulo 
do Oratorio, e Caixa das Almas e Crus. // Pella imagem de Nossa Senhora do Carmo na6 quis 
couza algua, atenderia a lhe haver em tempo mandado des alqueires de milho para o afilhado de 
Joaó Bentd' (A.F.A. - ibidem, 2 fls. avulsas). O entalhador arcoense Manuel Gomes e o pintor 
barcelense Francisco Alvares de Oliveira Costa, supracitados, deixaram provas do seu talento, por 
exemplo, na Igreja do Espírito Santo: "(. ..) Em 1730 estes seis retábulos, bem como o retábulo- 
mor, passaram a ter frontais de talha da autoria de Manuel Gomes, entalhador dos Arcos. Ao 
mesmo Manuel Gomes se deve a execução dos magníficos púlpitos da nave, de 1730-1731. 
Quem desenhou as duas peças foi o pintor barcelense Francisco Alvares da Costa - então 
residente em Arcos de Valdevez -, o qual se inspirou, para esse trabalho, no belo e conhecido 
púlpito da igreja de Na S". so Terço, de BarceloS' (Cf.lnventário Artístioco da Região do Norte - 1. 
Porto, Comissão de Planeamento da Região Norte, 1973, p. 2 ;  Série "Estudos Regionais" n."). 
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Fig. 13 - S. Francisco (1 732) 
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- Quadro alegórico do lado do Evangelho (séc. 



No corpo da Igreja, lado sul, sobressaem quatro confessionários, situados 
para o lado do edifício conventual (ver fig. 21). No braço norte do transepto, 
deparamos com o altar da Nossa Senhora das Dores, enriquecido por dois 
anjos tocheiros (ver fig. 22). As paredes são revestidas pelo mesmo silhar 
da Igreja e por dois quadros alegóricos do séc. XVIII (ver fig. 23). Um pouco 
mais abaixo, para nascente, destaca-se um retábulo dourado do século XIX 
(ver fig. 24), enriquecido por uma imagem de Nossa Senhora da Conceiçáo 
setecentista e por um S. Bento, em madeira pintada, de pequenas 
dimensões. Sobre a sanefa de talha dourada do arco cruzeiro (ver fig. 25) 
está centrado um Cristo crucificado em talha, ladeado por duas imagens em 
castanho policromado assentes sobre mísulas. 

Atente-se na existência de dois anjos tocheiros idênticos aos da 
Capela-Mór, junto aos altares colaterais de um púlpito, no lado sul, datado 
possivelmente do séc. XIX, e de um orgáo de tubos com cornetas, obra do 
séc. XVIII (ver fig. 26), época áurea da organaria portuguesa. Trata-se de um 
orgão de tribuna ou corêto (16), simples, com um só teclado e a sua caixa 
possui ricos ornamentos em talha dourada e policromada. Situa-se entre o 
altar de Nossa Senhora do Rosário e o Coro alto, no lado norte do templo, 
posição lateral, que permite uma excelente visibilidade do altar-mor pelo 
organista. O acesso a respectiva tribuna ou corêto é feito por uma cancela 
do gradeamento do Coro alto. 

S0bre.a abóboda da Galilé assenta o referido Coro alto. Aí se perfila um 
cadeira1 de pau rosa com a seguinte destribuição: dois pares de conjuntos 
opostos de dois lugares; e, por trás deles, uma sequência de vinte e dois 
lugares em forma de U, defendidos pelo lado poente por uma grade de ferro 
neoclássica. 

Na sacristia merece particular relevo o arcaz com ferragens e quinze 
gavetões sob um retábulo de estrutura simples, emoldurando imagens 
policromadas, um tanto toscas, em que ressalta o corpo central contendo um 
Cristo crucificado sobre uma rica pianha (ver fig. 27). Este móvel foi feito as 
expensas do Reverendo Antonio de Araújo, Abade de Cabreiro, que legou 
20.000 réis. no ano de 1724 (I7) (fl. 2). 

Nas dependências do vasto edifício, no segundo piso, existe um 
repositório artístico, onde figuram inúmeras peças, sendo dignas de nota a 
paramentaria religiosa, uma caixa das almas em pau santo com fundos de 

(16) PEREIRA, L. A. Esteve~ - A Organaria portuguesa no século XVIII. Bracara Augusta. 
Braga, 28 (65-66) 1974, p. 491-504. 

(17) Arquivo Distrital de Braga (A.D.B.) - Livro dos Legados do Convento dos Capuchos de 
Santo António da Villa dos Arcos, 1725, fl. 
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Fig. 
r 

- Quadro aleqórico do lado da Escritura (séc. XVIII) 

Fig. 16 - Anjo-tocheiro 
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palhinha e ferragens de metal amarelo (ver fig. 28), uma cruz processional, 
com haste principal e braços em pau santo, contendo Cristo morto em 
madeira (ver fig. 29). Estas duas obras são atribuidas ao entalhador Manuel 
Gomes, que as fez em 1734 por encomenda do Padroeiro, Pascoal Pimenta 
Soares. 

111 - A Fundaqáo d o  Convento e os s e u s  Padroeiros 

O Convento de S. Bento teve a sua fundação (I8)  na segunda metade do 
século XVII. As obras terão começado em 1674 (data gravada numa porta 
do nartex), datando de 1678 a entrada dos primeiros religiosos no Convento. 
Admitimos a conclusão da igreja em 1724, data registada no lintel da porta 
principal do templo, tendo o gradeamento sido colocado em 1726, como se 
pode ver na parte superior do mesmo. 

~ - - .. .. -- 

(18) Veja-se COSTA, Avelino Jesus da - O Culto de S. Bento na terra de Valdevez. 
(Subsídios para a monografia do concelho). Arcos de Valdevez, 1984, p. 17-19 (separata de 
"Terras de Val do Vez. Boletim Cultural"). Neste estudo, o autor afirma que a fundação do 
Convento atribui-se, em geral, a Bento Cerveira Baião, que nele teria gasto boa parte da fortuna 
que trouxera do Brasil. Todavia, as informações mandadas pela Província dos Capuchos da 
Imaculada Conceição de Portugal para a Real Academia da História, no tempo de D. João V, 
dizem que os fundadores foram Fr. Manuel da Conceição, natural da vila de Ponte da Barca, que 
já tinha sido definidor na Província, e Fr. Francisco das Chagas, frade leigo e natural da vila dos 
Arcos. Foi o ministro provincial Fr. Manuel de S. Bernardino, natural de Viana do Castelo, que 
escolheu esses dois religiosos, atendendo ao seu grande zelo e préstimo e exemplares virtudes. 
Deram princípio a obra em 1677, aproveitando uma antiga ermida do Patriarca S. Bento, que 
escolheram para patrono e titular deste convento, em cuja igreja mantiveram a antiga e milagrosa 
imagem, por ser muito procurada pelos devotos que a ela acorriam de diversas terras. A 
divergência de opiniões quanto aos fundadores do Convento parecem-nos facilmente conciliáveis, 
atendendo ao que escreveram o P." António Carvalho da Costa, que é quase contemporâneo da 
fundação e redigiu o vol. i da sua Corografia Portuguesa nos fins do séc. XVII (a 1 .%dição é de 
1706, mas a primeira licença do Santo Ofício foi dada a 1 de Janeiro de 1701), e o P. Luís 
Cardoso, que aproveitou no seu Dicionário Geográfico as informações enviadas pelos párocos. 
Ora, tanto um como outro dizem que o Convento foi fundado "a custa de Bento Ceweira Bayád', 
mas sem lhe atribuirem a fundação propriamente dita, que só podia ser feita pela Ordem religiosa 
a que o Convento ficou a pertencer. Bento Cerveira Baião teria sido, portanto, o benfeitor que 
tornara possível aos Frades Capuchos da Conceição abrir uma nova Casa nos Arcos de Valdevez, 
embora, sob o aspecto material, ele pudesse ser considerado também fundador. Esta, em síntese, 
a leitura do P.' Doutor Avelino 4. da Costa, que pode ser revista a luz dos novos dados incluídos 
neste nosso estudo. 
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Fig. 17 - Retabulo do canto lateral sul 

Fig. 18 - Retábulo do canto lateral norte 
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Este Convento foi fundado no período áureo da Ordem Franciscana, 
instalada em Portugal desde o remoto ano de 1217. De início deram entrada 
na Casa conventual os frades Capuchos, ficando a pertencer a Província de 
Santo António e daí a denominação original de Convento dos Capuchos de 
Santo António que haveria de permanecer, apesar da sua posterior 
integração na Província da Conceição - uma das sete Províncias que 
existiam no Reino ( I9) .  

O Padroado do Convento e da Capela-Mór de S. Bento foi instituído em 
data que não pudemos precisar, mas que terá sido seguramente 
contemporânea da data da fundação do mesmo Convento, no último quartel 
do século XVII. O seu benfeitor será Bento da Silveira Aranha, natural dos 
Arcos e morador na cidade de Lisboa, onde viria a falecer. Apesar de não 
termos tido acesso aos documentos que devem ter demarcado juridicamente 
este Padroado, a confirmação de ser atribuída tal honraria a esse arcoense 
chegou-nos por via indirecta, ou seja, através da documentação deixada 
pelos seus herdeiros no Padroado. 

Bento da Silveira Aranha dispendeu avultados capitais para a construção 
deste Convento e respectiva Igreja, embora a data da sua morte a obra não 
tenha ficado concluída, nomeadamente no que se refere aos acabamentos 
interiores, tarefa que irá ser prosseguida pelos seus sucessores no 
Padroado. 

No seu testamento, considerado, mais tarde, juridicamente nulo, deixou 
"aos ditos padres Capuchos de S. António da villa dos Arcos, de cuja Igreja 
sou Padroeiro, mil cruzados para se cumprar juro, ou renda para a fabrica, e 
hornato da capella para a Capella-Mór da dita Igreja" (20). E aí afirmava ainda 
que o Padroado era cabeça do vínculo e morgado de Capela instituído, 
deixando 400$000 réis para que do seu rendimento se aplicassem 
anualmente 20$000 réis para a fábrica da Capela. Para seu herdeiro e 
administrador indicou Pascoal Pimenta Soares, embora desconheçamos a 
razão da escolha. E provável a existência de um parentesco mais ou menos 
recuado, no entanto os nobiliários consultados não o revelam. O certo é que 
o nomeado não só aceitou o encargo, como se apressou a solicitar aos 
frades Capuchos que lhe concedessem o Padroado do Convento e o da 

(1 9) Existiam sete províncias no Reino: Portugal, Algarve, Piedade, Arrábida, Santo António, 
Soledade, Conceição e uma oitava, que era a de S. João Evangelista, que incluía os grupos cen- 
tral e ocidental dos Açores. Veja-se MOREIRA, António Montes - A Restauração da Provincia 
de Portugal, Itinerarium, Braga (146-147) 1993, p. 163 

(20) A.F.A. - Copia da verba do testamento de Bento da Silveira, 2 fls. - inurn. 
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Fig. 19 - S. Boaventura (1732) 

Fig. 20 - Imagem em madeira policromada de Nossa Senhora 
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Capela-Mór. E aos 8 de Janeiro de 1702 foi passado, em Mesa Definitorial 
reunida no Convento de S.'" António de Lisboa, um decreto, segundo o qual: 

(...) nos foi proposto por parte de Paschoal Pimenta Soares natural da 
villa dos Arcos que elle ficou herdeiro dos bens de Bento da Silveira, e 
administrador da Cappella, que a Província lhe tinha concedido em o 
nosso Convento de S. Bento dos Arcos; e como elle dito Paschoal 
Pimenta Soares por sua muita devoçaõ a quer fabricar, e continuar a dita 
administraçaõ, nos pede pera sy e seus descendentes asim o Padroado 
do Convento, como da Cappeila Maior de que se trata, e porque segundo 
as nossas leys se na6 possa conceder fora do Capitulo, quanto em Nos 
he, havemos por bem, que dando a fabrica pera a Cappella, que o 
defunto assinalou e ordinaria competente com aceitaçaõ do sindico por 
escritura em que se obrigue a dita ordinaria lhe concedemos assim a 
Cappella Maior, como o Padroado do Convento, rezervando para o 
Capitulo futuro em Definitorio a firmeza do prezente decreto (2'). 

Os Religiosos de S. Bento aceitaram a existência de Padroeiro, sem 
contestação imediata da base legal em que Pascoal Pimenta fundara a sua 
pretensão, como mostra a Escriptura de Obrigaçaó aseitaçaó, e posse do 
Padroado, datada de 4 de Maio de 1708 (ver Anexo 1). 

No decorrer do processo e em dois momentos espaçados no tempo e nas 
motivações, em que as relações entre as partes se "azedaram", foram 
pedidos pareceres a afamados canonistas, e estes concordaram na nulidade 
do estatuto reclamado por Bento da Silveira Aranha no citado testamento. É 
que para ser Padroeiro de um Convento da Ordem Mendicante de S. Fran- 
cisco tinha de haver confirmação por bula papal. A falta desta, mais não seria 
que um benfeitor. E a crermos nos depoimentos exarados em diversas peças 
documentais, pode-se dizer que ele se comportou como tal e, por isso, o seu 
herdeiro não hesitou mesmo em asseverar, no ano de 1731 (ver Anexo 2), 
ter o dito Bento "concorrido com memoraveis despezas de dinheiro para a 
sua fundaçaõ e muitas pessas de ouro, e prata para a igreja e mais moveis 
rusticos (...) a unica pessoa que a custa de grandes despezas deu principio, 
augmento e fim a primeira fundaqaó do dito Convento emrequecendo o em 
sua vida, e por sua morte de ornamentos ricos, palio, calices, custodia e tudo 

(21) A.F.A. - Decreto da Meza Definitorial, Província da Imaculada Conceição de Portugal, 
1702. 1 fl. 
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Fig. 21 - Confessionar~os 

Fig. 22 - Retábulo com anjos tocheiros (braço norte do transepto) 
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o mais nessessario, de que em todos os lugares delle ha ocullares 
testemunhos" (22). 

As honrarias e privilégios que assistiam directamente a Bento da Silveira 
Aranha deviam ser as mesmas que ficaram pertencendo aos seus herdeiros 
no Padroado, as quais vamos encontrar num "honorífico também 
especialissimo", assim classificado num documento relativo a João Bento 
Pimenta Galvão, filho primogénito de Pascoal Pimenta Soares, que lhe 
sucedeu na administração do Padroado: 

Hé mais padroeiro do Convento de S. Bento dos Arcos, universal 
asim, Convento, como Capella Mor, etc., honorifico tambem 
especialissimo pello bem espiritual e regalias temporaes, que prescreve o 
direito nos titulos dos padroados, que são muitos, como ser a Capella 
Mor jazigo de sua Caza, ter nella cadeira e armas (e estas, querendo, 
em todas as principaes partes do Convento), e nas funçoens de Igreja, 
procissoens, e refectorio, entrar com o corpo da Comunidade e presidir, 
nellas, sem embargo do guardiaõ prellado local, e estando á missa 
solemne conventual ser incensado a tempo, e receber a pax antes da 
Comunidade, e outras, que no possivel se extendem as regalias ao 
feminino sexo da Caza, com obrigaçaõ, porem, de 40.000 reis cada hum 
anno de ordinaria, cómoda respeito das grandes ordinarias, que em 
muitos Conventos daõ grandes do Reino, e inda pessoas reaes (23). 

Tais honrarias e privilégios confirmam as já clara e anteriormente 
expressas na escritura que Pascoal firmou com os religiosos do Convento, . 
aos 24 de Agosto de1731 (ver Anexo 2): 

(...) de poder por no fronte espicio da sobredita capella mor'as suas 
armas, ter nella sepulturas jazigos, ou carneyros que mandar fabricar ao 
primeiro lugar, e asento em as comunidades do coro, igreja, refeitorio, e 
mais lugares aonde a dos religiozos se ajuntarem e todos os mais que 
por bullas pontificias, estatutos gerais monicipais, e costumes desta 
provincia, se daõ aos padroeiros dos Conventos, e capellas mores (24). 

(22) A.F.A. - Copia da escriptura de obrigaçam que fes o alcaide maior Pascoal Pimenta 
Soares, e o lencenciado Lourenço Mendes da Costa, e sindico do Convento de Sto Antonio desta 
villa dos Arcos de Valdevez, 24 de Agosto de 1731, fl. Iv. [Ver anexo II]. 

(23) A.F.A. - Papel em que se descreve, em suma, a importancia desta Caza e seu primeiro . 
herdeiro, [1748], fl. Iv. 

(24) A.F.A. - Copia da escriptura ... [I7311 fl 7. 
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Fig. 23 - -  Quadro alegórico (braço norte do transepto, séc. XVIII) 

Fig. 24 - Retábulo (lado norte, séc. XIX) 
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Pascoal Pimenta Soares, Alcaide-mór de Barcelos, Comendador da Ordem 
de Cristo e Fidalgo da Casa Real, foi nomeado para herdeiro de Bento da 
Silveira Aranha, e se, possivelmente, lhe faltavam laços de parentesco, 
sobrava-lhe capital monetário e simbólico. Com efeito, era elevado o estatuto 
nobiliárquico e a importância sócio-económica que os Pimentas (25)  detinham 
na vila dos Arcos. Basta, aliás, recordar que o capitão Bento Pimenta Soares 
e sua mulher D. Joana da Rocha Jácome, oriunda de uma família de ricos 
mercadores vianenses do séc. XVII, pais do dito Pascoal, tinham acumulado 
um número considerável de bens de raiz. Graças a essa folgada situação 
patrimonial e ao seu casamento com a herdeira do Desembargador Francisco 
Mendes Galvão, o Alcaide-mór de Barcelos pôde construir, entre 1706 e 
1719, a opulenta Casa de Valverde, situada na freguesia de S. Paio, da vila 
dos Arcos. e no vínculo instituído pelo seu bisavo paterno João de Caldas de 
Faria, casado com Apolonia Pimenta da Costa (sobrinha neta de Diogo 
Bernardes e de Fr. Agostinho da Cruz). 

Não surpreende, pois, a sua relação com o clero local: na família não 
rareavam pessoas ligadas ao estado eclesiástico, nomeadamente os irmãos 
de Pascoal, o Reverendo António Jácome da Rocha, Abade da freguesia do 
Bico, do concelho de Coura, Frei Bento Pimenta e Frei José Pimenta, sendo 
de notar que o primeiro serviu, muitas vezes, de intermediário nas questões 
havidas com os frades do Convento de S. Bento. 

Como já foi referido anteriormente, as relações entre ambas as partes 
nem sempre foram as mais amenas, girando o conflito em torno do 
Padroado. As divergências iam sendo, por fim, superadas, embora á custa de 
"generosas" quantias desembolsadas pelos Padroeiros. A Pascoal Pimenta 
interessava a manutenção deste prestigiado e prestigiante título e aos frades 
o numerário para fazerem face aos seus encargos. Através de uma breve 
análise do Livro da Despesa do Convento de Santo António da Villa dos 
Arcos (26),  respeitante aos anos de181 9 a 1834, verificamos que existiu um 
défice crónico no saldo das contas do Convento. Não andaremos, talvez, 
muito longe da realidade se afirmarmos a existência da falta de capitais muito 
antes desta data. No ano de 1818 tiveram de receitas 356$500 - fruto de 

(25) Para mais informação sobre o assunto veja-se SILVA, Armando Barreiros Malheiro da; 
DAMÁSIO, Luis Pimenta de Castro; e FERNANDES, José Queiroga - Casas Armoriadas. do 
Concelho dos Arcos De Valdevez vol. 4. ob. cit., p. 123-139. 

(26) A.D.B. - Livro da Despesa do Convento de Santo António da Villa dos Arcos, 
181 9-1 834. 
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Fig. 25 - Sanefa de talha dourada do arco cruzeiro 
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Fig. 26 - Órgão (séc. XVIII) 



sermões ministrados nas freguesias dos Arcos e da Barca, de esmolas, 
funerais, missas, da leccionação de cadeiras, nomeadamente a de Gramática 
e a de Primeiras Letras, entre outras. A despeza nesse mesmo ano foi de 
561$290 e consumida, sobretudo, em produtos alimentares, como bacalhau, 
polvo, chocolate, marmelada, trigo, açúcar, carne de vaca, azeite, peixe 
fresco, entre outros alimentos. Tinham ainda despesas correntes com tecidos, 
tabaco, rapé, salário para o barbeiro e pagamento de trabalho efectuado por 
camponeses nas vindimas. Surgiam ainda pequenas verbas para gastos 
pessoais. Nesse ano de 1818 o déficit foi de 204$790. 

Para além das receitas correntes, que obtinham com os serviços religiosos 
prestados a comunidade, tinham nos legados uma importante fonte de 
receitas. Daí, pois, a importância das verbas doadas por Bento da Silveira 
Aranha e por Pascoal Pimenta Soares, investidas em obras e na feitura das 
peças de arte sacra atrás referidas. 

0 s  religiosos iniciaram o registo dos legados em 1725, num livro criado 
expressamente para esse efeito e nele inscreveram os legados que foram 
usufruindo. Ao todo nove, sendo a maioria destinada a apoiar a prática 
cultuai e litúrgica, como se infere da segunda doação, registada no livro e 
iniciada em 1682: 

Reverendo padre Gaspar de Araujo de Guilhafonse deyxou a este 
convento par-a sempre dez cabaços de vinho para as ressaz; os quaes 
pagao seos herdeyros João Serveyra e João Serqueyra do lugar de 
Tourim da mesma freguesia (27). 

E os outros legados (do 3."0 8." iam, claramente, de encontro a essas 
necessidades dos religiosos: "lzabel da Rocha mulher de Antonyo Pereyra de 
Macedo deyxou trez alqueyres de trigo para as h o ~ t i a s " ( ~ ~ ) ;  e "Reverendo pa- 
dre Francisco Lemos de Lima desta villa dos Arcos deyxou a este convento 
de S. Bento trez libras de cera fina que hao de dar para o sepulcro todos os 
annos para a Semana Santa"(29). O mesmo benfeitor voltou a atribuir novo 
legado: "deyxou a este convento vinte alqueyres de trigo perpettuos para 
azeite de lampada do Senhor ou para o lampeao do dormitorio e candeyro 
do Clero" (30). Surgem ainda mais dois legados de azeite, um dos quais com 
a curiosa referência: 

(27) A.D.B. - Livro dos Legados ..., 1725 fl. 22 
(28) Ibidem, fl 42 
(29) Ibidem, fi 62 
(30) Ibidem, fi 82 
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Fig. 27 - Arcaz da Sacristia (1724) 

Fig. 28 - Caixa das Almas em pau santo (1734) 
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Já muito antes de se fundar este convento de S. Bento dos Arcos 
costumaváo os obrigados do azeyte desta villa e termo pagar hum 
almude de azeyte dividido em meyas canadas para a lampada do dito 
S. Bento e ao depois que entraram aqui os religiozos sempre assim se 
pagou athe a anno de 1726 inclusive (3'). 

Todos estes legados deviam ser satisfeitos até ao ano de 1833. 
Inclusivamente os mais avultados, constituídos em dinheiro, são apenas dois: 
o primeiro, da responsabilidade do Reverendo António de Araujo, Abade de 
Cabreiro, fora fixado na quantia de 20$000 réis para a fábrica da sacristia; e 
o nono e último diz respeito ao Padroeiro do Convento, composto por: 

Legado de 40 mil reis e dez alqueyres de trigo dos coais 40 mil reis 
vinte são para a Cappella Mor e vinte para a comunidade e os dez 
alqueyres de trigo dos coais vinte mil reis e dez alqueyres de trigo que á 
comunidade pertensem se apensa em este livro, e os outros vinte á 
Capella Mor pertencentes se descarregáo em o livro que trata da fabrica 
das capellas (32). 

A doação era cumprida pelo S. João e teve início no ano de 1741. Di-lo o 
Padraõ remuneratorio ao senhor Paschoal Pimenta Soares, fidalgo da Caza 
de Sua Magestade, alcaide mor de Barcellos, e fameliar do Santo Oficio na 
expediçaõ do Capitulo Provincial do Padroado do Convento e Capela Mor de 
S. Bento dos Arcos de Valdevez, firmado pelos frades aos 30 de Setembro 
desse ano (ver fig. 30). Fr. João de Moreira, presidente do Capítulo, abriu e 
assinou este "título de tréguas", com evidentes benefícios materiais: 

(...) e outrosim constava que para lograr estavel o sobredito padroado 
da Capella Mor ampliado a todo o Convento, na mesma forma que os 
logra6 os padroeiros dos Conventos offerecia de novo o acrescentamento 
da esmolla ordinaria, e contribuiçaõ anual in perpetuum, segurando 
tambem a deixada por seu antecessor em seu testamento, que juntas 
ambas fazem a quantia de quarenta mil reis, e des aiqueires de trigo e 
seguros em cada hum anno, do que se apprezentou escriptura autentica 
em publica forma do novo contrato, estipulaçaõ e aceitaçaõ mutua, e 
reciproca doaçaõ celebrada entre a pessoa de Vossa Mercê, e Sindico 

- - - - - -- 

(31) Ibidem, fl. 134 
(32) Ibidem, fl. 259 
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Apostolico do sobredito Convento com todas as condições, e seguranças 
de direito necessarias, como della consta (33). 

Os encargos da "ordinária da Capela Mor", somado a côngrua anual 
estabelecida em 1741, foram cumpridos enquanto Pascoal Pimenta viveu e 
manteve-se até 1766, sendo administrador o primogénito João Bento Pimenta 
Galváo. Os recibos cuidadosamente guardados em Valverde e conservados 
mais tarde pelos herdeiros do bacharel Francisco Pereira de Agorreta 
confirmam, por um lado, esse facto e mostram, por 
outro, que a partir daquele ano começaram a surgir 
atrasos e dificuldades no pagamento quer dos 30 
alqueires de milho e dos 10 de trigo, quer dos 
40$000 réis. Para se entender esta progressiva 
acumulação de dívidas há que ter presente o 
requerimento apresentado pelo dito João Bento ao 
Provincial, Comissário Visitador, Custódio, 
Definidores e Discretos da Santa e Real Provincia da 
Conceição, em Setembro de 1760: 

Diz Joaõ Bento Pimenta Soares Galvaó, 
fidalgo cavaleiro da Caza Real, comendador 
na Ordem de Christo, e alcaide mor de 
Barcellos, que elle suplicante por mercê desta 
Santa e Real Provincia, logra a honra, que 
sobre todas preza de padroeiro in solidum da 
Capella Mor e Convento de S. Bento dos 
Arcos, com a obrigaçaó de huma congrua an- 
nua1 de dez alqueires de trigo, e corenta mii F,g 2Y - Cruz preces- 
reis em dinheiro, a qual se estabalesseo e s,ona~ ,, ,,,to com 
estipulou em tempo que a Caza delle Cr~sto morto (1734) 
suplicante se achava, se naó com maior 
renda, com menores despezas, e como estas se tenhaó aumentado com 
excesso, por varios motivos, com o que lhe fica sendo se naó impossivel, 
ao menos dificil, e pennoza a pentual satisfaçaó, que como deve dezeja 
dar a dita congrua, e na6 quer o suplicante apartar se de nenhuma sorte, 
por tudo quanto há, da estimavel comunicaçaó dos Religiozos desta 
Santa e Real Provincia, e de assistir lhe com a sua pessoa, e toda a sua 
Caza e possibilidade, em tudo o que lhe for possivel 

(33) A.F.A. - Padraõ remuneratorio ao senhor Paschoal Pimenta Soares, fidalgo da Caza de 
Sua Magestade, alcaide mor de Barcellos, e fameliar do Santo Oficio na expediçaõ do Capitulo 
Provincial do Padroado do Convento e Capela Mor de S. Bento dos Arcos de Valdevez, 30 de 
Setembro de 1741. fls. 1 e lv. 
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Fig. 30 - Padrão remuneratório passado a Pascoal Pimenta Soares (1741) 
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Pede a Vossas Reverendissimas por sua innata, e religioza caridade, 
se dignem reduzir a sobredita congrua, á quantia dos des alqueires de 
trigo, e trinta mil em dinheiro, abatendo lhe dez do antigo computo, em 
lugar dos quaes, concorrerá o suplicante para o Convento, com trinta 
alqueires de milho, que em poucos annos podem chegar, e ainda 
exceder, conforme se experimenta (34). 

A decisão do Discritório da Província da Imaculada Conceição de Portugal 
foi tomada aos 2 de Setembro desse mesmo ano e coube num brevíssimo 
despacho: "Como pede, e para o Sindico do Convento". No entanto, a 
redução, acordada entre as partes, não bastou para aliviar a Casa de 
Valverde, confrontada, como se deduz dos eufemismos de João Bento, com 
um acréscimo incontrolável de despesas. Esse aumento excessivo das 
despesas e a ausência de descendentes levaram Francisco Anacleto Galvão 
Pimenta, entrado na administração de Valverde pela morte precoce do irmão 
em 1767, a solicitar, por carta de Outubro de 1779, a desistência do 
Padroado. A Comunidade aceitou a proposta, afirmando que "todos vemos 
que a Caza [de Valverde] está algua coiza atrazada em rendimentos, e nós 
na6 queremos coizas fóra da razão", mas com reservas: 

(...) no que toca á ordinaria da Capella, veja Vossa Senhoria a 
providencia que dá: a Communidade está empenhada, os gastos saõ 
indispensaveis, e assim necessitamos de quebrar algum dinheiro, porque 
há muitos annos, que se naõ tem pago nada, e he esmolla de hum 
bemfeitor deste Convento, e por isso na6 hé justo que a esteja comendo 
o Mesquita, e mais sua familia, e creados, e nós pedindo esmollas para 
nos sustentar (35). 

Esse Mesquita, atacado directamente no final da resposta do Guardião do 
Convento, Fr. José dos Remédios, era Domingos Maciel de Mesquita, natu- 
ral de Darque, morador com sua mulher D. Isabel Arcangela de São José 
Bezerra, e filhos, na Quinta e Casa de Valverde, protegidos e afilhados do 
bacharel Francisco Anacleto, que confiara neles a administração dos bens 
sitos na vila dos Arcos. Da insinuação dos frades pode, pois, inferir-se que o 
declínio económico de Valverde terá tido alguma relação com um mau 
desempenho dessas funções. 

(34) A.F.A. - [Requerimento de João Bento Pimenta Galvão], 1760, 1 fl. 
(35) A.F.A. - [Carta do Guardião do Convento de S. Bento dos Arcos, Fr. Jozé dos 

Remédios, para Francisco Anacleto Galvão Pimenta], 29 de Dezembro de 1779, 1 fl. 
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Quanto à matéria específica que opunha o senhor de Valverde aos frades 
de S. Bento, sabemos que estes viram judicialmente reconhecido o seu 
direito a ordinária da Capela e ao pagamento das dívidas atrasadas. 

Falecido Francisco Anacleto, em 1792, todos esses encargos passaram 
para o herdeiro nos bens livres, Francisco Pereira de Agorreta, que logo 
procurou chegar a um acordo razoável com a Comunidade de S. Bento, 
solicitando, para o efeito, pareceres a canonistas de reconhecida fama e 
procurando, na argumentação usada, demarcar-se - atitude hábil de jurista, 
salpicada, porventura, de alguma deselegância - da "vaidade dos PimentasJ' 
e da "inépcia dos Religiozo~'~. Ponderados os conselhos dos juristas e o seu 
próprio interesse em manter-se Padroeiro, tomou a resolução de regularizar 
todas as contas c,  por isso, aos 4 de Maio de 1794, Fr. Bernardo de Santa 
Ana, ex-leitor de Teologia e Guardião do Convento de S. Bento dos Arcos, 
certificava "em como o nosso sindico recebeu do senhor Francisco Pereira 
de Agorreta de Wlíranda cento e settenta e dous mil e quinhentos e cincoenta 
reis á conta da divida, que Francisco Analefo, que Santa Gloria haja, ficou 
devendo ao dito Convento". E aos 23 do dito mês e ano, era-lhe certificada 
a recepção de "quatro pipas e vinte e sette cabaças da Quinta de Valverde 
a preço de quatro mil e oitocenfos reis, que ao todo fas a quantia de 21960, 
como tambem todo o vinho que se acha na Quinta de Andeviso, pello preço 
de quatro mil com a borra" (36). Desde então e através, muitas das vezes, 
do procur~dor Manuel de S. Paio, o novo Padroeiro de S. Bento e senhor de 
Andeviso fará chegar regularmente, até 1834 - ano da extinção das Ordens 
Religiosas e da desamortização dos seus bens (37) -, a congrua aos seus 
destinatários. 

Nessa letal data o Convento contava vinte e cinco religiosos. 
Para finalizar, não podemos deixar de referir algumas das actividades que 

aí se desenvolveram, durante os cerca de dois séculos da sua existência. 

- . .- -. 

(36) A.F.A. - [Recibos passados pelo Convento de S. Bento dos Arcos de Valdevez ao 
senhor Francisco Pereira de Agorreta de Miranda], 1794, 2 fls. 

(37) Veja-se MOREIRA, António Montes, A Restauração da Provinçia de Portugal, art. cit., p. 
163-268. Neste artigo o autor refere o seguinte: "Para o Liberalismo, finalmente, a vida 
comunitária não respeitava o carácter recolhido e oculto da oração, recomendado no 
Evangelho, nem era necessária para a realização cristã individual pois não existiu nos três 
primeiros séculos do Cristianismo. Além disso, haveria tal autonomia entre liberdade do 
homem e os votos religiosos que os conventos, mais do que prisões, seriam verdadeiros 
sepulcros. (...) Os foros e outros direitos de bastantes mosteiros e conventos pertenciam a 
estrutura ultrapassada do Antigo Regime, oprimiam as populações e contrariavam a liberdade 
de propriedade e de iniciativa patrocinada pela economia liberal'. 
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A integração do Convento franciscano no meio sócio-económico 
envolvente foi muito intensa. É de salientar a elevada frequência de sermões 
que ministravam, ao longo do ano e que versavam os mais variados temas, e 
com eles os frades Capuchos percorriam todo o concelho dos Arcos, 
penetrando mesmo nos concelhos vizinhos. Pela parenética e subsequente 
ligação as comunidades locais, os frades viveram intensamente a agitada e 
complexa fase de tensão político-ideológica balizada pela Revolução liberal de 
1820 e o fim do reinado de D. Miguel (1828-1834), tendo sido responsáveis 
pela propagação intensiva da ideologia contra-revolucionária. Do "inquérito" 
mandado instaurar pelas novas autoridades, após a derrota da "Usurpação 
miguelina", segundo a gíria política liberal, a fim de ser arrolado o número de 
clérigos regulares com direito a prestação do Governo da Rainha D. Maria II, 
infere-se o seguinte: dos 19 frades inscritos na relação só um estava "nas 
circunstancias de receber prestação de sete mil e dusentos", enquanto os 
restantes foram mimoseados com incriminações deste tipo: "Não pode 
receber prestação porque pregou a favor da Usurpação"; "Não pode receber 
prestação porque não appareceo no Convento á chigada das Tropas da 
Rainha a esta Villa, se bem que depois esteve nelle até á sua extinção"; e 
"Não pode receber prestação porque pregou a favor da Usurpação e não 
estava no Convento á Chigada das Tropas da Rainha a esta Villa ainda que 
depois esteve nelle até á sua extinção" (38). 

As missas, tal como os funerais, faziam parte da sua actividade regular. 
Tinham também uma importante produção notarial, como é exemplo alguma 
da documentação apresentada neste artigo. O Convento foi ainda um 
importante centro de ensino na vila dos Arcos, principalmente no concernente 
a formação teológica. De facto, aí se ministrou o ensino primário e grau su- 
perior, que compreendia, entre outras disciplinas, a Gramática latina e o 
Latim, a par de outras como a Lógica, a Retórica, o Dogma e a Moral todas 
elas indispensáveis a uma sólida formação sacerdotal. Em apoio desta função 
escolar dispunham de uma boa livraria/biblioteca composta de 1.540 volumes, 
com obras versando os temas mais pertinentes para o ensino e para as 
demais actividades culturais do Convento - Teologia Dogmática, Moral, 
Mística, da Sagrada Escritura, de Direito, História e Sermões. 

Eis, enfim, na sua natural multiplicidade, o trajecto pastoral, cultural e 
sócio-político dos frades de S. Bento, obreiros de uma longa e rica acção 
religiosa e educativa, desenvolvida sob o signo da pobreza e da proverbial 
modéstia franciscanas. 

..-.- . .. . . -. 

(38) SILVA, Armando Barreiros Malheiro da - O Clero regular e a "Usurpaçáo". Subsídios 
para uma história sócio-política do miguelismo. Revista de Revista das Ideias, Coimbra, 1987, 
p. 582-584. 

ESTUDOS REGIONAIS 35 



ANEXOS 

Escriptura de Obrigaçaõ aseitaçaõ, e posse do Padroado da Capella Mór do 
Convento de Saó Bento dos Arcos dada a Pascoal Pimenta Soares desta 

mesma villa 

Saibaó quantos este publico instrumento de escriptura de obrigaçam, e aseitaçaó 
de padroado e quitaçaó, ou como em direito milhor nome e lugar haja, virem que no 
anno do nascimento de nosso Senhor Jesus Christo, de mil e setecentos e oito 
annos aos quatro dias do mez de Mayo do dito anno neste Convento dos Capuchos 
de Santo Antonio desta villa dos Arcos onde eu Tabaliam vim, ahi perante mim 
Tabaliam, e testemunhas ao diante nomeadas, apareçeraó prezentes de huá parte 
Pascoal Pimenta Soares morador nesta villa dos Arcos como sussessor dos beRs e 
Morgado de Bento da Silveyra, o qual aprezentou o testamento do dito Bento da 
Silveyra, em que se viaó as verbas que declaravaó o Padroado que os religiosos da 
provincia de Santo antonio lhe tinhaó dado, e as obrigaçoefis delle, e juntamente 
aprezentou huma petiçaó que fez ao Capittullo Provincial selebrado no Convento de 
Santo Antonio da Castanheira aos dezanove dias do mes de Fevereiro de 
setecentos, e tres em que elle dito Pascoal Pimenta Soares pedia lhe continuassem 
a dito Padroado dando-lhe posse como a sussessor, e legitimo erdeiro delle 
obrigando-se a todas as clauzullas do testamento no tocante ao Padroado e 
ofrecendo-se a fazer o retabollo da Capella Maior, com sua pianha a contento dos 
religiozos, o que visto pellos Capitulares teve por despacho pello difinitorio, e 
escriptorio do tál Cappitollo que segundo o que em sua petiçaó dezia se lhe desse 
o dito Padroado da capella mayor, e de outra parte apareçeraõ Pedro da Cunha da 
Rocha sindico dos relligiozos deste Convento de Saõ Bento dos Arcos, e o padre 
frei Ambrozio de Santo Agostinho, ministro provincial desta provincia de 
Emmaculada Conceiçaó ora [...I Santo Antonio, e o padre frei Joaõ da Prezentaçaõ 
goardiaó actual neste dito Convento e os padres frei Manoel da Anunciassaõ 
definidor, e frei Christovaó da Madre de Deos pregador, ambos discreptos delle 
todos pessoas por mim Tabaliaõ, e testemunhas reconhecidos serem os proprios de 
que dou fé os quaes todos conformes dissera6 que em virtude do testamento e 
despacho que elle dito Pascoal Pimenta Soares mostrba do Capittullo de Santo 
Antonio da Castanheira de dezanove de Fevereiro de setecentos e tres segurando 
dar execussaó o que no testamento petiçaó e despacho se continha, como hé fazer 
retabolo e pianha a contento dos religiosos, isto hé o retabolo no primeiro anno em 
páo, e no terceiro anno dourado com aquella perfeiçaó que elles costumaó em seus 
Conventos para maior louvor 
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Copia da Escritura de obrigaçam que fes o Alcaide Mayor Pascoal Pimenta 
Soares, e o Lencenciado Lourenço Mendes da Costa, e sindico do Convento 

de Santo Antonio desta Villa dos Arcos de Valdevez 

Saibaó quantos este publico instrumento de escriptura e obrigaçaõ ou como em 
direito haja lugar virem que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo 
de mil e settecentos e trinta e hum annos aos vinte e quatro dias do mes de Agosto 
do ditto anno nesta villa dos Arcos de Valdevez nas cazas de morada do lecenciado 
Lourenço Mendes da Costa que saó nesta dita villa aonde eu Tabeliaó vim, ahi 
parante mim Tabeliaó e testemunhas abaixo nomeadas aparece0 prezente e 
outrugante digo prezente o reverendo Antonio Jacome da Rocha Abbade da 
freguezia do Bico, do concelho de Coura pessoa por mim Tabeliaõ e testemunhas 
abaixo nomeadas reconhecido ser o proprio de que dou fe e por elle me foi 
aprezentada a procuraçaó de seu irmaó Pascoal Pimenta Soares que reconheço ser 
feita por sua ma6 e letra, cujo theor hé seguinte: Pascoal pimenta Soares fidalgo da 
Caza Real Alcayde Mór da villa de Barcellos, familiar do Santo Officio pello prezente 
alvara de procuraçaó faço meu bastante procurador ao reverendo Antonio Jacome 
da Rocha Pimenta meu irmaó Abadde da freguezia de Saó Joaó de Bico do 
Concelho de Coura, para que em meu nome e como se de prezente eu fora possa 
fazer escriptura de obrigaçaõ minha, aos muito religiosos padres do Convento de 
Sam Bento da villa dos Arcos da provincia da Conceiçaó na pessoa do seu sindico, 
ou como mais valido seja de contribuir-lhes para o dito Convento em cada hum anno 
com vinte mil reis, e dez alqueires de trigo para ordinaria delle alem de outros vinte 
mil reis tambem anuais para a fabrica da Capella Mayor, destes quais já entrego 
digo já em tempo Ihes fis outra obrigaçaó que huma comprida, outra naõ valha, por 
quantia dos rendimentos de quatrocentos mil reis, que os padres do dito Convento 
com seu padre Provincial me pediraó retiveçe em minha ma6 para nella renderem 
para a fabrica da dita capella, para que os deixou em seu testamento Bento da 
Silveira Aranha Padroeiro que hera della, e do Convento que tudo por a quantia de 
corenta mil reis anuais e dez alqueires de trigo, e esta prezente obrigaçaõ fará ditto 
meu procurador e irmaõ, a fim de de se ivitarem algumas duvidas que se haõ 
offerecido na plena continuaçaó do dito Padroado do dito Convento nomeado pello 
ditto Bento da Silveira Aranha em seu testamento em cabeça de vincullo e mórgado 
por haber para elle concorrido com memoraveis despezas de dinheiro para a sua 
fundaçaó e muitas pessas de ouro, e prata para a igreja e mais moveis rusticos; 
com tál condissaó e clauzulla que em cada digo que em Cappitullo Provincial em 
meza e definissaó com as siguranças. e circonstancias nessessarias na forma de 
direito Bullas Pontifficias, leys, e costumes me dutarem, e se nessessario for de 
novo conforme o dito Padroado asim do Convento em geral como da capella Mór, e 
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pera meus sussessores, e descendentes para o qual pagamento dos ditos corenta 
mil reis e trigo, asima pagos juntos ou em quarteis poderá dito meu procurador e 
irmaó obrigar minha pessoa e bens, e terço de alma, e delles especialmente digo e 
delles sendo nessessario especialmente hipotecar os que bem lhe pareçer, que para 
tudo vereficandoçe as clauzullas asima, e ficando ao futuro desonorado de toda e 
qualquer outra mais despeza por conta do dito Padroado lhe conçedo todos meos 
plenos poderes com livre e geral administraçaó: Esmoris, no termo da Villa da Feira 
dous de Julho de mil e setecentos e corenta, e hum Pascoal Pimenta Soares cuja 
procuraçaõ elle dito reverendo Abadde Antonio Jacome da Rocha Pimenta tornou 
receber, e disse asignou no fim desta escriptura e por virtude da dita procuraçaó por 
elles foi dito que o dito a seu constituinte Pascoal Pimenta Soares comunicara, e 
representara ao Lencenciado Lourenço Mendes da Costa sindico do Convento de 
Saõ Bento desta villa dos arcos que elle dito Pascoal Pimenta Soares pertencioa o 
Padroado [in solidum] do sobre dito Convento e Capella Mór da sua igreja porque 
elle hera o sucessor e legitimo adeministrador do vincullo, e morgado que do 
remanessente dos seus bens satisfeitos os legados instithio em seu testamento 
Bento da Silveira Aranha natural desta Villa dos Arcos, falecido na cidade de Lisboa 
pondo por cabessa delle como de testamento consta do referido Padroado por ser 
elle a unica pessoa, que a custa de grandes despezas deu principio augmento e fim 
a primeira fundaçaó, do dito Convento emrequeçendo-o em sua vida, e por sua 
morte de ornamentos ricos, palio, calices, custodia, e tudo o mais nessesssario de 
que em todos os lugares delle há ocullares testemunhos e tambem por sua morte 
deixa em seu testamento coatrocentos mil reis para dos rendimentos delles se 
fabricar com ordinario anual em perpetum a Capella Mayor, e sempre os religiosos 
do dito Convento e provincia reconheceraó e denuminaraó a Bento da Silveira 
Padroeiro e por elle claramente o confessaraó aseitando os legados que lhe deixou 
no mesmo testamento em que instituhio o Mórgado e declarou por cabessa delle o 
dito Padroado que tambem a favor delle sobredito adeministrador tinha6 dado os 
prellados varios despachos effeito a [I sobre este mesmo particullar em que se 
declararao lhe pertencia o Padroado como foi hum despacho dado pello definitorio e 
discriptorio no Cappitulo Provinçial selebrado no Convento da Castanheira a 
dezanove de Fevereiro de mil e settecentos e tres, em o qual pedindo a elle 
administrador lhe mandasse dar posse do mencionado Padroado, resolvera6 que 
dando cumprimento as clauzullas do testamento de Bento da Silveira aranha se lhe 
desse a posse que pedia como de facto ao dispois se lhe deu juridicamente pello 
padre Frei Ambrozio de Santo Agostinho sendo Ministro Provincial com asistencia do 
sindico, e religiozos do dito Convento como consta de huma escriptura que 
aprezentou para prova de direito que mostra fez ao dito Padroado ainda na falta de 
outros papeis ou padraó mais, auttentico que se lhe na6 desse leve falta lhe naó 
devia empedir principalmente entre pessoas doutas e reiigiozas a quem a sua 
mesma inteireza e religiozidade obriga a dar cada hum o que lhe pertençe 
attendidas as despezas feitas pello instituhidor, que fez elle adeministrador com 
retavollo, e tribuna tudo dourado, que mandou por na Capella Mór e de novo para 
demonstraçaõ da especial devossaó ser dada de seus pays, e antepassados, e de 
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dezejo, e zello que tem elle conçervassaõ do dito Convento; [...I da provincia pera 
formar e confirmar o seu direyto, e tirar todas as duvidas que se tem movido, na 
falta de papeis mais juridicos, e doassoens do dito padroado; Offereçe naõ só 
segurar por suas fazendas e bens a ordinaria anual em perpetum dos vinte mil reis 
destinados pello instituhidor para a fabrica da Capella Mór athe quis só firmada no 
rendimento de coatrocentos mil reis que estaõ sugeitos as varias falencias a cada 
passo experimentadas mas de novo tambem a fabrica em cada hum anno de ordi- 
naria em perpetum, outros vinte mil reis, e dez alqueires de trigo para reparo do 
Convento e suas officinas o que tudo disse digo o que tudo diz o sindico propozera 
aos reverendissimos Padres da meza finiturial desta provincia da Imacullada 
Conçeiçaõ da Beyra, e Minho, a legando-lhe todas estas razoens, e as mais que 
podiaõ noticiar ao senço e lissença para o dito sindico convir neste contacto, e 
doassaõ remuneratoria sem o que naõ podia fazer segundo os brebes pontificios e 
leys municipais da mencionada provincia, e como a sobre a dita expozissaõ e 
reprezentaçaõ se deferi0 na Meza definiturial com o despacho posto nella o que 
tudo vay coppiado, no fim deste instrumento, soposto todo o sobredito preparo elle 
dito procurador bastante que em nome do dito seu constituinte que cumprindo elle 
pella sua parte como ofretado prometido, ou offerecido de sua espontania e livre 
vontade se obriga a dar a ordinaria anual in perpetum dos vinte mil reis, destinados 
para a fabrica da cappella mór, e já firmados athe no rendimento dos quatrocentos 
mil reis, e de mais tambem de sua livre vontade doa, e dota, ou como em direito 
milhór deva dizer, e fazer segundo a regra dos sobreditos padres para obter e lhe 
ser firmado o Padroado do Convento em geral, e cappella mór, sobreditta, e daqui 
em diante sem contradição ou duvida o pessuhir elle e seus sussessores; doa, dá, e 
se obriga a contribuhir em cada hum anno com a ordinaria perpetua de vinte mil 
reis, e dez alqueires de trigo ficando exonorado de outra alguma despeza annuai; 
declarando que declarando que a ordinaria anual se vençeraõ em cada hum anno 
pello Natal de Senhor, e a segunda ordinaria, que de novo dá, e doa, a que 
appelica, e destina para reparo do Convento. e suas offecinas se venceraõ 
anualmente ou em cada hum anno em dia de S.Joaõ Baptista e comessará a vençer 
em dia de S. Joaõ Baptista do anno proximo, de mil e settecentos e quarenta e 
dous, declarando tambem que se em algum tempo, se faltar a sastisfazer as duas 
referidas ordinarias annuais, e passarem tres mezes aodipois de vencidas qualquer 
dellas em os dias determinados, sem se pagarem e darem ao sindico ao dito 
Convento sendo nelle pedida ficará obrigado o Padroeiro a dar por cada huma vez 
que faltar nos ditos tres mezes mais a terça parte de toda a hordinaria que devia 
pagar em dia detreminado cuja pena empoem para em nenhum tempo susseder 
faltarçe a referida remuneraçaõ e obrigaçam e sussedendo, que no espacio de doze 
annos se naõ pague e satisfaça as alegadas sobreditas ordinarias poderá o 
Convento e sindico delle negar ao padroeiro todas as honrras, regalias, e 
preminencias que lhe saõ concedidas como juiz do Padroado pellas Bulas 
Pontifficias, leys, e custumes desta provincia da Conceiçaõ, e ambas as sobreditas 
ordinarias a que se obriga annualmente em perpetum toma e impoem elle 
outorgante na sua terça, ou no mais dos bens della e noutros quaisquer se os que 
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de direito a favor do Convento doado milhor possa subsistir e pramrnesser por ser a 
ttitullo de contracto remuneratorio de confirmaçaõ retifficaçaõ e doassaõ do 
sobreditto padroado de Convento e cappeila mór para o pessuhir sem contradissaõ, 
ou duvida e sempre que ande unido, e por capella de seu morgado para que foi em 
testamento de Bento da Silveyra Aranha escolhido, e a fazer sempre pronpta 
inteiramente a dita contribuissaõ anual obriga sua pessoa e bens havidos, e por 
haber, especialmente os da dita terça e Morgado e mais por eppoteca particullar 
obriga os muinhos de Barzielllas e o campo da Porta em que estaõ cituados os ditos 
muinhos com a caza que tem dentro [...I, o quais saõ livres dizimos a deos sem foro 
nem tributo algum, pellas quais propriedades, e seus rendimentos ou por outros 
quaisquer podera o sindico do dito Convento haber pagamento das sobreditas 
ordinarias. 

Vista em a meza definiturial a expoziçaõ de nosso irmaõ sindico do Convento de 
S. Bento dos arcos, se resolveo que por este se lhe pretava o conçentimento e dava 
licença necessaria, para celebrar o contracto, exposto estipulando-o, e aseitando-o 
por escriptura publica em forma juridica com todas as condiçoens e clarezas 
nessessarias que seraõ prezentados no Cappittullo Provincial para que parecendo- 
lhe bem aprovallos se façaõ as mais deiigencias que ordena6 as nossas leys, e 
Bullas Pontifficcias; Convento de Santo Antonio de Vianna cinco de Junho de mil 
settecentos e quarenta e hum annos frei Bernardo de Asunpçaõ difinidor actual e 
secretario da meza. 

Por parte do mesmo Convento segundo a regra, estatutos da mesma Ordem, 
Pronvincia, declarações e bulas pontifficias ao cazo concernentes, aseitava esta 
doassaõ, e ambas as sobeditas ordinarias; anuncia6 im perpetum doados em 
remuneraçaõ rettificava, confirmava, e doava, ou como em dereyto melhor se possa 
dizer e fazer ao senhor Pascoal Pimenta Soares, fidalgo da Caza Real, Alcayde 
Mayor de barcellos, e fameliar do Sano Oficio padroado do Convento de Saõ Bento 
dos arcos, e Capella mor da igreja deste, como juiz, faculdades, regalias, e [...I de 
poder por no fronte espicio da sobredita capella mor as suas armas, ter nella 
sepulturas jazigos, ou carneyros que mandar fabricar ao primeiro lugar, e asento em 
as comunidades do coro, igreja, refeitorio, e mais lugares aonde a dos religiozos se 
ajuntarem e todos os mais que por bullas pontificias, estatutos gerais monicipais, e 
costumes desta provincia, se da6 aos padroeiros dos Conventos, e capellas mores, 
e para que asim obtenha, mantenha, e pessua elle e seus sussessores o 
mencionado Padroado, escolhido por cabessa do sobredito Morgado, obrigava elle 
sindico quanto de direito segundo a regra, estatutos da dita Ordem e provincia. e 
bullas pontificias, concernentes ao cazo lhe hé premetido, e ao mesmo Convento 
poder obrigar; tudo asim o disseraõ, e outrogaraõ, e nesta notta mandaraõ fazer a 
prezente e della daros treslados nessessarios, do theor della, e eu Tabaliaõ como 
pessoa publica, estipulante, e aseitante, o estipulei, e aseitei em nome das pessoas 
a que toca, e tocar pode, prezentes, e naõ prezentes, a qual escriptura de 
obrigaçam eu Tabeliaõ aqui estendi por virtude do bilhete da destribuiçaõ que se me 
aprezentou; cujo theor hé o seguinte: Lobato tem a escriptura de obrigaçam que fez 
Pascoal , ~ ~ ~ , ~ ~ f @ ' $ j $ & ~ ~ -  cQ,m o sindico dos religiosos de S. Bento; o leçenciado 
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Lourenço Mendes da Costa, em os vinte e tres dias do mes de Agosto de mil e 
settecentos, e corenta e hum annos. Coura 

Elles outrogantes asignaraõ com o mesmo sindico de como recebe0 a ppetiçaó e 
despacho da meza atráz coppiado estando prezente por testemunhas Alexandre 
Pereira sapateiro, e Manoel Rodrigues Guimaraetis mercador todos desta villa, que 
todos asignaraõ comigo depois de lida Antonio de Caldas Lobato. Tabeliaó que o 
escreveu: Antonio de Caldas Lobatto. Antonio jacome da Rocha Pimenta, Lourenço 
Mendes da Costa sindico. Manoel Rodrigues Guimaraetis. Da testemunha Alexandre 
Pereira huma cruz. O qual traslado eu sobredito Antonio de caldas Lobato Tabaliaõ 
do publico judicial, e notas nesta villa, e seu termo, por provimento do doutor 
corregedor desta comarca da villa de Vianna fóz do Lima fis trazladar de meu livro 
de nottas bem, e na verdade sem couza que duvida faça e ao qual me reporto. Em 
fe do que o sobescrevi e asignei em publico e razo signais de que uzo nesta ditta 
villa, e seu termo. Hoje no dito dia, mez, como ut supra eu: Antonio de Caldas 
Lobatto Tabaliaó que o sobescrevi. Em fé e testemunho da verdade, lugar do signal 
publico. 

Antonio de Caldas Lobatto. 
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