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RESUMO 

 

Dois mosteiros femininos contemporâneos em tempo e lugar. Filhos duma mesma 

observância, cresceram e percorreram caminhos paralelos. Próximos no objectivo mas 

afastados na forma de o alcançar, demonstraram que afinal os homens e as mulheres 

apenas são iguais na morte. No inicio marcaram profunda diferença, depois 

apaziguaram-se entre si e quando o fim chegou ninguém pareceu notar que na 

diversidade de ambos ficou estampada a História de uma cidade. 

 

A relação entre os mosteiros de Santa Ana e de S.Bento  explica  toda a vida de Viana 

do Castelo dos séculos XVI ao XIX!  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Two female monasteries contemporary in time and place. Children of the same 

observance, they grew up and went along parallel paths. Though sharing the same goals, 

they were apart in the ways to achieve them and they showed that in the end men and 

women are only equal in death. At de begining they set a profound difference, later they 

made peace with one another and when the end came, no-one seemed to notice that in 

their diversity the History of a town was sealed. 

 

The relationship between Santa Ana and São Bento monasteries talks about the 

XVI/XIX centuries life of Viana do Castelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

INTRODUÇÃO 

 

 

Investigar é fruto de interrogações, de procura da razão para explicar este ou aquele 

facto, que responda, pelo menos de forma satisfatória, às perguntas que ficaram no ar. 

As questões que nos surpreendem são geralmente assuntos que no passado não geravam 

qualquer desconformidade na vida do quotidiano, emanando precisamente das formas 

de viver. A nós, no entanto podem parecer estranhas, habituados que estamos a uma 

globalização que tende a uniformizar o nosso pensamento. Os particularismos 

esquecem-se e tornam-se mesmo inconvenientes enquanto os usos e costumes tendem 

para a banalização. O extraordinário ou fora do comum pode então ser evitado, por 

suspeição, por sair da massificação a que nos habituamos ou atrair e estimular a 

curiosidade quando o espírito critico entra em acção. 

 

O Historiador é atraído pelo passado, não de forma saudosista, mas numa premissa do 

presente. Não é apenas a explicação do que se passa no tempo actual, chavão gasto e 

desgastado para onde se remete a razão da História. O Passado guarda formas de 

singularidade, porque embora pareça que os erros e as façanhas do Homem sejam 

recorrentes, provando que nada surge de novo, os momentos daquelas circunstâncias 

são irrepetíveis , tal como a atmosfera que os envolveu. Ficaram fixados no tempo,  

animados com odores, cor e movimento. Se para além da sucessão dos factos 

atentarmos nas consequências que produziram nas vidas que afectaram, então os temas 

ganham vida e a nitidez do pormenor salta à vista, retratando por inteiro formas de vida 

há muito esquecidas. 

 

É emocionante ler e reler documentos que alguém um dia escreveu, quer na sua 

actividade quotidiana, profissional, numa qualquer função que desempenhava em 

qualquer negócio, repartição pública, cartório, etc. Letras apressadas de mãos 

habituadas e ágeis, hesitantes de quem pouco saberia, em fórmulas elegantes da moda 

ou exíguas informações quase codificadas,  firmes, esborratadas, em tintas mais ou 

menos delidas. È sempre com excitação que o investigador penetra nos preâmbulos 

“Saibão quantos este instromento…” ou “no Anno do Nacimento de…” como 

prometem estes começos! A norma arrasta-se quase sempre da mesma maneira solene e 
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rotineira até que no âmago revela-se o teor da informação, na maior parte dos casos de 

forma sucinta,  comunicando uma preciosidade inimaginável. 

 

Ao investigador da História da Arte tudo interessa. Por mais pequeno que seja o 

elemento ele vai colmatar um qualquer vazio na tela que pinta. O que mais revela sobre 

a vida do ser humano não são os grandes e inesperados acontecimentos que sobressaem 

na monotonia do quotidiano, mas os resultados que produzem sobretudo na mudança 

dos matizes daquelas existências cinzentas. Qualquer alteração reflectia-se na 

perspectiva do imediato, porque o futuro era simplesmente o amanhã e não aquilo que 

hoje abarcamos no nosso horizonte. Viver e morrer eram faces da realidade do homem 

antigo. Nunca se dissociavam, uma e outra acompanhavam-no no trabalho e no 

descanso. Às preocupações pela sobrevivência presidia o sentido do destino da alma e 

da salvação dela. 

 

Estudar os mosteiros femininos de Viana do Castelo teve origem numa pergunta a que 

era necessário dar resposta: a existência no mesmo espaço urbano, de dois cenóbios da 

mesma Regra de S.Bento, ambos femininos que não sendo 2ª Ordem da obediência não 

têm por isso correspondência com outros franciscanos que normalmente existiam nas 

comunidades urbanas.  

 

É comum ainda hoje encontrarmos nas cidades os testemunhos de instituições 

monásticas femininas que outrora pertenceram à grande família franciscana. O que não 

é normal é a coexistência de monjas de véu preto em duas casas sediadas no mesmo 

espaço. De resto os mosteiros beneditinos eram próprios de áreas isoladas, tendo de ser 

por isso dotados do necessário, para que o monge não se deslocasse para assegurar a sua 

sobrevivência, dedicando-se por inteiro ao serviço Divino, a sua única função e meta. 

As casas femininas seguiram de início a mesma filosofia, mas com o tempo se provou 

não ser conveniente. Instalaram-se então nas periferias das cidades mais próximas onde 

coexistiram monjas de várias comunidades entretanto extintas. O normal era um 

mosteiro de clausura onde se agruparam “conventus” fragmentados em edifícios 

transferidos de outras Ordens ou feitos de raiz. Deste último caso foi testemunha o 

mosteiro de S.Bento de Ave Maria do Porto (1516). A sua fundação é  um caso 

tradicional dentro da politica administrativa e religiosa da época de D.Manuel I. Em 

Viana do Castelo está subjacente o mesmo principio mas obtém-se a singularidade da 
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duplicação. Acrescente-se o principio de que o monarca vigiava com atenção e cautela, 

impondo parcimónia na criação de novas instituições monásticas, para além da pouca 

aceitação que os monásticos gozavam então. 

 

Ao longo dos tempos a questão foi relativamente desvalorizada, atribuindo a problemas 

de competição económica tal facto inédito. Se realmente isto se verificou valeria a pena 

esmiuçar esta microeconomia que teve tão importante impacte. É de salientar que os 

cistercienses, Ordem da mesma obediência e com a mesma filosofia de vida e com 

idêntica orientação relativamente a um ramo feminino (também não lhe reconheceu 

identidade própria) não permitia a existência de mosteiros próximos, a menos de 

algumas milhas.                   

 

De facto pode provar-se que o fenómeno se liga de forma intrínseca a questões de 

natureza económica, muito mais que religiosas embora estas estejam presentes numa 

raiz bem funda alicerçada na religiosidade popular. A sociedade vianense que produziu 

esta singularidade é ela igualmente singular, plasmada num tempo próprio e estruturada 

num conjunto de circunstâncias que de forma extemporânea amalgamou naturezas num 

sentimento barroco precoce. 

 

Ou seja aquela comunidade ribeirinha foi barroca num tempo em que o Manuelino era a 

forma de expressão que melhor serviu aquela teatralidade local.   

 

Normalmente os tempos passados eram marcados pelo marasmo e as modificações 

marcavam passo mais ou menos lento. No caso vertente assistimos a um desenrolar 

quase vertiginoso de acontecimentos que mudaram rapidamente o sentir de uma cidade. 

 

Mal acabada de sair da Idade Média, Viana ía sentir a transformação da sociedade rural 

alicerçada nos teres e haveres das terras. O comércio nascente do mar acenava com 

novas oportunidades e as primeiras famílias do interior do Alto Minho assentaram 

arraiais na costa vianense, aceitando entre si, com boa vontade, outras oriundas da 

Galiza, com quem de resto existiam grandes afinidades linguísticas e culturais. A vida 

da mercância operou a metamorfose no momento exacto em que as famílias de raíz 

partiam do ponto zero e em que o país entrava na era de Ouro. Sentiu-se alguma 

hesitação e a rivalidade instalou-se de imediato contrabalançando a linhagem com o 
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poder do dinheiro. Este impôs-se e atraiu os primeiros. Os pergaminhos passaram então 

a ser pendões e bandeiras para precedências e privilégios numa sociedade sôfrega de 

nobilitação e notoriedade. Mas a natureza de Póvoa Marítima ditou igualmente uma 

certa democracia, pelo menos de aparência, cedendo lugar a todos os que com esforço, 

habilidade e persistência conseguiam subir no escalão social. Encontramos facilmente 

gente dos mais humildes mesteres mecânicos com posses suficientes para aceder a altos 

cargos públicos e obter a tão cobiçada cota de armas. Foi o tempo das oportunidades 

num escasso meio século. O parecer em lugar do ser tornou-se a moda que o Concilio 

Tridentino, precocemente instalado deu a tonalidade religiosa entre o temor e a 

superstição numa postura ingénua mas carregada de simbolismo. A representação deste 

modo de sentir a vida e a morte plasmou-se no Manuelino e menos no Italianismo. Ou 

seja a sociedade vianense manteve-se afinal muito mais voltada para dentro de si e 

extasiada no que conhecia do que permeável às culturas eruditas, consequência das 

directivas que transformavam o mundo. Assim a própria mentalidade barroca não 

emergiu de forma evidente senão no recôndito das formas, porque a população há muito 

se habituara às ondulações dos tempos. A sua postura ficava entre tempos e expressa na           

miscegenação do exótico, do tradicional  pincelada de novidades.  

 

Um estudo desta natureza invade praticamente todas as áreas da vida da comunidade em 

análise. Quem melhor para nos auxiliar que aqueles que viveram mais próximo dos 

acontecimentos ou que deles tiveram melhor conhecimento no contacto com 

personagens ou factos deles derivados. Luís Figueiredo da Guerra não era vianense de 

nascimento, mas foi-o de vocação patenteada na variada e extensa resenha de 

informações, processadas ou não que nos legou. Apesar de dispersas, truncadas e 

reunidas de modo caótico devido às muitas mãos que as manusearam, foram a fonte 

mais preciosa e profícua à nossa disposição.   
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 PARTE I 

        

Capítulo 1 - O ESTILO DA CIDADE  

 

1.1 – Os Tempos e o Modo 

Viana do Castelo deixou de ser “a vila da Foz do Lima” para ser a cidade do Lima. 

Depois de séculos de um urbanismo praticamente estagnado, extravasou os limites 

impostos pelo caminho de ferro e lançou raízes, conquistando novos horizontes. 

Cresceu e libertou-se da arquidiocese de Braga, criando a sua própria circunscrição 

eclesiástica em finais do século XX, tão esperada e desejada. A nomeação de bispo com 

residência própria e a ampliação dos estudos académicos para o nível superior que 

atraíram gentes e interesses económicos diversificados,  contribuíram para a ousadia do 

cosmopolitismo que a cidade hoje vive. De um pequeno povoado marítimo aninhado 

junto da embocadura do Lethes, designação clássica que o Lima ainda mantém, foi-se 

espraiando ao longo da estreita faixa de terra que a morfologia geológica lhe permitiu, 

até encontrar o mar oceano.  

 

Vista do monte de Santa Luzia, erroneamente tomado como o local da primitiva Viana, 

a cidade que se vai alongando, agora,  pela vertente acima, parece resultado de uma  

torrente de lava a escorrer vagarosamente pela encosta  que uma  viscosidade obrigou a  

suster-se ao longo da toalha ondeante do rio. 

 

Nos vários estratos arqueológicos está toda a sua história antiga, de gregos a fenícios, 

dos celtas aos romanos. Depois as invasões sarracenas mergulharam a Princesa do Lima 

num sono letárgico do qual acordaria, não com o beijo do príncipe encantado, mas pela 

mão de um rei enamorado, Afonso III,
1
 que em plena Idade Média a faz renascer das 

cinzas qual fénix , a “Fénix Vianeza” ou “Viana Renascida no Átrio” como lhe chamou 

Almeida Couraça
2
. O conjunto das medidas reunidas num Foral especial, deu-lhe a 

força para romper o casulo onde estivera encerrada. Plena de energia ergueu-se 

fortalecida e com a sua gesta foi escrevendo a Gesta Lusitana. 

                                                 
1 Declaração feita pelo monarca em carta de 1265. MOREIRA, Manuel  António Fernandes, História de 

Viana do Castelo em Dispersos-1, Viana Castelo, 2005, p.16 
2 NORTON, Manuel Artur, Fénix Vianneza ou Vianna renascida em o Átrio, Arquivo Alto Minho, 

vol.26, Viana Castelo, 1981,p.141. Parece que o autor da obra é  controverso. Existiram várias cópias, 

nem todas exactamente iguais que o autor do artigo foi cotejando. Aquele que mais créditos tem é Pedro 

de Almeida Couraça. 
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Apesar das suas origens estarem envoltas em bruma, onde as opiniões historiográficas 

navegam na fantasia, é no tempo daquele rei apaixonado, que a recém criada vila da Foz 

do Lima desperta para o futuro. No dizer de Frei Luís de Sousa  a localização  

hidrográfica serviu para a diferenciar da Viana do Alentejo, ou do Alvito
3
. A razão de 

ser do próprio topónimo, Viana, ficará no entanto por esclarecer por ser assunto fora do 

nosso alcance. É matéria que tem ocupado muitos historiadores, sem no entanto 

encontrarem a solução correcta. 

 

No mesmo espaço sobrepuseram-se os tempos, embora com um revivalismo recorrente, 

o Manuelino, a marca do apogeu vianense. Esta decoração foi percorrendo toda a 

existência urbana e está presente a cada virar de esquina, tanto na malha medieval como 

nos bairros mais modernos. O luxo ornamental é marca dominante na cidade, tornando-

a o micro clima de que fala Paulo Varela Gomes, relativizando-o ao norte do país
4
. A 

ligação visceral com a Galiza e a opulência proporcionada pelas descobertas atraíram os 

artífices especialistas no gótico peninsular que facilmente absorveram as características 

locais
5
.      

 

O plateresco, ciência de biscainhos chega da Galiza alfobre de bons canteiros, alguns 

dos quais se notabilizaram da “banda de cá” do Minho. Das gerações sucessivas destes 

mestres arquitectos saíram  obras geniais onde a gramática internacional combinando-se 

com os elementos decorativos de cunho regional, produziram no granito verdadeiras 

filigranas que ornamentam sobretudo portais e janelas. De resto a presença de galegos 

em terras minhotas será uma constante desde o século XIV, adaptando-se e 

reformulando técnicas no século XVIII.
6
 

 

A Viana Moderna reergueu-se na sua segunda existência com o Foral dado por aquele 

monarca enfeitiçado que em 1258/62 a acordou do seu longo sono. Era então a Póvoa de 

S.Salvador do Adro. As Povoas eram grupos urbanos, nascidos em geral à sombra dos 

                                                 
3 SOUSA, Frei Luís, A Vida de D.Frei Bertolameu dos Mártires, Imprensa Nacional, Lisboa, 1984, p.124. 
4 CALDAS, João Vieira, GOMES, Paulo Varela, Viana do Castelo, Presença, 1990, p.11 
5 GOY, Ana, La Introduccion del Maneirismo en Viana do Castelo: la Capilla del Sagramento de la 

Iglesia Matriz, Museu, nº8, Porto, 1999, p. 1 
6 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da, Pedreiros Galegos no Noroeste Português no século XVIII, VII 

Simpósio Hispano-Portugues de Historia dela Arte, Cáceres/Olivenza, 1993, p.144. 
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forais, outorgados pelos reis da dinastia borgonhesa.
7
 Podiam ser de interior e de costa e 

estas últimas caracterizavam-se, naturalmente  pela pesca e pela navegação de alto mar. 

Salvador do Adro composto por de três agrupamentos populacionais  enquadrava-se 

plenamente nesta nomenclatura. Do lado poente Figueiredo centrado em Portela, a 

nascente Castro onde a população se agrupava na Abelheira e entre ambas o Adro. 

Todas agrícolas, todas voltadas para a pesca e a navegação. Acresce que a precisa 

localização geográfica de cada uma delas ditou-lhes uma especialização nas actividades 

maritimas. A poente as lagunas de maré alta permitiam pesca abundante, para nascente 

fazia-se a salinização. Ao centro, o Adro mercê de um solo mais agreste abrigou as 

instituições administrativas e religiosas, tornando-se rapidamente o centro cívico das 

três. Derivado da expressão latina “atrium” o adro medieval não é o espaço defronte de 

uma igreja, mas o lugar onde estavam sedeadas todas as estruturas administrativas e 

militares
8
. A sede religiosa da então paróquia do Salvador ficou bem para nascente e 

sobre ela se construiu no século XVIII a igreja das Almas (1719).   

 

O Adro é actualmente a Praça Velha, onde está a Matriz sobre os restos de um castro 

pré-romano de planície. Ponto ligeiramente elevado permitia a visualização de um 

amplo horizonte que abrangia a bacia do rio Lima
9
. Em torno dele se terá levantado o 

primeiro amuralhado (afonsino), embora sem comprovantes arqueológicos. Fronteiro da 

igreja velha (S.Salvador, hoje das Almas) localizava-se o ancoradouro, porto ou cais no 

lugar onde desaguava o rio que vinha da Abelheira e Valverde
10

. Naquele mesmo local 

se construíram os primeiros estaleiros, arte que conheceu grande notoriedade em Viana 

e que nos nossos dias é uma das suas actividades de renome internacional, ocupando 

extensa área, bastante mais para poente, junto do Atlântico. 

  

Viana, denominação popular que aparece nas Inquirições de 1258, foi o topónimo 

escolhido por Afonso III no Foral que incorporou as três povoações. Os termos daquele 

foral, próprio para regiões isoladas expostas a invasões e guerras (Foral de Salamanca) 

difundiu-se amplamente  por todo o Alto Minho com dupla fronteira com a Galiza. 

Voltada para o oceano seria para ele que dirigiria a sua principal actividade comercial 

                                                 
7 SAMPAIO, Alberto, As Povoas Marítimas, Estudos Económicos, vol.II, Veja, Lisboa, 1979, p.9  
8 MOREIRA, Manuel António Fernandes, A Historia de Viana do Castelo em Dispersos-1, Viana 

Castelo, 2005, p.19 
9 MOREIRA, Manuel António Fernandes, História de Viana do Castelo…,p.19 
10 MOREIRA, Manuel António Fernandes, Historia de Viana do Castelo …,p. 19 
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que as várias isenções beneficiaram: pagamento da dizima, na alfandega, nas 

mercadorias importadas para uso pessoal, com excepção das oriundas de França ou de 

regiões muçulmanas; isenção de taxas de portagem em todo o reino e de taxas de pesca  

e ainda usufruto de terrenos reservados. Pelo pagamento de um tributo ficaram na posse 

do município outros direitos régios, com excepção de alguns ligados às transacções 

comerciais e o padroado das igrejas pertencentes ao rei. Isentava igualmente os 

moradores do concelho das obrigações medievais (senhoriais) relativas a qualquer tipo 

de senhorio fosse civil ou eclesiástico.
11

 Por outro lado dava-lhes autonomia 

administrativa e responsabilidade defensiva. Pode não ter sido o Foral o responsável 

pelo desenvolvimento de Viana, mas foi o seu cariz especial que permitiu reunir todas 

as condições que a vontade dos homens soube utilizar. A soma de todas as 

potencialidades à sombra do Foral trouxe-lhe a notoriedade que lhe afirmou o direito de 

assento nas Cortes “no banco quinto”
12

, permitindo-lhe chegar a ser cabeça de condado 

no tempo de Pedro o Cruel
13

.     

 

Em 1262 o Foral é rectificado, legalizando todas as disposições régias relativas à vila de 

Viana e seu termo. Negociações entre Afonso III e o bispo de Tui a quem pertencia a 

jurisdição eclesiástica da vila
14

, liberta-a para tomar plena posse dos privilégios 

recebidos. No entanto condicionantes naturais e humanas travaram o natural 

desenvolvimento em perspectiva. Durante várias décadas as fomes, as pestes e a 

pirataria atormentaram este povo resistente e profundamente devoto que clamava a 

S.Telmo e a Santiago para que os protegesse dos invasores e das doenças que 

devastavam o reino. Estas representações hagiográficas ficaram testemunhas da antiga 

ligação à Galiza e à diocese tudense. No século XVI ganha terreno a devoção São 

Sebastião, incentivada pelos franciscanos
15

. A este tradicional advogado da peste e das 

fomes juntou-se  Santa Ana de uma forma pouco ortodoxa. Em sessão camarária de 

1549 tirou-se à sorte a escolha de um intermediário dos vianenses diante do Todo 

Poderoso, para os momentos de tais crises
16

. Quis o destino, ou não, que o nome 

sorteado fosse o da Mãe da Virgem, invocação de um mosteiro já existente. Por esse 

                                                 
11 Idem, Ibidem, p.16 
12 COSTA, Pe Antonio.Carvalho, Corografia Portuguesa, Tratado III, Comarca de Viana, 1715. 
13 Idem, Ibidem. 
14 Viana fora cidade episcopal até 610 quando incorporou na diocese de Tui, onde se mantinha já na 

administração portuguesa.  Idem, Ibidem 
15  MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Município e os Forais de Viana do Castelo, Viana Castelo, 

1986, p.212 
16 Idem, Ibidem. 
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facto a imagem da santa foi colocada na matriz e pouco tempo depois associada à 

Virgem Maria, padroeira da vila.    

 

Sem intervenção humana não há desenvolvimento. O especial afecto do Bolonhês ficou 

demonstrado na nomeação, em 1265, de João Gonçalves para promover o rápido 

povoamento no sentido da transformação do povoado de S.Salvador do Átrio, na vila de 

Viana “huma das vyllas do meu reyno, que muyto amo”
17

.Talvez tenha sido de sua 

responsabilidade a primeira cerca muralhada em torno de um núcleo que parece 

deslocado para poente. Fica a ideia que a própria vila terá sido projectada e não obtida 

por justaposição de aglomerados populacionais como são normalmente os cascos 

medievais (a cidadela do Porto, na Pena Ventosa). A parte nascente, aquela que incluía 

dois dos elementos estruturantes, o cais e a igreja com o seu cemitério envolvente, ficou 

inexplicavelmente fora das defesas pétreas. As datas de inicio da muralha e da sua 

conclusão (1263 e 1374) estão separadas por mais de um século. Embora nada se possa 

provar com estes limites cronológicos para obra de função tão complexa, podemos 

realmente estar em presença de dois tempos no mesmo lugar. O traçado rectilíneo e 

praticamente ortogonal é repentinamente interrompido, continuando depois, quase na 

mesma forma, para nascente após a virtual muralha. Visto desta perspectiva a existência 

de uma outra muralha, a afonsina, pode ter sido responsável pelo abrupto remate de 

algumas daquelas ruas que permaneceram cegas após a construção fernandina terminada 

em 1374, como defesa terrestre na Guerra Peninsular. Vestígios desta muralha 

completamente derrubada no século XVIII sobrevivem junto da Matriz, na parte final da 

rua de Gago Coutinho, à praça da República (antigo Campo do Forno).  

 

Era nas imediações deste lugar que se reuniam os homens bons, numa laje onde se 

ergueu a torre de menagem. Foi também o local escolhido para no século XV se 

levantar a nova matriz, intra-muros. Villasboas acrescenta que “fiserão eleição da aria 

de huma praça que era única que a terra tinha dentro dos muros que servia de passeo a 

nobresa e terreiro a torre do alceide mor onde se adestravão os moradores em os seus 

militares exercícios…”
18

. Demolida a torre desapareceu também a Praça de Armas, o 

núcleo cívico da vila. Naquele lugar D.João I mandou que se construísse uma nova 

                                                 
17 MOREIRA, Manuel António Fernandes, citação da carta régia in “A Historia de Viana do Castelo….”, 

p.16 
18 AMVC, VILLASBOAS, António Machado, Nova Fundação da notável vila de Viana, manuscrito, 

cap.23, fl.121vº. Na margem esquerda está escrito que a matriz teve início em 1400.  
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igreja, para uma população que crescia. Talvez que tivesse sido esta a justificação sobre 

razões subjacentes de cariz político. A população de Viana estivera ao lado do partido 

da Castela na guerra pela independência e não seria a última vez que isso iria 

acontecer
19

. A ligação à Galiza era muito forte e algumas das grandes famílias 

estabelecidas na cidade tinham raízes e negócios com a  pátria de Cervantes. A fachada 

da Matriz ostenta as armas de D.João II e as do bispo de Ceuta D.Justo Balduíno 

nomeado em 1478. Viana pertencia então à comarca de Valença anexada aquele bispado 

e foi durante esta prelazia que se deu a plena integração naquela diocese. O aspecto 

pesado e maciço da sua volumetria coloca-a no período medieval assim como toda a 

decoração arquitectónica exterior. Modilhões, gárgulas e ameias são expressões  

românicas assim como o lavrado das arquivoltas do portal e os colunelos com 

representação antropomórfica. Não fora o quebrado recorte do arco que dá forma à 

moldura de entrada a anunciar o gótico, a acentuada altura do edifício e a rosácea do 

pano central em busca da luz.  

 

Como toda a construção com funções religiosas, a matriz de Viana foi sofrendo 

sucessivas alterações que no entanto não lhe alteraram a planimetria primitiva concluída 

talvez em finais de 400, no reinado de D.João II.    

 

Os problemas de defesa punham-se a sul, porquanto as ruas principais são paralelas ao 

rio e as secundárias, poucas, desenvolvem-se na perpendicular e muito mais estreitas. É 

o tipo de urbanização defensiva comum às zonas ribeirinhas, tal como as bastidas de 

França
20

, Serão um resquício da colonização romana de inspiração etrusca,  em que o 

decumanus, orientado de nascente para poente, com largura apreciável, interceptava na 

perpendicular o cardo, mais estreito e considerado secundário. Em Viana o cruzamento 

de ambos não resultou no fórum, como em Roma, mas é sobre um destes eixos, o 

equivalente ao cardo, que ele se desenvolveu. Na cidade actual o decumanus 

corresponderá às ruas Grande seguida da de S.Pedro e o cardo às de Sacadura Cabral e 

                                                 
19 Antes do final do século XVI, os vianenses protagonizaram um novo  apoio à monarquia espanhola. 

Quando D.Antonio Prior do Crato foi aclamado em Santarém, em Junho de 1580, a vila de Viana 

rejubilou. Mas após a batalha de Alcântara, em que D.Antonio se tornou um fugitivo, deu-se uma 

reviravolta. O partido de Castela tinha muita gente “entre os principais da Villa”e quando aquele Príncipe 

caiu em desgraça, tentando refugiar-se em Viana, acabou perseguido por alguns daqueles que mais 

próximo estiveram. ARAUJO, José Rosa de, Viana do Castelo e a realeza de D.Antonio Prior do Crato, 

Arquivo Alto Minho, vol.10, pp,73/87. 
20 FERNANDES, Francisco José Carneiro, Viana Monumental e Artística: espaço urbano e património 

de Viana do Castelo, ed. dos Estaleiros Navais de Viana, Viana Castelo, 1990, p.18 
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Aurora do Lima, ligando o antigo fórum, a Praça Velha ou da Matriz ao cais, que hoje 

assoreado serve de leito à Alameda de 5 de Outubro. Para norte e após a Praça da Matriz 

ter perdido a sua importância, o cardo estendeu-se para lá da muralha, estabelecendo um 

novo centro cívico, um novo fórum na que é agora a Praça da República.  

 

De uma visão topográfica ressalta de imediato o casco primitivo, descrito  

inequivocamente pelas construções que se adossaram à cerca e que delineam 

actualmente o perímetro da cidade velha, parcialmente desenhado por algumas ruas, 

como a de Gago Coutinho.  

 

Os lotes  são longos e regulares numa malha mais gótica que medieval. No lugar da 

sinuosidade de núcleos justapostos, Viana apresenta a orgânica das bastidas ou cidades 

novas com uma planimetria como que projectada, com reminiscências nas grelhas 

hipodâmicas da urbanização romana. A sua funcionalidade está  ao serviço duma 

economia própria. 

  

Qualquer reduto muralhado comunica com o exterior. As aberturas fazem-se em lugares 

estratégios que em Viana  coincidiram com os quatro pontos terminais dos eixos 

ortogonais atrás referidos. De poente para nascente as extremidades eram 

respectivamente a porta da Ribeira ou de S.João e no oposto a das Atafonas ou de 

S.Pedro, de norte para sul, a porta do Forno ou de S.Tiago opunha-se a do Postigo ou do 

Arco de S.Crispim, próxima ao rio, a sul. 

 

Nos cruzamentos de algumas das ruas e em locais mais ermos, nasceram pequenas 

capelas e ermidas a exorcisar os poderes maléficos que se refugiavam nas trevas. A 

maior parte dessas manifestações devocionais está hoje desaparecida, tragada na 

luminosidade do urbanismo moderno, que aproveitou os arruamentos gerados por essas 

convergências religiosas
21

.                   

 

Durante largo tempo o eixo horizontal, nascente/poente deve ter sido o de maior 

importância, ou não se denominasse parte dessa via de rua Grande. Ligava duas das 

                                                 
21 MOREIRA, Manuel António Fernandes,  “A Historia de Viana do Castelo….”, p.19. 
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entradas da muralha e uma delas, a do levante, era a comunicação com o cais fluvial, 

por onde chegavam gentes e mercadorias em tempos de comercio marítimo à vista. 

 

Terra costeira e exposta integrará dois elementos fundamentais, embora de natureza 

muito diversa. Um hospital e a judiaria . Zonas abertas à entrada e saída de gentes das 

mais variadas origens, sofriam as consequências daí decorrentes. Cedo Viana 

desenvolveu medidas higiénicas para combater as pestilências que amiúde lhe batiam à 

porta, com quarentenas, desinfecções e restrições à circulação de pessoas e animais. 

 

Por outro lado terras de cariz comercial contavam sempre com comunidades de judeus, 

que pela diáspora viviam essencialmente da mercância e negócios afins. As 

comunidades judaicas fizeram parte das malhas urbanas de quase todas as cidades do 

reino, confinando-se a lugares próprios, vigiados pelos cristãos velhos que nomeavam 

funcionários municipais encarregados de abrir e fechar diariamente as portas daqueles 

guetos, no nascer e no sol pôr. Esta imposição associou-se o toque das Ave Marias. As 

Ordenações Afonsinas decretavam o recolher para judeus e muçulmanos ao toque do 

angelus da tarde. Como eles não acreditavam nos dogmas católicos a oração dos cristãos 

desta hora era reforçada e a Ave Maria recitada três vezes
22

. Não faltavam os insultos 

aos que nas proximidades se dirigiam à Matriz, para as orações. Assim no imaginário 

fértil da afectividade cristã vincou-se a suspeita e a hostilidade. 

 

 

A integração era difícil e praticamente impossível em sociedades divididas por estratos 

sociais e profissionais, na maior parte das vezes herméticos. Por outro lado a superstição 

que envolvia os marranos e a habilidade natural para os negócios sempre lhes trouxe 

dissabores. Em Viana a judiaria foi uma das últimas no reino (meados de 1400), criada 

bem no âmago da vila, por exigência dos habitantes. A rua que a acolheu, a de Soitães
23

,  

próxima  da matriz,  está já documentada no reinado de D.João II. Na centúria seguinte 

tomou o nome do boticário judeu que ali praticava a sua profissão e passou a ser a rua 

                                                 
22 MARQUES, João Francisco, Oração e Devoções, Historia Religiosa de Portugal, vol.2, Circulo 

Leitores, Lisboa, 2000, p.613. 
23 Esta rua parece ser a que se continuava do Hospital Velho para nascente, dentro do casco medieval. A 

denominação “velho” era para o diferençar do da Misericórdia, mais recente. MOREIRA, Manuel 

António Fernandes, A História de Viana do Castelo …, p. 37.      
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do Salgado
24

. A vila iria em breve reconsiderar no juízo que fazia daquele povo errante 

quando nas cortes de Évora de 1473 escolheu para vedor do ouro um ourives daquela 

nação
25

.  

 

1.2 – O século XV em Viana 

No século XV, Viana acolhia famílias oriundas de áreas limítrofes e da vizinha Galiza, 

atraídas pelas facilidades comerciais
26

. Estabeleceram-se nesta altura os fundadores das 

gerações que dariam notoriedade à cidade no século seguinte. Este aumento 

demográfico obrigou à expansão territorial urbana e a par dela a expansão marítima 

regional. Isto é os mareantes de Viana aventuraram-se em rotas mais longas que a 

simples cabotagem. Foi o tempo do sal que saía e dos panos que chegavam nas trocas 

com os portos da Europa do norte. Os vianenses especializam-se no sector dos 

transportes, trocando e vendendo cada vez em maior volume e de forma mais 

diversificada. No regresso os navios traziam ferro de S.Sebastião e de Bilbau para 

alimentar as artes dos metais, necessárias à construção civil e à náutica e mais tarde para 

a tanoaria. Carregavam igualmente o breu para calafetagem, a impermeabilização dos 

barcos. 

 

Próximo da matriz estabeleceu-se João Velho
27

 (cristão velho), numa casa que ainda 

subsiste
28

. Foi representante de uma antiguidade vianense que juntamente com os 

Rochas terá transmitido consanguinidade comum à maioria dos actuais autóctones. 

Eram a outra face, os cristãos velhos, homens duros e honrados que se identificavam 

com a própria vila. Foram a primeira a nobreza juntamente com a família de um 

                                                 
24 MOREIRA, Manuel António Fernandes, A Alfandega de Viana e o Comercio e Importação de Panos 

no século XVI, Viana Castelo, 1992, pp.143 e seguintes. 
25 A má vontade contra os judeus derivou da sua condição de povo amaldiçoado, mas sobretudo pelos 

insultos lançados aos cristãos que ali passavam a caminho da matriz. Idem, A Historia de Viana do 

Castelo…., p.37.  
26 O Memorial de Calheiros (1568) regista as casas que tiveram começo nos séculos XIV e XV em Viana 

e aponta as suas origens territoriais. A partir de 1490 temos presentes praticamente todos as cepas, que se 

irão multiplicar e cruzar nas centúrias seguintes.  MACHADO, Coronel A.de Sousa, Viana de outros 

Tempos e sua gente através da memória de Porto Pedroso, Arquivo Alto Minho, vol.19, 1972, pp.41/46.  
27 Este personagem notabilizou-se em prol da “independência” de Viana face à transgressão de Afonso V 

que doou a cidade  D.Duarte de Meneses por serviços prestados. A cidade, segundo disposições 

foralengas não poderia nunca ser propriedade de nobre ou clérigo. Em 1464 por virtude do falecimento 

daquele aristocrata o monarca cede às pretensões dos vianenses e a jurisdição volta para a coroa. João 

Velho que habitava junto da matriz, obteve a sua definitiva morada nela, na capela dos Mareantes.   
28 Esta construção é ainda arcaizante, com arcos largos e de ponto baixo, no entanto as janelas sobradadas 

são já rasgadas e divididas por pinázios de granito. REIS, António Matos, A Arte da época dos 

Descobrimentos no Alto Minho, Estudos Regionais, nº16, Viana Castelo, 1995, p.12. 
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funcionário régio de apelido Barros: “no tempo de mil e quatrocentos não procedia nem 

havia outras gerações…”.
29

  

 

1.3 - O século XVI em Viana 

Quando chegou o século das Descobertas, Viana havia encontrado já a sua vocação e de 

costas voltadas para terra lançava os olhos no horizonte. O comércio triangular do 

açúcar enchera o mar da navios e a vila de estrangeiros cada vez mais interessados nos 

negócios rendosos que transformaram a  Princesa do Lima  num paraíso fiscal. As 

transacções com os arquipélagos da Madeira e dos Açores beneficiavam de muitas 

isenções, desde que D.João I  tornara Viana um porto franco
30

, devido em parte às 

deficientes e perigosas condições da barra
31

. De monopólio da coroa nos tempos do 

Príncipe Perfeito, o açúcar, passara para exploração aberta devido ao volume cada vez 

maior, incrementado por D.Manuel I. Iria sofrer uma imensa quebra nas ilhas, quando 

em meados da centúria uma doença atacou os canaviais, abrindo novas e abundantes 

perspectivas para um vértice mais afastado, o Brasil. Parecia não existirem limites para 

o mundo português de então. Podíamos encontrar vianenses em todo o tipo de negócios, 

que a toponímia recorda, aludindo à extensão da comunidade lusa, hoje a várias cores. 

 

Voltada em definitivo para as artes do mar a vila enfrentou um grave problema. A 

crescente visibilidade comercial de Viana atraía cada vez mais piratas e corsários tanto 

nacionais como estrangeiros que aguardavam fora da barra a oportunidade do saque, 

além das constantes intrigas politicas que mantinham, entre si, os dois reinos ibéricos. 

Desde 400 que os mercadores haviam pedido em cortes licença para armarem os barcos, 

único meio encontrado como defesa, já que a costa da vila se encontrava desprotegida. 

A tradição refere que Afonso III atento à exposição marítima de Viana terá mandado 

construir uma torre, que arqueologicamente carece de fundamento. O que se descobriu 

ultimamente em obras de conservação e melhoramento do porto foram vestígios de 

estacaria, provavelmente ainda do século XIV. Ajudavam a suster as areias, permitindo 

                                                 
29 MACHADO, Coronel A.de Sousa, Viana de outros Tempos e sua gente através da memória de Porto 

Pedroso, Arquivo Alto Minho, vol.19, 1972, p.41.  
30 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Município de Viana e os Forais de Viana do Castelo, Viana 

Castelo, 1986, p. 107. 
31 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O medo da peste em Viana da Foz do Lima, Caminiana, 

Caminha, Dezembro, 1982, p.124 
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que o canal navegável fosse mais fundo
32

. Esta estratégia foi utilizada durante os 

séculos seguintes em muitos outros locais. Para melhorar as condições de 

navegabilidade construiu-se, depois, em meados do século XVI (1538) um paredão do 

lado direito, na entrada da barra. Nela se colocaram, dez anos depois, dois marcos 

pintados de branco para servirem de guia aos pilotos porque “a barra estreita e 

dasabrigada e um baixo perigoso que ha entrada tem sempre em cuidado e temor os 

mareantes”
33

. Como o porto continuou com inconstância nas possibilidades de 

atracagem fez-se na margem esquerda o dique de S.Lourenço (1561, nome derivado de 

uma capela daquele orago, ali existente) executado com pedra de Afife
34

, que afinal 

veio a criar outros problemas na margem oposta. Esta obra de grandes proporções 

estava inacabada quase duas décadas depois e sem resultados apreciáveis. A criatividade 

dos vianenses foi assim sendo posta à prova ao longo dos séculos seguintes para obstar 

que as transacções marítimas se transferissem para outros locais, devido às dificuldades 

de acostagem. Muitas mercadorias eram descarregadas fora da barra, sobretudo as 

transportadas em grandes calados. A Corografia Portuguesa assinala no dobrar do 

século XVII a existência de um cais de pedra que do fim da vila “no sítio de nome a 

Papanata” (para nascente) terminava junto da barra.
35

 

 

D.Manuel bafejado pela Fortuna das descobertas dá continuidade aos projectos de 

defesa marítima herdados do Príncipe Perfeito. Na sua peregrinação a Compostela, em 

1502,
36

 o Venturoso apercebe-se que Viana é uma parte vulnerável da fronteira norte do 

reino, sobretudo na sua frente mar. Uma almenara reforçada na embocadura do rio 

desencorajaria a pirataria ,enquanto os estaleiros, que na margem do Lima, junto ao 

posto aduaneiro, construíam e reparavam embarcações de pequeno porte, assegurariam 

melhores meios de combate, se ampliados. 

 

Em Lisboa Diogo de Arruda concebeu no Paço da Ribeira (1508) um dos primeiros 

baluartes em Portugal. O de Viana pode ter integrado esta nova vaga de projectos de 

                                                 
32 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Porto de Viana do Castelo na época dos Descobrimentos, 

Viana Castelo, 1984, p. 19 
33 SOUSA, Frei Luís de, A vida de D.Frei Bertolameu dos Mártires, Imprensa Nacional, Lisboa, 1984, p. 

564. 
34 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O medo da peste …, p.124 
35 COSTA, Pe.Antonio Carvalho, Corografia Portuguesa, Tratado III, Comarca de Viana, 1715 
36 Esta viagem pouco documentada por Damião de Góis foi efectuada por D.Manuel I,segundo o cronista, 

para agradecer as conquistas do Oriente. COSTA, João Paulo Oliveira e, D.Manuel I, Reis de Portugal, 

Circulo Leitores, Lisboa, 2005, p. 122 
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cariz militar. A Roqueta ficou integrada na fortaleza de Santiago da Barra, resultado das 

sucessivas ampliações e actualizações. Em Vila Viçosa outro Arruda, Francisco, levou a 

cabo, em 1525, uma construção defensiva meio torre meio baluarte, apropriado para a 

guerra de artilharia. Uma, rocca ( do italiano fortaleza), donde derivou a denominação 

de roqueta para a projectada em Viana. A engenharia militar italiana estava então em 

voga em Portugal.  

 

Em zona de dupla fronteira, marítima e terrestre, Viana esteve permanentemente 

exposta aos ataques, consequência das águas politicas em que o país navegou, fossem 

elas de natureza religiosa, como no século XVI ou simplesmente politicas, como na 

Restauração ou simplesmente questiúnculas de direitos e usurpações ocorridas ao longo 

de toda a História dos dois reinos peninsulares. Assim os meios defensivos sofriam 

frequentes remodelações, ampliações e não raramente melhoramentos para se 

adequarem às novas tácticas de guerra .Razões pelas quais antes do final da centúria a 

roqueta foi engolida pelas novas concepções fortificadas dos reinados de D.Sebastião e 

Filipe I e abaluartada no século XVII
37

. Sobreviveram no entanto algumas semelhanças 

com a Torre de Belém, suspeitando-se da geminação de ambas . Frei Luís de Sousa 

deixou a respeito a sua  própria apreciação: “ guarda a boca do rio hûa força feita a 

moderna com cinco grandes baluartes providos de boa artilharia e guarnição de 

soldados competente”.
38

 

 

A construção naval em Viana nunca ultrapassou a tonelagem média , não por 

desconhecimentos profissionais mas por razões práticas “... por demandar pouca 

agoa… serem ligeiros e escaparem aos corsarios”
39

. Ligados à pesca os habitantes 

recorriam a pequenos barcos, inclusivamente para as cargas diárias. O comercio de 

cabotagem e meio curso exigiu maiores embarcações que a falta sistemática de madeira 

obrigou os armadores a recorrerem a outras paragens. Só no século XVII há 

profissionais em número suficiente para maior investimento na indústria, justificada 

ainda pelas longas e perigosas rotas em que se aventuraram os vianenses.  

 

                                                 
37 Na entrada da fortaleza um letreiro informava “todo o mundo me temerá, só o tempo me vencerá”, 

COSTA, Pe.Antonio Carvalho, o.c. 
38 SOUSA, Frei Luís de, A vida de D.Frei Bertolameu dos Mártires, Imprensa Nacional, Lisboa, 1984, p. 

133. 
39 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Porto de Viana do Castelo na época dos Descobrimentos, 

Viana Castelo, 1984, pp.33/34. 
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Talvez prevendo o enorme incremento marítimo de Viana e a necessidade de defesa 

naval, o rei ordena na mesma altura em que decide a construção do fortim, a aquisição 

de terrenos, alguns com habitações, para a ampliação das instalações do velho estaleiro. 

Foi daqui que no reinado de D.João III saiu o mais famoso navio de guerra construído 

por João Galego
40

. Filho deste construtor naval, de origem galega, foi um Pêro Galego 

que protagonizou naquele mesmo reinado, um rocambolesco episodio de pirataria, 

juntamente com alguns companheiros, que havia de criar um conflito diplomático com 

Carlos V
41

. Os referidos terrenos que nunca poderiam ter outro destino que não aquele 

que determinava foram na realidade  palco de um mosteiro de monjas beneditinas, 

paredes meias com o burburinho dos homens, o ruído do trabalho das madeiras e os 

maus cheiros do breu e do alcatrão para a calafetagem dos cavernames
42

. Para além 

disso a linguagem daqueles homens rudes não deveria ser apropriada  para os ouvidos 

das enclausuradas. A denúncia do incómodo que chegou até nós derivou precisamente 

do odor nauseabundo que o breu liberta e do ruído da construção. Em 1610 fizeram as 

religiosas um apelo ao rei no sentido de restringir aquelas actividades: “… que no sitio 

dele fazem navyos he poem navyos tao chegados hao dito mosteiro que podem eles 

saltar nas cazas he com o bater que fazem nos ditos navyos cauzao muito dano has 

enfermas que estao na emfermarya por estarem muito juntos a ela he lhes dam muito e 

maus cheyros com o breu he alcatram que poem neles”.
43

   

 

1.3.1- A Solidariedade 

A defesa, o comércio, a mercância e mesmo a agricultura giraram sempre em torno do 

mar. Em maior percentagem estavam as profissões ligadas às actividades marítimas. 

Mercadores ou simples mareantes distinguiam-se pela base financeira e o nível do poder 

económico. Para colmatar as dificuldades com que por vezes a vida surpreendia os 

artífices, a estrutura medieval criara as confrarias onde todos os membros se 

                                                 
40 SAMPAIO, Alberto, o.c. 
41 SAMPAIO, Alberto, o.c. Esta aventura estará contada nos Anuaes da Marinha Portugueza, tomo I, 

pp.410, 436/448 (Quintela). Luís Figueiredo da Guerra refere-se a ela no Esboço Histórico de Viana  e 

atribui-a ao mestre arquitecto do Plateresco. No entanto a tradição admite um outro personagem com o 

mesmo nome e no mesmo tempo de que não temos provas concretas. 
42 Esta arte teve grande especialização em Viana. Em Abril de 1560 a Câmara tabela as remunerações 

daqueles profissionais. Foram favorecidos os que trabalhavam na margem esquerda (o Cabedelo), o lado 

oposto à cidade. CASTRO, Francisco Cyrne de, Viana no comércio do mar, Cadernos Vianenses, tomo 

II, Viana, 1979, p.20.  Pode inferir-se que a edilidade apesar da importância da actividade, procurava 

afastá-la devido aos incómodos que causava nos habitantes.   
43 Parece que os incentivos camarários não tinham resultado. MOREIRA, Manuel António Fernandes, O 

Porto de Viana do Castelo na época dos Descobrimentos, Viana, 1984, p.28  
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solidarizavam na ajuda necessária. Eram movimentos laicos sedeados em paróquias que 

procuravam aliviar os males das pestes, fomes e guerras. Incrementaram-se sobretudo 

pelas Ordens Mendicantes, surgindo primeiro nas cidades e depois nas áreas rurais
44

. 

Em Viana como noutras póvoas marítimas especializaram-se no apoio à viuvez e 

orfandade consequências da vida do mar. Depois a face religiosa tornou-se proeminente 

quando o Concilio de Trento renovou a espiritualidade. O confrade tornou-se o irmão 

em Cristo e a assistência ao necessitado uma obrigação piedosa a que o Barroco deu 

visibilidade. O cunho de toda uma cultura vivenciada de forma intensa que a Igreja 

incentivava e controlava. Em todas as vilas ou cidades portuguesas o número de 

confrarias e irmandades era elevado consequência da profunda religiosidade do povo, 

que se manifestava nas festas e romarias em honra dos respectivos oragos, feitas com 

pompa e circunstância, numa lentidão majestática para se tornar emocionalmente eficaz. 

Difundiram-se por todo o reino as devoções ao Santíssimo, da Paixão, das Almas e das 

várias invocações da Virgem. Não eram invulgares as manifestações extraordinárias da 

presença de Deus ou dos Santos que canalizavam fundos e legados e a proliferação das 

relíquias. A importância da instituição era directamente proporcional ao compto dos 

seus membros e sobretudo à origem sócio-profissional dos mesmos.   

 

Com o fim da Idade Média e a ascendência da burguesia começaram a esbater-se 

progressivamente as diferenças de fundo que só a competição mantinha vivas. Os bens 

acumulados transformaram-se em sucessivas obras nas capelas, fossem elas isoladas ou 

integradas em igrejas, nos próprios mosteiros e conventos. Ficaram estampadas nas 

ricas talhas, pinturas, esculturas  e encomendas de ourivesaria, todas elas transportando 

a marca do tempo em trabalhos mais ou menos eruditos com influências estrangeiras  

combinados com a criatividade regional. Em Viana o seu casamento com o mar deu 

maior relevância à confraria do Nome de Jesus dos Mareantes, de grande 

responsabilidade social no amparo daqueles profissionais. Criada em 1504 (segundo 

placa aposta na parede) foi oficializada dois anos mais tarde, em 1506, na colegiada da 

matriz. Iinicialmente era exclusiva dos “navegantes de alto bordo”, os pescadores 

associavam-se na confraria da Senhora da Guia
45

. Em meados de 500 abriu-se a todos 

os estratos populacionais devido à forte concorrência das Misericórdias. Entre os irmãos 

                                                 
44 CARDONA, Paula Cristina Machado, A Actividade Mecenatica das Confrarias nas Matrizes do Vale 

do Lima nos secs.XVII a XIX, dissertação de Doutoramento, texto policopiado, FLUP, 2004, p. 220. 
45 MOREIRA, Manuel António Fernandes, Raízes Históricas da Diocese de Viana, Viana Castelo, 1999, 

p.414. 
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estavam fidalgos, clérigos, viúvas, negros e escravos e pessoas estranhas à vila.
46

 Dos 

primeiros e segundos, muitos haviam passado para a irmandade da Misericórdia, 

desequilibrando a estrutura
47

. A sua democratização permitiu que ao número dos 

confrades se juntassem os outros estratos populacionais e também religiosas dos vários 

mosteiros e conventos
48

, apesar de nestas instituições existirem igualmente numerosas 

confrarias nos vários altares e oratórios espalhados por corredores e claustros, para além 

das próprias igrejas. Da origem da confraria pouco se sabe,  parecendo diluir-se na raiz 

pouco clara da Póvoa Marítima. Talvez que nascesse com ela de algum modo, pela 

natureza de ambas. Villasboas diz ter tido começo na capela de Santa Catarina da 

Ribeira, que foi paroquia e  ficou dentro da fortaleza depois das obras de ampliação 

desta
49

. De padroado da Câmara passou para a antiga matriz de S.Salvador. Por ter sido 

a única que abrangia a alma de um mesmo povo era de “toda a nobreza e moradores da 

terra”
50

.    

 

A Real Confraria dos Mareantes, denominação mais genérica, tornou-se um verdadeiro 

potentado que geria o seu próprio e gordo património. Da denominação se infere a 

protecção régia  que lhe conferia privilégios ao nível dos que detinha a Misericórdia. 

Escapava como ela à jurisdição eclesiástica e estava por isso igualmente isenta de 

visitação
51

. Também beneficiava em outros aspectos do quotidiano como açougue 

privativo e isenção de alguns impostos.  A sede era uma capela na matriz, no transepto 

esquerdo (lado norte) que fora cedida pela familia dos Velhos
52

. Para ela canalizavam 

grossos proventos. O altar foi sucessivamente alterado no sentido do maior 

enriquecimento. O primeiro retábulo parece pela descrição, de estrutura maneirista, 

“…tres corpos dourado”
53

, no entanto os espaços eram ocupados por imagens de vulto 

e não por pinturas. Nos três andares desenrolava-se, toda a natureza de Cristo desde o 

seio do Pai, no mais alto, até à miséria humana da cruz, o mais baixo. Sobre o altar, em 

jeito de predela, parece que ao nível da banqueta (do mundo do pecado e da 

                                                 
46 MOREIRA, Manuel António Fernandes, Os Mareantes de Viana e a construção da atlantidade, Viana 

Castelo, 1995, p.99. 
47 CARDONA, Paula Cristina Machado, A Actividade Mecenatica das Confrarias nas Matrizes do Vale 

do Lima …, p. 220. 
48 MOREIRA, Manuel António Fernandes, Os Mareantes de Viana…, p. 99 
49 CARDONA, Paula Cristina Machado, A Actividade Mecenatica….., p.220 
50 Idem, Ibidem 
51 Idem, Ibidem, p.33 
52 CALDAS, João Vieira, GOMES, Paulo Varela, Viana do Castelo, Presença, 1990, p.39  
53 MOREIRA, Manuel António Fernandes, Os Mareantes de Viana…., p.104 
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corruptibilidade ) um relicário/urna, continha o corpo do Senhor Morto
54

. Outras 

imagens, incluindo S.Telmo (devoção dos tempos galegos) distribuíam-se pelas laterais. 

No Barroco sofreu grandes remodelações tal como toda a matriz. Esta, na centúria 

seguinte, foi consumida por um incêndio que a destruiu quase por completo, ficando em 

reconstrução de meados de 800 até à década de 80. Estas obras desvirtuaram a traça 

original com o uso de rebocos e cimento que substituiram as cantarias. Por detrás da 

capela dos Mareantes a confraria comprara uma casa para servir de apoio: consistório, 

casa da cera e celeiro
55

 que desapareceu com a ampliação do século XVII/XVIII. Na 

parte exterior uma pequena torre com sino, pertença da mesma confraria. A 

sistematização do estudo da contribuição artística das confrarias de Viana  para o 

património da cidade está feito
56

 e dele ressaltam, para além da confraria do Nome de 

Jesus dos Mareantes ou simplesmente dos Mareantes, as irmandades,  do Espírito Santo, 

antiga,  fundada em Santa Maria da Vinha da Areosa, transferida depois para S.Salvador 

onde se anexou a devoção a S.Pedro e por fim  instalada na matriz nova quando 

terminaram as obras dela; a do Santíssimo de inspiração tridentina que surge em 1540 e 

a da Misericórdia activa desde o século XV, contra a qual a dos Mareantes procurou 

fazer frente. Conhecem-se vários desentendimentos por usurpação de áreas de 

intervenção. Apesar das oscilações da economia que resultaram na diminuição do 

número de profissionais do mar e sobretudo na acção centralizadora das Misericordias, 

a confraria dos Mareantes mantinha-se saudável no século XIX
57

.           

 

1.3.2 - Um Micro-Universo do Império    

Entretanto a cidade encheu-se de actividade frenética, as ruas de mercadorias, em 

carros, animais ou transportadas às costas de carregadores. Na zona portuária gente que 

se acotovela, gritos, pregões de mistura com insultos, homens que praguejam, garotada 

que provoca e no ar nuvens de pó libertadas pelas mais variadas fazendas, vão 

espalhando odores acres dos panos de linho, da cordoaria, das madeiras em bruto 

amontoadas em carros vagarosamente empurrados. O cheiro gorduroso e enjoativo 

deixa adivinhar cargas de peixe seco e carnes fumadas. O aroma das maçãs e dos frutos 

secos enche o ar e abafa a acidez que emana dos ferros e das sucatas, mas não consegue 

                                                 
54 Idem, Ibidem 
55 Idem, Ibidem, p.105 
56 CARDONA, Paula Cristina Machado, A Actividade Mecenatica das Confrarias…, 2004.  
57 MOREIRA, Manuel António Fernandes, Os Mareantes de Viana e a Construção da Atlantidade, 

CMVC, Viana Castelo, 1995, p.99 
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evitar a náusea provocada pelas peles, pelo breu e pelo alcatrão. Identificam-se aqueles 

que fizeram o porto de Viana, o odor adocicado do melaço de cana e do próprio açúcar 

mascavado e o brilho ofuscante dos cristais do sal que fere o olhar. O exotismo das 

especiarias, monopólio régio,  não toldou a atmosfera vianense, mas o embriagante odor 

do tabaco e o cheiro amargo do algodão perfumaram os armazéns do século XVII, 

aquando do apogeu do açúcar brasileiro. Nem só a zona ribeirinha fervilhava de 

actividade, onde se afadigavam os maiores comerciantes de 500, o local foi escolhido 

também, pelos agentes estrangeiros que foram chegando. A cidade velha tornou-se 

densa em lojas de comércio dos mais variados ramos, arrumadas bem à maneira das 

associações de artífices medievais: na Bandeira junto ao Campo do Forno os alfaiates e 

sapateiros, seguiam-se para nascente os ferreiros, surradores e amoladores; em 

S.Sebastião os mestres ferreiros e tanoeiros; na rua das Rosas carpinteiros e serralheiros; 

na da Picota, a poente, douradores e carreteiros. Naturalmente próximo do cais do rio 

instalaram-se os barqueiros e os caleiros que deram o nome às respectivas ruas
58

.         

 

Uma urbe cosmopolita é um produto mesclado das várias influências e a Viana de 500 

seria idêntica às muitas outras cidades comerciais italianas ou flamengas. A 

prosperidade ligada à mercância fez nascer o conjunto dos espécimes arquitectónicos,  

que caracterizou a época, na cidade. Os recortes das vergas a lembrar o mourisco, os 

colunelos torcidos à maneira de cordame de navio, onde não faltam os elementos das 

artes do mar, o trabalhado paciente de sintetizar no lavor da pedra as redes, os monstros 

marinhos, mas também  e sempre as marcas de um rei omnipresente que subtilmente 

enquadram a decoração dando-lhe como que o sentido do todo. Pedras de armas 

adornam fachadas, sobrepujam portas e sacadas, mostram que a cidade foi morada da 

melhor nobreza, mas daquela que se fez por si. O biógrafo de Frei Bartolomeu dos 

Mártires pinta assim a cidade do seu tempo: “… cheia de fontes trazidas com arte a 

lugares diferentes, pera comodidade dos vizinhos e fabricadas custosamente. Há muitos 

edifícios nobres se bem são de arquitectura ordinaria. Nas mais das casas, portais e 

janelas de pedraria com suas rexas de ferro e seus brasões e divisas sobre as 

entradas…. Os templos como as casas, não tem excelências de arquitectura, mas 

                                                 
58 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Porto de Viana na época dos Descobrimentos, Viana 

Castelo, 1984, pp. 97/98. 
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riqueza de retábulos dourados e abundancia de prata e ornamentos e bom serviço, 

especialmente a matriz…”
59

  

 

A reforma dos forais chegou a Viana em 1516. Não trouxe grandes alterações, mas 

algumas rectificações e “normas fiscais”. Mostrou-se um conjunto organizado 

exemplificativo da política centralista em exercicio. A alçada régia ficou mais presente  

“as taxas foram actualizadas, o leque de mercadorias foi ampliado e as modalidades de 

pagamento modernizadas”
60

. A justiça até então da conta do corregedor, funcionário 

régio que nas comarcas se sobrepunha aos juízes concelhios, passaria  a ser 

desempenhada por um Juiz de Fora nomeado para o município, representante visivel da 

omnipresença centralizadora. Foi longa e difícil a batalha pelo novo enquadramento 

judicial. Só em 1521 a administração central tem em Viana um funcionário totalmente 

independente da edilidade e cuja autoridade era soberana sobre quaisquer outras 

decisões, apesar dos contínuos protestos que ainda se faziam em 1524 por ficarem 

diminuídos os poderes municipais.
61

                 

 

São deste período algumas das medidas camarárias com mais impacte que anunciam o 

pensamento renascentista. A par das imponentes moradias que se semearam pela urbe, 

outras habitações crescem em altura, rectificam-se fachadas e as ruas, os pavimentos são 

regularizados e calcetados. Em termos higiénicos e como forma de obstar os contágios 

sistemáticos em zonas portuárias, a edilidade obriga a frequentes caiações de muros e 

casas como forma de desinfecção, remoção dos lixos e proibição de abrigo de animais e 

existência de pocilgas no perímetro urbano. Criam-se regras para reger alguns dos 

ofícios mais insalubres como a curtição dos couros, matadouros, tinturarias e secagem 

do peixe. 

 

A proibição de construir junto da cerca muralhada ficou sem efeito quando o Venturoso 

incentivou a expansão urbana para fora da cinta medieval. A população crescia em 

flecha. O  Numeramento de 1527 ordenado por D.João III registou 962 moradores, 

colocando a vila no terceiro lugar entre as povoações de Entre Douro e Minho, superada 

                                                 
59 SOUSA, Frei Luís de, A vida de D.Frei Bertolameu dos Mártires, Imprensa Nacional, Lisboa, 1984, 

p.132. 
60 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Porto de Viana do Castelo….., p.41 
61 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Município e os Forais em Viana do Castelo, Viana Castelo, 

1986, pp.81/82 
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apenas pelo Porto e Guimarães
62

. O aumento demográfico acentuou-se, para em 1639 se 

contarem 3000 habitantes
63

. Criaram-se então os arrabaldes, preferencialmente 

próximos das portas da muralha, que rapidamente foram integrados na área 

metropolitana: do lado nascente, junto da antiga matriz e do cais, onde se fazia a 

passagem do rio para Nossa Senhora das Areias, na margem sul. A azáfama criada na 

entrada e saída de mercadorias, os registos delas, o pagamento dos direitos aduaneiros, 

actividade profissional regulamentada e organizada por alvará régio a exigir 

funcionários da coroa, geraram certamente um pólo habitacional e sobretudo de 

armazenamento e de corretagem. Este loteamento chamou-se de S.Salvador (da matriz 

velha), do Pombal, das Atafonas, da Igreja Velha ou da Passagem. A norte, a porta de 

Santiago dava acesso ao novo centro cívico, onde se construíram os Paços do Concelho, 

a Cadeia, a Misericórdia, a Alfandega (das sizas)e a Casa da Roda
64

. Para poente o polo 

da Fonte dos Tornos e Santa Catarina derivou da praça de S.João, junto à porta do 

mesmo nome, onde se abriram as ruas de Manjovos e da Picota
65

. Além destes bairros 

situados nas principais vias de comunicação, surgiram os arrabaldes do Cortinhol, para 

noroeste e o da Bandeira (lugar onde se colocava a bandeira da peste), servido por longa 

via, que partia do Campo do Forno (Praça da República) em direcção à Meadela
66

. 

Actualmente esta rua está cortada pelo caminho de ferro, tornando a parte do nascente 

num bairro periférico. Muitos outros arruamentos mais ou menos secundários 

retalharam a estrutura urbana construindo a malha que praticamente apresenta hoje. A 

par desta rede funcional ficaram ainda numerosos becos sobretudo na zona da Ribeira, 

alguns para escoamento das águas pluviais
67

. Além das portas da muralha (que 

chegaram a ser sete) a segurança da vila era feita por outro tipo de obstáculos 

impeditivos da circulação nocturna: arcos (como o do Marquês na rua da alfandega do 

pescado, cuja dizima era do marquês de Vila Real) e cancelas (como a de Altamira em 

S.Domingos)
68

 .  

 

A condição de vila aberta ao exterior criou um outro problema de defesa, de cariz  

palpável. Muita gente vinda de fora, atraída pela prosperidade que se vivia e respirava 

                                                 
62 FERNANDES, Mário Gonçalves, Viana do Castelo – A consolidação de uma cidade, Ed. Colibri, 

Lisboa, 1995, p.30 
63 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Porto de Viana do Castelo…., p. 75 
64 MOREIRA, A Historia de Viana do Castelo…., p.23 
65 Idem, Ibidem. 
66 Idem, Ibidem. 
67 Idem, Ibidem. 
68 Idem, Ibidem. 
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acabava a deambular pelas ruas movimentadas durante o dia, tornando-as perigosas 

quando com o pôr do sol ficavam lúgubres. Tal como em outros concelhos e com mais 

razões por isso, Viana suportava uma instituição que velava pela segurança dos 

munícipes e seus bens. Eram os quadrilheiros eleitos pela população que ficavam 

encarregues dos candeeiros, das portas da muralha e naturalmente de prender os 

arruaceiros e os ladrões, usando da força se necessário fosse. Estavam dependentes do 

alcaide e do juiz e aquartelavam-se como tropa armada que eram, junto ao Postigo  

(porta do mesmo nome ou arco de S.Crispim), na zona ribeirinha, onde terminava o eixo 

que vinha da Praça da Matriz.  

 

Os equipamentos públicos sofreram igualmente melhorias, amplificações e alguns 

foram feitos de raiz, porque as condições administrativas a isso obrigaram. Com a 

construção da nova Sé e a modificação da área envolvente no século anterior, a pressão 

do incremento comercial demonstrou a incapacidade do sistema concelhio existente. D. 

Manuel apontara a necessidade de que os Novos Paços do concelho fossem construídos 

fora da cerca. O rossio existente para norte da porta do Campo do Forno ou de S.Tiago 

apresentou-se como o lugar ideal, relativamente próximo ao local onde até então se 

faziam as reuniões camarárias, agora ocupada pela nova matriz. O edifício de recorte 

gótico é hoje um dos emblemas da cidade e como tal destinado a iniciativas de cariz 

cultural. 

 

A obra é de 1507
69

, com dois pisos, coroada de ameias. O andar superior era ocupado 

pela sala das sessões onde funcionava também o tribunal. Uma mesa grande coberta 

com um tecido de Londres recebeu posteriormente, como pano de fundo, um retábulo, 

representando a Paixão. Pintado em 1610 por Fortunato de Andrade, natural de 

Abrantes, que o copiou de outra obra idêntica existente no mosteiro de S.Domingos.
70

 

 

No piso térreo, aberto numa arcada quebrada, fazia-se a venda do pão e da farinha. 

Temos a impressão de que os arcos foram alterados porque a existência das varandas, 

por cima deles, não explica por si só, a diferença de tonalidade da pedra. Além disso 

existiu uma torre sobre a parede da entrada, com um sino que se tangia para as sessões 

camarárias e para qualquer aviso de perigo, que hoje não se vislumbra. Nas traseiras 
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deste edifício construiu-se a cadeia (1510)
71

 edificada fora da muralha por decreto régio 

e razões de economia
72

. Fazia parte do conjunto a casa do meirinho e a picota que viera 

do largo da matriz quando se construiu a nova Sé. Em finais de 500 aquele instrumento 

de humilhação pública transferiu-se de novo, agora para a Praça Nova do Postigo, que a 

edilidade achou conveniente rasgar para embelezamento do rossio do cais regularizado 

em 1516 e calcetado em 1526 por Martinho do Rego, pedreiro 
73

 “… de grossa 

cantaria, altamente fundado e terraplanado, com suas decidas de escadas e linguetas 

pêra serviço de toda a hora… alarga contra o rio e logo recolhe outra vez para terra, 

de maneira que faz hûa boa praça...”
74

 . Corria o ano de 1594
75

 na era de Filipe I. Para 

lá  passou a  feira
76

 quando a área do município, onde nos tempos de rossio se vendiam 

as vitualhas, se tornou o coração da nova vila e privativa de nobres e mercadores, 

entretanto tornados uns e outros banqueiros, procuradores, representantes e agentes de 

firmas estrangeiras, mercê da necessidade de colmatar e contornar as novas dificuldades 

surgidas com a mercância de longa distância, tanto na Europa como nas Américas e 

Brasil. Nas ruas da cidade cruzavam-se linguajares estranhos que a habilidade do 

mercador superava com o auxilio do “partido das línguas”, corpo de tradutores e 

interpretes que a Câmara nomeava de três em três anos.
77

 Nas proximidades dos novos 

Paços do Concelho se levantaram a Casa da Roda e o departamento da Alfandega que 

cobrava as sizas, que a instituição fiscal onde se pagavam as dizimas, muito mais antiga, 

criada por D.João I em 1402 situava-se do lado poente da Praça do Cais 
78

. 

 

A água, elemento desde sempre fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, 

torna-se um problema de saúde publica nos lugares onde a promiscuidade entre o 

fornecimento para alimentação e dessedentação se cruza com o escoamento dos lixos e 

detritos humanos e animais. A resolução destes problemas vai encontrar resposta no 

Renascimento e ser aproveitada como elemento estético de suma importância no 

Barroco. Em Viana foi este o momento em que se criaram os esgotos a par do 

                                                 
71 Idem, Ibidem, p.102. 
72 Idem, Ibidem, p. 103 
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75 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Porto de Viana do Castelo….,  p.15. 
76 A feira quinzenal que se fazia no Campo do Forno passou em 1610 para a Praça do Postigo, assim 

como a venda do peixe, por aquele primeiro local  “ser lugar publicamente frequentado de gente nobre”. 

Idem, Ibidem, p.17 
77 CARDONA, Paula Cristina Machado, o.c., p.53 
78 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Porto de Viana do Castelo…., pp.22/23 



 32 

abastecimento de água que se fez por meio de chafarizes e fontes a provocar a 

admiração de Frei Luís de Sousa que registou a novidade na biografia que fez do Santo 

Dominicano.   

 

Defronte da nova Câmara o chafariz, denominado o da Praça (ainda se encontra no 

mesmo lugar embora a praça tenha tomado a denominação de a República) é da autoria 

de João Lopes o Velho, contratado pela edilidade. Estaria então no Porto, corria o ano 

de 1553. A escolha do mestre baseou-se nos vários outros chafarizes que já executara, 

sobretudo o de Caminha que procuravam suplantar. Ficou concluído no ano seguinte. 

No entanto razões financeiras levaram ao adiamento da obra de ligação da água. 

Também a revolucionária exigência do monarca para que o abastecimento se fizesse em 

condutas subterrâneas deve ter apanhado todos de surpresa
79

. Só em 1559 se retomaram 

os trabalhos interrompidos, agora pela mão de João Lopes o Moço. Este elemento 

arquitectónico, um dos factores de enobrecimento da praça, foi uma das razões pelas 

quais se expurgou  a feira quinzenal daquele local, tornado o salão nobre da vila, onde 

estava vedada qualquer utilização menos digna da nova fonte. Há como que uma 

antecipação na utilização do elemento líquido aplicado à valorização do espaço.      

 

Quanto ao lavor do granito pressente-se também uma viragem inovadora nas correntes 

de pensamento que aquele mestre ensaiara já em vários pontos do norte português e não 

apenas como criador de chafarizes. João Lopes pai foi o responsável pela execução da 

primeira planta do mosteiro beneditino de Ave Maria do Porto, começado em 1518
80

. 

Apesar do aspecto pesado e medieval da fase inicial deste mosteiro feminino, o 

arquitecto, que o não terminou, era versado na linguagem clássica, como o demonstrou, 

por exemplo, no portal da Sé de Lamego. De resto as famílias que mais se destacaram 

na arte da pedra em Viana estavam profundamente ligadas por laços de sangue: João 

Lopes era genro do outro grande mestre, o do plateresco, o biscainho Pêro Galego
81

, 

autor de outro mosteiro, o de Santa Ana de Viana, iniciado ou pelo menos pensado, logo 

no dealbar do século XVI. Destaque ainda para a aprendizagem que fez no estaleiro do 
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convento de Vilar de Frades, sob o risco de João de Castilho outro artista do 

plateresco
82

, aquele primeiro representante das sucessivas gerações dos Lopes, 

arquitectos e artistas.      

 

Na face norte do antigo rossio, tornado o centro cívico, levantou-se o novo hospital da 

Misericórdia que é talvez o espécime mais claro da nova concepção renascentista 

emanada dos círculos eruditos da arquitectura italiana. Jorge Henrique Pais da Silva 

classificou-a de maneirista pela simbiose das várias influências: varandas de tipo 

veneziano, tratadistica italiana do século XVI, gravuras flamengas, elementos 

decorativos de tipo muito clássico (os pórticos sob as varandas) e o tratamento ao 

romano das cantarias
83

. O resultado foi uma fachada cénica profusamente decorada, 

decalcada da arquitectura efémera europeia da época. 

  

Este proscénio, exemplar único no país sob o ponto de vista arquitectónico,  continua a 

ser um enigma estético por falta de elementos comparativos. João Jacome de Luna, 

provedor da Misericórdia em 1587, apresentou à irmandade o desenho para uma nova 

fachada, obra que no ano seguinte arrancou sob a direcção de Fernão Dias, mestre 

pedreiro, com provas dadas em Vila do Conde
84

. Mas sobre o autor do risco caiu o 

silêncio. Com este trabalho abriu-se uma nova perspectiva na arte construtiva de Viana. 

Os mestres canteiros, alguns oriundos da Galiza, foram renovando a sua visão estética 

por imposição de certos encomendantes, enquanto o manuelino se foi mantendo 

subjacente. Uns ensaiavam novas concepções, simplificando e estilizando com base no 

clássico, outros mantiveram-se na linha conservadora da decoração rebuscada, 

preenchida e exótica “do ecletismo luxuoso sem sistema ou com  um sistema do não 

sistema”,
85

 e  como diz “Paulo Pereira sem  programa preciso”
86

. 

 

Uma outra face construtiva despontou entretanto em Viana. O aumento demográfico 

benéfico para a expansão escondeu durante algum tempo um problema comum às 

sociedades do Antigo-Regime. Apesar da elevada mortalidade infantil as famílias não 

eram constituídas apenas por varões que se cobriam de glória nas batalhas, se 
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aventuravam no mar afrontando perigos e desafiando a própria morte. Em muitos casos 

apenas os elementos do sexo feminino através de alianças matrimoniais contribuíam 

para que as estirpes não se extinguissem. No entanto o dote ou a qualidade dele 

poderiam obstar a que todas as jovens casadoiras tivessem a possibilidade de se 

consorciar. Como o elemento feminino era o garante da honra do clã, não havendo 

disponibilidade financeira o matrimónio fazia-se com Aquele para o Qual o aspecto 

material não tinha qualquer relevância. Alguma despesa seria sempre muito inferior ao 

dispêndio de uma ligação social. 

 

Apesar do menor investimento financeiro ficava sempre em causa o nome da família e 

os pergaminhos da genealogia e por isso o lugar para onde se mandavam as 

excedentárias teria de condizer com o estatuto social das mesmas. Em Viana existia 

desde finais de 300 um pequeno recolhimento, de Santiago, único arrimo para as 

desamparadas. Até então os habitantes da vila tinham estado ligados exclusivamente às 

actividades da pesca e de algum comercio, daí a menor importância daquela instituição. 

Em finais de 400 no entanto estão representadas na vila as principais famílias que vão 

dar notoriedade a Viana no século das Descobertas. Antes que termine a centúria 

instalam-se no perímetro da cidade algumas estruturas tendentes a colmatar aquele 

problema. Ao convento de S.Francisco do Monte (masculino)  e único, de que parece ter 

dependido o referido recolhimento de Santiago, juntou-se o mosteiro de Santa Ana do 

lado norte da cidade e  o de S.Bento a sul, ambos beneditinos femininos. A poente 

levantou-se Santa Cruz, convento dominicano patrocinado por Frei Bartolomeu dos 

Mártires, começado em 1562. A igreja iniciada em 1565 estava concluída em 1570. 

Ainda no ano imediato (1571) a Câmara considerava desnecessária a construção de 

outra igreja porque “ as sobreditas estavam nos domingos e festas, meas vazias de 

gente”
87

. Aquele Santo, arcebispo de Braga, interventivo e fundamental em toda a 

dinâmica tridentina, transferira para a arquidiocese toda a sua preocupação pastoral. No 

sentido de suster a inevitável onda subversiva que chegava pelo porto de Viana queria 

apesar das dificuldades que lhe colocavam fundar uma comunidade que evangelizasse 

aquela: “terra cheia de gente rica e muito nobre, de grande trato e comercio, por hûa 

parte com as conquistas de Portugal, Ilhas e terras novas do Brasil; por outra, com 
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França e Flandres, Inglaterra e Alemanha, donde e pera onde recebia do ordinario 

muitos generos de mercadorias e despedia outras; pera os quais tratos traziam os 

moradores no mar grande numero de naus e caravelas, com grossas despesas, a que 

respondiam iguais retornos e proveitos, que tinham a vila florentissima e em estado de 

hûa nova Lisboa…. onde havia concurso de mercadorias e mercadores não faltaria a 

raiz de todos os males, que é a cubiça…”
88

. E não desistiu, fundado Santa Cruz (o 

mosteiro de  S.Domingos, hoje sede da diocese) “…um mosteiro em que houvesse 

letrados e pregadores continuos, que fizessem o oficio que o Apostolo aconselha em 

serviço dos próximos…”
89

 

 

Quando a centúria dobrou a cidade de Viana estava cercada de novo, agora pelas 

extensas propriedades dos três mosteiros que formavam novo perímetro. Segundo as 

directivas foralengas nenhum senhorio eclesiástico seria permitido intra-muros. Assim 

deram as mãos entre si e rodearam a cidade como a protegê-la das más influências 

heréticas, que afinal chegavam do lado oposto, o lado do porto. Neste período muitos 

foram os agentes estrangeiros que vindos dos países do norte, reformados ou não, se 

instalaram em Viana, radicando-se e assegurando sucessão. A cidade está eivada de 

nomes e apelidos estranhos à língua portuguesa que entretanto se foram corrompendo e 

adaptando à toponímia local. 

 

No compto geral observamos que esteticamente  Viana da Foz do Lima não é 

completamente uniforme apesar do desenvolvimento económico ter conhecido uma 

linha ascendente durante esse período. A evidência nítida ficou a cargo do Manuelino e 

depois do século XVIII.  

 

A cidade ficou marcada essencialmente por duas vertentes, uma de cariz eminentemente 

prático e outra filosófica e cultural . Na primeira englobamos a estrutura urbana que 

extravasou a muralha medieval, estratificando o traçado que é o de hoje em ruas longas 

e rectilíneas numa malha praticamente ortogonal; as obras públicas tendentes à melhoria 

das condições de vida e de trabalho tendo em conta a natureza do seu comércio, ou seja 

deu-se atenção especial a tudo o que beneficiasse as transacções por via marítima, com 

a ampliação de estaleiros, desimpedimento geológico da barra e regularização das marés 
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fluviais; a organização da administração financeira e fiscal, a inovação nos 

abastecimentos de água, redes e regulamentação de esgotos e actividades 

higienicamente duvidosas. Ou seja estamos perante uma visão renascentista em que o 

homem se valoriza por si e pelo que faz.  

 

Por outro lado, em termos artísticos subentender-se-ía uma filosofia  de descoberta e 

experimentação. Os encordoados enrolam-se em volume, escorrem pelas empenas, 

envolvem os vários elementos simbólicos e fantásticos. Só voltaremos a ver um 

conjunto tão denso desta profusão decorativa na cidade do duque de Beja, Évora. O 

Renascimento em Viana é relativamente fugaz, não fora a Misericórdia a atestar um 

novo desafio e passar-se-ía ao estilo militar e imponente sem nos apercebermos daquele. 

Restam os apontamentos clássicos da janela manuelina da rua de S.Pedro (casa dos 

Costa Barros), as decorações elegantes da fachada principal da casa dos Lunas, onde os 

elementos horizontais são acentuados pelo enquadramento vertical das pilastras 

lavradas, encimadas por jarrões. No mesmo edifício, mas na parede lateral, uma marca 

indubitável da linguagem erudita nos medalhões que ladeiam  as empenas da janela. 

Menos evidente em termos visuais, a disposição das aberturas na fachada medieval 

(coroada de ameias) da casa Sá Sotomaior,  onde os  alinhamentos de porta/janela são 

de natureza classizante. Rapidamente se desliza para o maneirismo em direcção ao 

Barroco. A própria Misericórdia é exemplo e dos três mosteiros construídos em 500, um 

era manuelino (Santa Ana, 1510) e dois maneiristas. Destes, apesar do enquadramento 

nesta corrente, o pensamentos é diferente: a fachada de S.Domingos (1565, atribuída a 

frei Julião Romero, dominicano) é uma composição retabular com “as ordens 

sobrepostas, interpretadas muito livremente e no que respeita à decoração de um modo 

muito renascentista”
90

, numa fachada desenvolvida em três segmentos onde alguns dos  

elementos são combinados de formas diversas, coroados por outros inspirados em 

Sagredo
91

 ; S.Bento (1549) oscila ainda entre o manuelino do janelão poente e o 

clássico decorativo de pilastras e arcaturas. O seu portal lateral (o principal) lembra na 

singeleza os recortes interiores dos de S.Domingos e da Misericórdia (do lado poente). 

Resta acrescentar que as dimensões dos dois mosteiros são também para ter em conta. 

Enquanto a igreja do dominicano tem três naves, produzindo uma frontaria imponente, a 

                                                 
90 CALDAS, João Vieira, GOMES, Paulo Varela, Viana do Castelo…, p.58. 
91 RUÃO, Carlos, Arquitectura Maneirista no Noroeste de Portugal-Italianismo e Flamenguismo, UC, 

Coimbra, 1996, pp.93/94 



 37 

beneditina de uma só nave, característica das Ordens femininas é pequena, remetendo 

para o interior a decoração que o exterior não permitiu.       

 

Qualquer que fosse a moda, o gosto pelo luxo decorativo foi uma constante, penetrando 

inclusivamente nos interiores, sobretudo das igrejas. 

 

1.4 O Século XVII em Viana 

A conjuntura politica não era tendente a grandes voos. Portugal vive a união dinástica, 

mas os vianenses estão mergulhados no comércio de longo curso, transportando e 

vendendo mercadorias entre o Novo Mundo e a Europa do Norte. Na base o açúcar 

brasileiro. Colónias de vianenses estabelecem-se no nordeste do Brasil, com engenhos, 

travando conhecimento com os acirrados ataques dos inimigos de Espanha. A 

urbanização da cidade estava delineada e começava a ser preenchida. O aumento na 

densidade populacional levou à criação de uma nova paróquia em Monserrate (1621). 

Viana tinha três paróquias: São Salvador entregue ao cónego cura, a Matriz ao 

arcipreste e colegiada e a nova de Monserrate com um cónego vigário. A urbe foi então 

subdividida para efeitos de administração eclesiástica e civil
92

. 

 

O século XVII pode dividir-se em duas realidades; na primeira metade o dinheiro faz 

circular a frota mercante à custa do açúcar, na segunda metade de 600 a Princesa 

mergulha em novo sono letárgico. As guerras das Restauração deixaram o país exangue 

e Viana não seria excepção. A emigração para o Brasil acelera, o porto morre pelas 

sucessivas directivas em prol dos do Porto e Lisboa. Ficaram “ os frades e as viúvas de 

vivos e mortos”, os endinheirados voltaram-se para a produção do vinho que 

exportavam para Inglaterra e os nobres seguiram a carreira das armas.
93

  

 

As fortunas adquiridas no comércio destinam-se agora a engrandecer os interiores das 

casas e a afirmar o prestígio em representações de poder. Por esta altura não havia 

distinção entre grande mercador e banqueiro, desde o momento em que as transacções 

passaram para o papel; “todos os nobres exercitão a mercancia a uso de Veneza e 

Génova contra o costume das mais terras de Portugal que os louvão e não os seguem, 
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invejão a felicidade e bons sucessos do trato e não sabem imitar a industria”.
94

 Longe 

ía o principio da usura tão condenado pela Igreja. O minhoto apesar de profundamente 

devoto que as múltiplas confrarias, irmandades e associações religiosas exemplificam e 

a que pertenciam por vezes em simultâneo, não perdiam de vista o negocio. No seu 

carácter mercantilista havia espaço para os assuntos da bolsa e da alma. Talvez por isso 

se tenha enquadrado tão bem com judeus e ingleses, povos igualmente voltados para a 

religião com uma das mãos e com a outra para a ganância e riqueza
95

. De resto o 

pombalismo iria compatibilizar definitivamente a nobreza e o comércio por grosso e em 

simultâneo aboliu a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos, alterando as regras 

da admissão nobiliárquica
96

. 

  

Constroem-se e/ou reconstroem-se capelas e jazigos em igrejas, protegem-se confrarias 

com ofertas valiosas e custeamento de obras. Por seu lado as associações profissionais, 

também elas detentoras de pequenos templos, lançam-se na renovação dos mesmos: a 

capela do Santo Homem Bom (hoje da Senhora das Candeias, próximo do rio) dos 

alfaiates, sirgueiros, tosadores e mercadores; a capela de S.Crispim e S.Crispiniano 

(hoje de Nossa Senhora do Resgate, na Bandeira) dos sapateiros, curtidores, correeiros e 

surradores (1620).O dinheiro corria ao sabor da competição e esta ía provocando 

conflitos como se verificou na matriz, quando as confrarias se lançaram na urgência de 

novas empreitadas. D.João de Sousa travou alguns projectos que ficaram no papel 

devido às despesas que considerou dispensáveis. Ao contrário procurou o 

engrandecimento pela talha e pelo azulejo
97

.  

 

O Barroco entra em grande nas procissões, reflexo directo da postura controladora da 

igreja pós Trento. Apostava-se no enquadramento devoto, vigiando e condenando 

qualquer tipo de pensamento ou desvio. A religiosidade era directamente proporcional 

ao aparato e os donativos artísticos demonstravam a piedade e o merecimento. O vetusto 

recolhimento de S.Tiago é reedificado em 1663
98

. Criam-se mais três conventos no 

perímetro da cidade: o do Carmo do lado sul (1621), mais adiante o de Santo António 
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(1625) e aquele que mais prometia em termos de dimensão e eruditismo, o dos Crúzios 

(1628). Dos dois primeiros existem as respectivas igrejas muito modificadas, do último 

resta um desenho de Luís Figueiredo da Guerra.  Estava ainda por terminar quando foi 

derrubado para se construir a estação ferroviária de Viana. O registo que chegou até nós, 

do convento de S.Teotónio,  pela mão daquele investigador dá a ideia que iria ombrear 

com S.Vicente de Fora
99

, tendo de resto autoria de renome, Luís de Frias arquitecto do 

rei
100

 então Filipe III. Um outro arquitecto de um outro rei ocupante fizera também obra 

de defesa, mas esta de cariz puramente material: Filippo de Terzi estivera na 

remodelação e ampliação da fortaleza da Barra, em 1589, quando a protecção do 

baluarte passou para a custodia do santo compostelano – Santiago
101

. Orientaram depois 

os trabalhos Tibruzio Spanochi e Leonardo Turriano (1596).  

 

Quando Cosme de Medicis visitou Viana, em 1669, curiosamente o cronista registou 

unicamente  a existência de “quatro religiões: cónegos regulares, carmelitas, 

franciscanos e dominicanos”
102

, todas elas masculinas. Por esta altura os mosteiros 

beneditinos femininos de Santa Ana e de S.Bento seriam visíveis na fisionomia 

vianense, apesar de estarem ainda longe da dimensão e área que exibiram 

posteriormente.      

 

 

1.5 - O Século XVIII e XIX em Viana 

Em 700 a cidade entra num ciclo de sobriedade arquitectónica. Falsamente se poderia 

pensar ser sinonimo de contenção derivada da crise económica que se ía vivendo. No 

entanto o ouro brasileiro abriu outras perspectivas numa renovação estilística assente no 

desenvolvimento das estruturas militares. Ganhara-se competência construtiva na 

solidez das praças fortes. No entanto parece-nos licito pensar que a eterna ligação à 

Inglaterra que navegava agora na exportação dos vinhos, trouxera o gosto pelo barroco 

inglês a coincidir com a fisionomia militarizada no trabalho das cantarias. Portugal 

descobrira o valor dos seus vinhos e a contribuição do Marquês de Pombal alicerçou 

uma marca conhecida internacionalmente. A demarcação da região do Douro, a 

                                                 
99 PINHO, Isabel Maria Ribeiro Tavares de, A expressão artística dos Cruzios de Viana,…. 
100 CALDAS, João Vieira, GOMES, Paulo Varela, Viana do Castelo…., p. 65 
101 Idem, Ibidem. 
102 QUEIROZ, Francisco de, Cosme de Medicis em Viana do Castelo, Arquivo Alto Minho, vol.I, 

Coimbra, s/d, p.8 
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primeira em todo o mundo, em prol da qualidade vinícola, atrai sobretudo ingleses que 

do Porto, onde se radicaram estendem a sua actividade para Viana. Surgem casas 

comerciais, sucursais de outras da Invicta, para recolherem não só os vinhos locais 

como para exportarem o próprio Porto. Apesar das condições agrícolas e sobretudo 

vinícolas serem de muito má qualidade, devido ao desleixo dos lavradores, segundo 

exemplifica de forma colorida Lima Bezerra, dissertando sobre as opiniões dos 

seguidores de Adam Smith
103

, os ingleses encontraram em terras do Lima uma “casta” 

especial a que davam o nome de “priest port”.
104

A indiferença pelas beneces da 

natureza é ilustrada na forma edificante relatada na Corografia do Padre Carvalho: “e 

dentro do convento (S.Domingos)há muita diversidade de chafarizes e fontes de água, 

com que se podião regar muitos campos se toda nam fora meter no rio Lima, que banha 

seus muros”.
105

     

 

Muitos vianenses radicados no nordeste brasileiro enviavam grossas quantias 

empregues em mansões apalaçadas. Não só nas soberbas edificações mas nos 

esplendorosos interiores do ouro joanino e do rocócó. As igrejas cobrem-se de ouro e as 

paredes  de azulejos. 

 

As lutas pela independência no século XVII levaram ao desenvolvimento das técnicas 

construtivas de defesa. Como sempre as guerras geram avanços pela necessidade de 

suplantar ou pelo menos suster o inimigo. Em termos defensivos a tecnologia de fogo 

exigiu novas concepções para o que os conhecimentos da engenharia militar passaram a 

ser teóricos com base em estudos matemáticos. Em Lisboa criou-se uma escola de 

arquitectura e fortificação que teve à frente Manuel da Maia interventor decisivo na 

Lisboa Pombalina. Os traçados que o iluminismo propõe são acompanhados de 

quarteirões de aspecto fortificado.  

 

A posição geográfica de Viana e os problemas da defesa marítima  que se lhe 

impunham obrigaram a uma constante renovação e melhoramento das estruturas 

militares. Nos finais de 600 está  estabelecido em Viana Miguel de l’Ecole, especialista 

na arte da guerra, que por todo o Minho constrói e reconstrói fortalezas. A necessidade 

                                                 
103 BEZERRA, Manuel Gomes Lima, Estrangeiros no Lima, vol.I, Coimbra, 1735, p.9 e seguintes 
104 O Tripeiro, Abril, 1946, ano I, p.277 
105 COSTA, Pe.Carvalho, Corografia Portuguesa, Tratado III, da Comarca de Viana, cap. I, p.1 
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deste tipo de edificações chama arquitectos e engenheiros, mas é apenas  na cidade do 

Lima que se cria uma escola congénere à de Lisboa e decalcada dos seus princípios e 

metas. A Aula de Arquitectura e Fortificação, oficializada em Viana em 1701 deve ter 

contado na sua raiz com aquele engenheiro francês que fez “escola”, deixando 

sucessores e seguidores.     

 

Manuel Pinto Vilalobos concerteza lá terá tido a sua formação, regendo inclusivamente 

alguns dos temas. Aparece no programa de renovação do arcebispado de Braga em 

1692, na vigência de D.José de Meneses, mas é sob a égide de D.Rodrigo de Moura 

Teles, homem de corte, que se vai desenvolver a sua principal actividade no início de 

700
106

. 

 

Os seus conhecimentos eram vastos, abrangendo hidráulica e cartografia. Foi autor de 

desenhos e traduções de manuais a tratados. Estas competências permitiram-lhe ampliar 

o seu campo de acção para a arquitectura civil. Em Viana toda a fisionomia da cidade se 

renovou  por acção destas novas técnicas de construir e de transmitir numa estética 

majestosa, todo o peso de uma ancestralidade instalada. Por toda a cidade e não só ficou 

a marca dos Vilalobos, três gerações, em que duas delas, as últimas, deixaram-nos os 

mais belos espécimes da engenharia arquitectural: elegante, funcional e austera por 

erudita, mas denunciante de poder.   

 

Juntaram-se em finais de 700 os dois últimos mosteiros femininos. Um de vocação 

profundamente espiritual na esteira da fundadora da sua Ordem, as Carmelitas 

Descalças (1780), instalado numa zona relativamente remota da cidade, mas ligado a ela 

pela comprida rua da Bandeira que ficara entre o urbano e o rural dada a sua extensão. 

O outro com uma vocação iluminista da valorização da mulher enquanto elemento 

activo da sociedade, as Ursulinas (1778). Este, destinado à educação de meninas,  

instalou-se numa zona alta e aprazível, como mandaria o pensamento higienicista.        

 

São deste período muitos dos edifícios apalaçados sobre construções anteriores. 

Algumas, pela dimensão foram posteriormente utilizadas para equipamentos públicos, 

nomeadamente o edifício onde se instalou a Câmara. Apresenta uma fachada arrumada 

                                                 
106 SOROMENHO, Miguel, Renovação urbana e arquitectónica….. p.43 
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e metódica a indicar um pensamento organizado de militar que procurou pôr ordem 

numa decoração heterodoxa, numa construção antiga. Aquele Manuelino que nunca 

deixou Viana, obrigando a rearranjos para se enquadrar nos sucessivos “modernos”.  

 

O último fôlego do século XVIII assistiu em Viana à extravagancia do Rocócó. Obras 

de grande envergadura como o retábulo do Rosário em S.Domingos, da autoria de 

André Soares e o da Senhora da Agonia do mesmo autor, servem de exemplo. Atribuída 

ao grande artista bracarense é a concepção da igreja das Malheiras, que remata de forma 

pouco ortodoxa o palacete Malheiro Reimão. A antiga Praça das Couves transformou-se 

num dos pontos mais carismáticos da cidade pela articulação que o conjunto construído 

ocupa. A simetria foi ali completamente obliterada, produzindo uma solução eficaz em 

termos urbanos e esteticamente plena no pensamento da época.       

 

No século XIX há recorrência do neo-manuelino e no século XX vai sendo utilizado de 

forma nostalgica. O século XXI está no início e não permite avaliações, no entanto a 

Princesa  do Lima modernizou-se e a sua internacionalização conta agora com uma base 

cultural globalizante. 
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1.6 – O Casco Velho da Cidade – desenhos de F.Guerra 

 

DESENHO 1 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Vianna em MD (1500) 

a – Atafonas; 

b – Porta da Piedade. 

c – Poço; 

d – Hortas do Campo do Forno; 

e – S. Tiago; 

f – Eirado; 

g – Torre de Menagem; 

h – Postigo; 

i – Rio Lima; 

j – Ribeira; 

l – Picote; 

m – Hospital; 

n – Bandeira. 

  

AMVC – arquivo não classificado de Figueiredo da Guerra 

 

a) b) 

AMVC – arquivo não classificado 

de Figueiredo da Guerra 

d) 

c) 

f) 

g) 

e) 

h) 

i) 

j) 

l) 
m) 

n) 
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DESENHO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

a – Campo do Forno; 

b – Porta de S.Thiago; 

c – Porta da Piedade; 

d – Porta de S.Fillipe; 

e – Porta da Ribeira; 

f – Rua da Picota; 

g – Hospital Pero Gallego (na vertical Rua do Hospital); 

h – Rua Grande (de muro a muro); 

i – Rua Cega (de muro a muro); 

j – Rua do Caes (de muro a muro); 

l – Fornos d’Baixo; 

m – M. da Rochas; 

n – Rua do Poço; 

o – Rua do Tourinho (Tourinho); 

p – Judiaria; 

q – Fornos de Cima; 

r – Câmara –  João Velho – Alpendre; 

 

a) 
b) 

c) 

d) 

f) 

e) h) 

g) 

i) 

l) 
m) 

n) 

j) 

p) 

q) 

r) 

o) 
s) 

t) 
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s – Praça – Matriz;  

t – Vianna no século XV 

     perímetro 660 m 

     Raio médio 100 m  

      

     NOTA: 

     As ruas Grande, Cega e do Caes vão de muro a muro, bem como a da Praça.   

  

 

AMVC – arquivo não classificado de Figueiredo da Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Capítulo 2 - AS ORIGENS DOS MOSTEIROS BENEDITINOS FEMININOS DE 

VIANA DO CASTELO 

 

2.1 – As Raízes Religiosas  

Viana do Castelo possui como muitas das cidades portuguesas igrejas, memória de 

mosteiros e conventos. Entre as várias instituições monásticas teve dois mosteiros 

femininos da Ordem de S.Bento. A pouca distância física e em pouca distância temporal 

levantaram-se duas edificações da mesma natureza e obediência. De aspecto exterior 

muito diferente acabariam por se aproximar a partir do momento em que libertas das 

tutelas privadas, que os haviam gerado se autonomizaram, passando a competir entre si  

pela primazia. Não temos conhecimento de outro caso, em que a mesma localidade 

tenha albergado, pelo menos dois mosteiros ou conventos, exactamente da mesma 

natureza. Não se incluem aqui as franciscanas que sob a obediência da mesma Regra se 

multiplicaram em vários ramos, embora a partir de 1263 o papa Urbano IV as tenha 

sujeitado aos princípios de S.Bento, sobretudo no que dizia respeito à clausura. 

 

Quando o Grande Patriarca escreveu a Regra pensou-a para os monges, os cenobitas, 

aqueles que em comunidade aprendiam a caminhar no seu próprio deserto e esses eram 

apenas e só os homens. Mulheres eremitas seria então impensável. Depois as que faziam 

dos redutos familiares onde se encerravam e se votavam a Deus, a sua clausura, foram 

aspirando a um maior recolhimento. As Regras conventuais fácil e rapidamente as 

aceitaram e até mesmo os Agostinhos de característica monástica receberam com 

satisfação as suas irmãs em Cristo. Surgiram, após, as primeiras Ordens, para homens, 

as segundas para mulheres e depois as terceiras para seculares. Mas na sombra de 

S.Bento tudo permaneceu como ele prescrevera. Assim beneditinos e cistercienses ou 

bernardos, recusaram sempre a tutela do elemento feminino e mesmo após a insistência 

delas mantiveram a intransigência de “aperfeiçoar” a sua Regra. Ao contrário das 

franciscanas que dependiam das congéneres masculinas (inclui-se aqui as dominicanas) 

as beneditinas e cistercienses mantiveram-se sempre na orla dos bispos e arcebispos. A 

questão que Heloisa colocou a Abelardo, da necessidade de formular uma Regra que se 

adaptasse às mulheres, foi sendo ultrapassada pela adequação das normas monásticas à 

condição feminina
1
. A ligação espiritual entre S.Bento e Sta.Escolástica terá sido da 

                                                 
1
 DIAS, Geraldo, J.A. Coelho, Perspectivas Bíblicas da mulher e monaquismo medieval feminino, Revista 

Faculdade Letras (História), vol XII, Porto, 1995, p.24  
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mesma natureza que entre S.Francisco e Sta.Clara, resultando nos paralelos femininos. 

Mas enquanto no segundo caso S.Francisco foi sensível às dificuldades encontradas em 

ultrapassar os obstáculos da vivência de homens e mulheres, as beneditinas foram 

socorridas por Constituições, Directórios de orientação e explicações da Regra por 

doutos autores e quase sempre de outras Ordens religiosas. Assim enquanto no mesmo 

espaço cohabitaram franciscanas dos vários ramos, as beneditinas não tinham 

ramificações, o mais próximo seria Cister que no norte, mais exactamente no Minho não 

teve expressão. .         

 

A justificação dada ao longo dos tempos para aquela bizarria é um pouco simplista. Diz 

a historiografia local, baseando-se talvez na tradição, que o mosteiro de Santa Ana, o 

primeiro a ser fundado destinou-se às meninas de famílias nobres (as de muita prosápia) 

e que o de S.Bento, erguido 50 anos depois, terá sido  a consequência do despeito dos 

mercadores e comerciantes de Viana, impedidos de ali colocarem as suas donzelas. 

 

A explicação servia se tivesse havido mais exemplos em outras localidades. Mas 

desconhecemos. Realmente a origem social das meninas determinava o lugar para onde 

eram destinadas, fosse como educandas ou como professas. A fina flor da aristocracia 

portuguesa recolhia-se habitualmente nas Clarissas (segunda Ordem de S.Francisco) e 

em Cister, segundo as áreas geográficas e as modas. O caso de Viana sai completamente 

deste principio porque a Ordem Beneditina não era vista nesta altura com grande 

apreço. Em 1501 o papa Alexandre VI permitiu a D.Manuel iniciar as reformas 

monásticas em Portugal, começando no ano imediato o processo das clarissas. As 

resistências foram muitas e algumas violentas. No ano de 1517 existiam no país duas 

províncias franciscanas, a dos observantes e a dois claustrais  e em 1513 fundiram-se as 

duas províncias dominicanas. Consideramos estas algumas balizas cronológicas, 

importantes, para ajudar a compreender a questão vianense. 

 

Viana da Foz do Lima como foi apelidada para a distinguir da outra Viana, a do 

Alentejo, foi sempre uma comunidade costeira. O seu porto transformou-a num 

importante centro comercial e de transacções. Esta macrocefalia afastou-a em dimensão 

e qualidade das restantes povoações, numa distância apreciável. Colocada em duas 

frentes, a marítima exposta à pirataria e a terrestre em zona de fronteira administrativa 

com a Galiza, teve desde muito cedo a necessidade de se bastar no orgulhosamente só. 
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Foi a razão pela qual Afonso III, no século XIII lhe concedeu foral de um tipo especial. 

O chamado Foral de Salamanca, cidade ainda hoje bastante isolada na sua dimensão. 

Concedia o Foral amplos poderes de autonomia ao nível administrativo, financeiro e 

judicial. Paralelamente o rei reforçava a ideia de emancipação na responsabilização, 

nobilitando os cidadãos e equiparando-os aos infanções
2
. As contrapartidas régias 

limitavam-se a aspectos pecuniários traduzidos por exemplo no padroado de todas as 

igrejas da vila, feitas ou a fazer e algumas portagens e décimas de transacções 

efectuadas pelo rio
3
. 

 

2.1.2 – As Familias 

Talvez valha a pena fazer uma curta reflexão sobre o que era e foi esta casta de homens 

que fundou grandes dinastias familiares. Os Forais tinham normalmente um aspecto 

comum: a proibição de fixação nestas terras concelhias, de fidalgos, quer fossem civis 

ou eclesiásticos. Acrescente-se que nobreza não era sinonimo de fidalguia, sendo a 

primeira muito mais ampla que a segunda. Assim os chamados homens bons dos 

concelhos formavam a nobreza da terra e elegiam os seus procuradores à corte, mas ao 

braço popular, enquanto os fidalgos de titulo ou com jurisdição de terras eram a parte do 

braço da nobreza, sendo convocados por carta régia e não eleitos.
4
     

 

As isenções foram muitas e delas se destaca “que o meu rico homem nunca pouse na 

vossa vila nem no vosso couto”
5
. Tanto no secular como no eclesiástico. 

Assim à falta de nobreza “importada” os infanções elevaram-se pela força das 

circunstâncias. No inicio do século XV temos em Viana  uma nobreza intermédia nas 

poucas linhagens que o Memorial de Calheiros
6
 aponta como as mais antigas e nobres: 

Os Rochas, os Velhos e um Barros que era criado do rei, homem fidalgo “e de muita 

marca ao qual el-Rei D.João I de Boa Memória entregou as chaves da dita vila no 

                                                 
2
 Infanção dignidade inferior à dos ricos-homens que era a de maior grandeza e fidalguia. FAGUNDES, 

José Pereira Cyrne Bezerra, Famílias, homens, factos e costumes de Viana quinhentista, Arquivo Alto 

Minho, Vol.8, Viana Castelo, 1958, p.79 
3
 PEREIRA, Pe.Sergio Augusto Gonçalves, Foral dado por D.Afonso III a Viana (versão), Arquivo Alto 

Minho, vol. 8, Viana Castelo, 1958, pp.6/19.  
4
 MONTEIRO, Nuno Gonçalo Freitas, O Crepúsculo dos Grandes (1750/1832), Imprensa Nacional, 

Lisboa, 1995, p.21. 
5
 Idem, Ibidem, pp.15/16. 

6
 O Memorial de Calheiros é uma obra de 1568 de Diogo Lopes, senhor da Casa de Calheiros e descreve 

as antigas gerações da vila de Viana da Foz do Lima.  MACHADO, coronel A.de Sousa, Viana de outros 

tempos e sua gente através da Memória de Porto Pedroso, Arquivo Alto Minho, vol.19, Viana Castelo, 

1972, p.41.  
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tempo das guerras”
7
. Dos primeiros desconhecia-se a origem, atribuindo-a à Galiza, a 

França ou Inglaterra, demonstrando-se esta ligação com o armorial inglês. Identificar-

se-íam inclusivamente com os cavaleiros templários. O representante desta família, em 

1434, era Martim da Rocha recebedor das rendas régias
8
 (um alto funcionário da coroa). 

Os Velhos remontariam a Paio Vermudes que no século IX fundou o mosteiro de 

Salvador da Torre. Esta família espalhou-se e em Viana “se distinguiram especialmente 

nas fainas do mar. Não há família vianense nobre ou não em que não corra algum 

sangue dos Velhos”
9
.De resto segundo o códice “estas três gerações são muito antigas e 

nobres e assim os que agora procedem das ditas gerações; e todos os mais eram 

mareantes e pescadores naquele tempo”
10

. 

 

Depois o Memorial acrescenta que “desde a era de 1490 para cá são entrados na dita 

vila muitas gerações nobres e honradas que não são naturais nem procedem da dita 

vila, das quais vieram casar com as filhas dos visinhos, moradores na dita vila, as 

quais agora são ligadas e juntas; e isto pela muita riqueza e povoação que na dita vila 

há”
11

. Enumera de seguida onze gerações entre as quais se encontram originários da 

Galiza, do Porto, de Barcelos, Braga e de Ponte de Lima. Muitos com estirpes tão 

antigas como o reino, fazendo parte das cinco linhagens inscritas no Livro Velho das 

Linhagens
12

, proprietários de solares, com direito a cota de armas
13

 e aparentados com 

os reis de Portugal. Alguns deles bastardos o que não impedia o acesso ao nome e bens 

de família no caso da falta de herdeiros legítimos. Na Viana quinhentista teceu-se então 

uma teia de interesses baseados no comércio e no desempenho de cargos régios e 

funções públicas. José Pereira Cyrne Bezerra Fagundes
14

 apresenta uma interessante 

lista de personalidades e respectivas ramificações de que ele próprio fez parte. Daqui 

para diante aquelas famílias vão cruzar-se e entrecruzar-se na tentativa, por vezes 

frustrada, de evitar a dispersão do património material, em prejuízo de uma saudável 

                                                 
7
 MACHADO, coronel A.de Sousa, Viana de outros tempos e sua gente através da Memória de Porto 

Pedroso, Arquivo Alto Minho, vol.19, Viana Castelo, 1972, p.41.  
8
 Idem, Ibidem, vol.12, Viana Castelo, 1963,p.87  

9
 Idem, Ibidem, vol.19, Viana Castelo, 1972, p.41. 

10
 Idem, Ibidem. 

11
 Idem, Ibidem, p.42. 

12
 Idem, Ibidem, p.44 

13
 Aquele a quem o rei concedeu brasão, podia ser apenas nobre pertencente à classe de homens logo 

abaixo em prerrogativas aos fidalgos de linhagem ou fidalgos de solar. FAGUNDES, José Pereira Cyrne 

Bezerra, Famílias, homens, factos e costumes de Viana quinhentista, Arquivo Alto Minho, vol.8, Viana 

Castelo, 1958, p.79. 
14

 FAGUNDES, José Pereira Cyrne Bezerra, Famílias, homens, factos e costumes de Viana quinhentista, 

Arquivo Alto Minho, vol.8, Viana Castelo, 1958 
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descendência ou mesmo de nenhuma. Talvez se possa assim explicar os muitos 

bastardos existentes. Casaram primos e primas, sobrinhos e sobrinhas com tios e tias, 

com cunhados, para além de segundos e terceiros casamentos. Produziu-se um 

somatório de apelidos, sobreposição de nomes que torna difícil apontar quem é quem 

porque “agora são ligadas e juntas”. Para o mesmo tempo cronológico a confusão é 

total. Os irmãos não estão registados todos, com os sobre nomes da família, mesmo os 

do sexo masculino e os nomes próprios são quase sempre os mesmos de pais para 

filhos. De resto o direito português não previa nenhum controlo na utilização de 

apelidos porque tanto a nobreza como a fidalguia se transmitiam por via masculina ou 

feminina
15

. Muitos destes descendentes foram os herdeiros naturais das armas ou 

adquiriram-nas por benefícios, quaisquer que fossem, como favor da coroa. Entre os 

brasões da sala de Sintra estão algumas das nobres famílias do Alto Minho, que 

pertenciam afinal à genealogia nacional. 

 

De entre as estirpes registadas no Memorial de Calheiros queremos ressaltar duas, os 

Abreus e os Limas. Os respectivos ramos que se estabeleceram em Viana provêm de 

bastardia “de que há aí muita geração”. Uniram-se e deles derivou o primeiro visconde 

de Vila Nova de Cerveira, “Fernão Anes de Lima por mercê de Afonso V”
16

 e cuja 

descendência ilustre está ligada a historia de Viana e a ancestralidade à do próprio reino. 

O Livro Velho das Linhagens faz remontar as origens do ramo dos Abreus a D.Dinis e 

D.Afonso IV
17

. Vasco Gomes de Abreu terá estado presente no juramento do casamento 

secreto de D.Pedro I com Inês de Castro
18

. Este sobre nome de Abreu ocupa, segundo 

Porto Pedroso, o primeiro volume da obra do visconde de Lagoa, “Grandes e humildes 

na epopeia portuguesa do Oriente”
19

. Um outro ramo da família é representado pelos 

Abreu Távora, de Viana (viscondes e condes da Carreira), que também encontramos na 

fundação de Santa Ana. Na Misericórdia, uma das capelas do claustro, a da Senhora do 

Bom Despacho e que ostenta o brasão do clã, serviu-lhes de panteão. Esta  capela estava 

“no cemitério d’ela (Misericórdia) para dentro do meu quintal…”
20

. A casa de família 

devia ser contígua à Misericordia . Para além deste jazigo, os Abreu Lima tiveram outro 

na igreja do mosteiro de Santa Ana, anterior, porque em finais do século XVI referem-
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 MONTEIRO, Nuno Gonçalo Freitas, o.c., p.25 
16

 MACHADO, coronel A.de Sousa, o.c., vol.18, Viana Castelo, 1971, p.37. 
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 Idem, Ibidem, vol 12, 1963, p.11 
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 Idem, Ibidem. 
19

 Idem, Ibidem. 
20

 Idem, Ibidem, vol.12, p.19  
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se a ele, apesar de já serem também irmãos da Misericórdia
21

. A sombra desta grande 

família vai pairar sobre o mosteiro durante gerações e estender-se mesmo sobre o outro 

mosteiro, o de S.Bento.  

 

A encerrar o capítulo que diz respeito à genealogia vianense, o Memorial declara que 

para aquela data de 1568 “não são mais entrados na dita vila dos que estão em cima 

ditos e declarados, porque os mais moradores da dita vila naturais e estrangeiros, 

posto que apelidos tenham e sejam ricos e honrados, não procedem da geração, 

somente dos mesteres gerais e de seus ofícios que em seu tempo usaram
22

”. Isto é 

mesmo verdade porquanto encontramos ao nível dos ofícios mecânicos e na mercância 

muitos destes sobre nomes. 

 

2.2 - A Comarca de Valença 

A outra face subjacente  ao tema das fundações é o enquadramento eclesiástico da vila. 

O Alto Minho é a continuação natural, geológica e morfológica da Galiza. À parte as 

questões administrativas, o intercâmbio entre ambas as zonas foi desde sempre uma 

realidade palpável nos testemunhos monumentais e mesmo linguísticos. Além de que a 

zona limite do norte de Portugal pertencia, nessa época, à diocese de Tui com a qual 

como já vimos (no capítulo da localização) Afonso III negociou para estabelecer o Foral 

de Viana. Foi desta jurisdição que derivou o culto de S.Telmo, padroeiro da diocese e 

que a breve trecho se tornaria objecto de devoção dos marítimos tanto galegos como 

portugueses
23

. 

 

Até finais de 300 a diocese tudense incluiu Viana que se havia de separar  na sequência 

das lutas pela sucessão dinástica em Espanha e do Cisma do Ocidente, quando as nações 

cristãs se dividiram pelas duas obediências. No topo da hierarquia eclesiástica estava a 

arquidiocese de Braga. Na Península, Portugal manteve-se fiel a Roma, enquanto 

Castela seguia Avinhão. Na sequência de que a obediência da diocese de Tui, por sua 

vez,  deixou Braga e passou a sufragânea de Santiago de Compostela, confirmada em 

1413 por Bonifácio IX. Então os eclesiásticos portugueses tendo à frente o 

administrador das igrejas e mosteiros portugueses, João Afonso, estabeleceram, na 
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 CAPELA, José Viriato (coord.), As freguesias do distrito de Viana do Castelo nas Memórias 
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igreja de Santo Estêvão, em Valença, a sede da administração eclesiástica do território 

entre Minho e Lima. Depois, a partir de 1413, a chamada comarca eclesiástica de 

Valença passou a ser autónoma e equiparada a um bispado, onde o governante se 

intitulava bispo de Tui da parte portuguesa
24

. Portugal tinha duas fronteiras, uma 

politica no rio Minho, outra eclesiástica no rio Lima
25

. 

 

Em 1421 foi criada a diocese de Ceuta. A sua fragilidade económica necessitava de um 

suporte robusto para o que se lhe anexou a comarca de Valença. Estabeleceu-se um 

outro problema; a recém criada diocese dependia directamente de Roma e Valença do 

metropolita de Braga. Esta situação arrastou-se até ao bispado de D.Frei Justo Balduíno, 

quando se dá a integração plena do Alto Minho na diocese de Ceuta
26

. É da 

responsabilidade daquela bispo a criação da colegiada da Matriz vianense, em 1484. A 

vila tinha adquirido grande importância no movimento da expansão marítima. 

 

 Dada a pouca praticidade desta governação, D.Frei Henrique Vaz de Coimbra nomeado 

bispo de Ceuta em 1506, permutou com o arcebispo de Braga, em 1514, a administração 

de Valença com Olivença, Campo Maior e Ouguela, no Alentejo e pertencentes à 

diocese de Badajós.  Valença continuou a ter um representante próprio, vigário 

exclusivo e o maior número de oficiais
27

 entre todas as pertencentes a Braga. Terminara 

em definitivo a ligação a Tui e D. Diogo de Sousa transformou-a na quinta comarca da 

arquidiocese de Braga
28

. 

 

No aspecto económico Viana vivia o sonho do açúcar madeirense, monopólio decretado 

por D.João II, cuja produção aumentou consideravelmente no reinado de D.Manuel. Do 

porto de Viana saía para todo o norte europeu. Nos finais de 400 uma doença nos 

canaviais irá  criar as novas oportunidades nos Açores e sobretudo no Brasil. O dinheiro 

iria assim jorrar ainda por muito tempo na vila de Viana.       

 

2.3 - Santa Ana ou Santana 
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O projecto do  mosteiro é lançado no início de 500. Frei Leão de São Tomás, cronista 

beneditino, diz que em 1502 fora nomeado por D.Manuel, Juiz de Fora em Viana, o 

doutor António Correia, natural do Tojal, na Beira
29

. Tanto quanto sabemos, a vila só 

teve Juiz de Fora efectivo em 1521
30

. Até essa data era a Câmara que detinha os 

poderes, embora no judicial, pairasse a pessoa do corregedor, homem do rei. Aquela 

data que marca o final do reinado do Venturoso é também a mesma em que os vianenses 

se submetem, embora com resistência, à coroa. A carta de nomeação determinava que o 

dito oficial fosse pago pelo concelho e pelo erário público
31

. O que Frei Leão não 

esclareceu é que aquele Juiz António Correia tinha somente naquela altura“alçada nesta 

ditta villa de Vianna”
32

. Desde D.João I que os monarcas tentavam impor nas comarcas 

do Alto Minho funcionários de sua plena confiança, justificando-os com os “muitos 

maleficios e malfeitorias” feitos “pelos cavaleiros e escudeiros e homens de armas e 

pelos seus, e outro sim pelos tabeliães…”
33

.   

 

Parece que a autonomia local estava a resvalar para fora do admissível. Aquele Juiz de 

Fora e sua mulher Maria da Fonseca ter-se-iam sensibilizado com as condições de vida 

de algumas beatas que habitavam um pequeno reduto nos limites da vila. Mas enquanto 

Frei Leão diz que foi na sequência desta indigência que aquele oficial régio se 

prontificou a melhorar-lhes as condições de existência, Villasboas contradi-lo, 

declarando que o recolhimento existia desde pelo menos 1392,  dedicado a Santiago 

“apostollo muito venerado em Viana
34

”. E vinca a ideia de ser um acolhimento de 

senhoras e não uma instituição religiosa “que não o havia neste tempo”
35

, talvez que 

como diz o autor faltassem “os cabedais”
36

 para um mosteiro. Villasboas considera que 

o convento franciscano, de S.Francisco do Monte, o único masculino existente terá 

servido de exemplo para o recolhimento das donas, por ser da mesma obediência
37

. A 

tradição parece recordar outra coisa; Elvira de Sousa prometida em casamento a um 
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elemento da família dos Rochas (uma das primeiras em Viana como ficou dito) viu o 

contrato desfeito, pedindo então a um seu irmão, o Pe. Tristão de Sousa, que lhe 

concedesse lugar, de seu património, para fundar o recolhimento
38

. A opinião do autor 

da Fénix Vianneza que coloca o recolhimento antes do convento de S.Francisco
39

 

parece ter mais lógica na existência daquela Elvira desgostosa, que num gesto bem ao 

gosto de um romantismo, foge do mundo. No entanto deve atender-se que  esta 

informação é veiculada nos séculos XVII e sobretudo no XVIII.   

 

Qualquer que seja o caso a instituição manteve-se independentemente das outras ao 

longo dos séculos e ainda hoje existe, embora transformada por força das várias 

reformas políticas. Pode no entanto ter constituído o embrião do mosteiro de Santa Ana, 

pela necessidade que se ía fazendo sentir na vila e região, com o aumento demográfico. 

 

Talvez valha a pena recordar o que Couraça diz daquele recolhimento. Não sabia ao 

certo quando surgira por não encontrar documento fidedigno, para isso consultou o Pe. 

Gabriel de Mattos Freire, vigário de Monserrate. Este sacerdote pensava que aquela 

fundação remontava a tempos anteriores ao Concilio de Trento e acolhia religiosas 

franciscanas, que saíam a pedir esmola para o seu sustento. Isto está de acordo com os 

princípios preconizados por Santa Clara, cuja primitiva regra previa o despojamento 

total relativamente a heranças ou dotes e a dependência da caridade pública. No entanto 

mesmo antes do falecimento da fundadora, em meados do século XIII, Roma impusera 

às clarissas a Regra de S.Bento, confinando-as à clausura, directiva que se efectivou 

após a última sessão tridentina. As condições do recolhimento de Santiago ter-se-ão 

tornado insustentáveis e para obedecerem à ordem, as recolhidas dispersaram-se pelos 

mosteiros de Santa Clara de Vila do Conde umas, e para Santa Ana outras, onde 

tomaram o hábito, já de S.Bento. Algumas terão permanecido no recolhimento e foram 

protegidas pela Misericórdia em nome do rei “ porque nelle se enclausurarão sempre 

mulheres qualificadas e orfans, filhas de pais honrados, as tomou na sua protecção o 

Sereníssimo Senhor D.João 4º de glorioza memoria em 11 de Dezembro de 1662”. Pela 
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data se confirma  que a instituição seguiu o seu caminho para além da fundação de 

Santa Ana
40

. 

 

E assim “não obstante terem já naquelle povo, comvento de recolhidas”
41

 em 1510 dá-

se inicio ao projecto de um novo cenóbio. Frei Fernando da Soledade na sua crónica da 

Ordem de S.Francisco diz: “teve illustre nacimento, empenhando-se a virtude e nobreza 

na sua erecção”
42

. Acrescenta não se ir deter na história do mosteiro mas “trataremos 

somente dos pontos que dizem relação a esta historia e serão mais verdadeiros do que 

algûns que achamos escritos nesta matéria”
43

. Refere-se provavelmente a Frei Leão de 

S.Tomás, que na sua Benedictina Lusitana se debruça sobre o percurso de Santa Ana  de 

modo pouco claro e num somatório de elementos bastante inconsistentes
44

. Frei Pedro 

de Jesus Maria José apoiando-se em documentos camarários deixa também breve 

notícia sobre os alvores do mosteiro, justificando-a com a raiz franciscana e com a 

presença, na sua fundação de “huma grande parte dos nossos religiosos do convento de 

S.Francisco do Monte”
45

. Esta grande parte era composta por Frei João Barreira, 

guardião do dito mosteiro de S.Francisco do Monte e Frei Pedro de S.Pedro, pregador
46

. 

 

Pensamos então que Santa Ana começou a sua existência sob a bênção de S.Francisco. 

Embora haja poucas provas materiais desta condição. O facto de constar nos registos  

dos cronistas franciscanos pode ser  um indício seguro. Atribuem-lhe pouca importância 

como declaram, por ter o mosteiro mudado para a Ordem de S.Bento, mas não querem 

deixar de o assinalar por ter pertencido à sua obediência. Por outro lado pode ficar 

confirmada a posição de Villasboas quando afirma que o recolhimento foi criado na 

sequência de S.Francisco do Monte e o mosteiro de Santa Ana como uma extensão dele. 

Percebe-se então a relação entre ambos na mesma obediência. Também ficaria 

explicada a presença dos dois franciscanos no acto da fundação e ainda o facto de se 
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dizer na escritura da mesma, que ficaria sujeito “ao mosteiro da ditta Ordem e he a 

outrem não”
47

.  

 

Aqui fazemos uma reflexão: as Ordens de S.Bento e Cister ambas da Regra do Patriarca 

não se disponibilizaram a tomar sob a sua responsabilidade as comunidades femininas, 

que não foram por isso a sua segunda ordem. O comum era as professas beneditinas 

ficarem sob a dependência directa dos bispos diocesanos. Mas como já vimos Viana 

vivia nesta altura na indefinição eclesiástica, o que não obstava existir um bispo cabeça 

de diocese, de Ceuta. Por outro lado estava determinado que as casas femininas 

franciscanas  podiam ser dirigidas pelas congéneres masculinas e em ultimo caso pelo 

seu Provincial, não esqueçamos a existência de S.Francisco do Monte, o primeiro e até 

então o único cenóbio existente.  

 

Por tudo isto aceitamos a ideia de que Santa Ana foi efectivamente uma fundação de 

clarissas (o ramo feminino, a segunda ordem da Regra de S.Francisco). A reforçar a 

ideia a enigmática afirmação que Jorge Cardoso deixa no seu Agiologio: Em Viana há 

dois mosteiros beneditinos “a saber Sta.Ana e S.Bento. Deixado o primeiro que não 

pertence a este lugar…”
48

. A única dúvida que poderia subsistir é a expressão “e que 

mais posto que na avocação do ditto mosteiro seja de Santa Anna a relligião delle será 

de Santo Amaro”
49

. Isto indicaria que a observância seria beneditina (Santo Amaro ou 

S.Mauro, discípulo de S.Bento). Mesmo assim ainda encontramos explicação. Segundo 

Villasboas a invocação da Mãe da Virgem fora escolhida pelo Senado por ser grande a 

devoção em Viana e que se estendeu inclusivamente à matriz. Por uma decisão 

camarária “consta de hûa provisão que os vereadores Gonçalo Pereira, Bartholameu de 

Villasboas da Rocha, João Cardozo e o procurador Affonso Gonçalves pedirão no anno 

de 1597 para das rendas da Câmara lhe continuar com a esmolla de oito mil reis…”
50

. 

A invocação primitiva  da matriz fora a do Salvador, ainda a paróquia estava extra-

muros. Depois o autor faz uma correcção, dizendo que pelo menos a devoção seria de 
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1512, trinta anos após a erecção da colegiada (1483)
51

. Figueiredo da Guerra, na 

margem deste documento escreveu “é engano. A mudança foi pelos anos de 1595, 

acórdão d’este anno, fls, 68”
52

. Realmente o que está escrito é “para das rendas da 

Câmara lhe continuar a dar” logo pressupõe-se uma pré-existência. A invocação 

duplamente Mariana, do mosteiro, é uma coincidência e nem terá nada a ver com o 

recém criado mosteiro dominicano em Leiria no ano de 1498. Parece cair por terra 

também a tese de que Santa Ana nascera da vontade dominicana pela natureza da planta 

centrada da primeira igreja monástica. Quando Frei Bartolomeu dos Mártires avança 

para a fundação de Santa Cruz de Viana (1565) não há qualquer alusão ao facto de ter 

ali existido uma comunidade de S.Domingos, qualquer que ela fosse e os tempos são 

próximos. 

 

Mais fidedignos serão os Acordãos Camarários e na falta deles consideraremos as 

cópias feitas por Figueiredo da Guerra que temos vindo a utilizar. Do seu vasto espólio 

constam muitos documentos originais de época e outros já treslados.  O conjunto de que 

nos servimos parece pertencer a este último tipo, embora pretenda ser do início de 500. 

Na margem aquele estudioso fez alguns comentários muitos dos quais não fazem, para 

nós nenhum sentido, enquanto outros esclarecem ou remetem para a possibilidade de o 

fazer. 

 

Frei Fernando da Soledade e Frei Pedro de Jesus Maria José usaram aqueles tombos no 

original para escreverem as notícias das suas respectivas crónicas, sendo deste modo 

mais fácil o cotejo. A primeira informação parece ser de 2 de Julho “como nos conta de 

hûa escritura que assinou o padre frei João Barreira, guardião do nosso convento de 

S.Francisco do Monte, vizinho da mesma villa, com o Senado da Câmara, que era 

empenhado nesta fundação, concorrendo juntamente D.Margarida de Sousa, sua 

primeira abadessa”
53

.  

 

Seguimos, no que nos parece ser o treslado, de Figueiredo da Guerra com data de 6 

daquele mesmo mês e ano de 1510. Estando juntos em Câmara no Paço do Concelho da 

vila de Viana da foz do Lima, os muito honrados bacharel António Correia, Juis de Fora 
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com alçada, Álvaro Anes Villasboas, Francisco Roiz e Gaspar Martins vereadores, 

procurador Geraldo Afonso e Diogo Barros, Fernão Barbosa e Martim Pires deputados 

da Câmara e os representantes dos mesteres Afonso Gil, Diogo Pires e Gonçalo Anes. 

Outros vieram: João Martins e Rui Soares e todos acordaram “por quanto a Câmara da 

ditta villa e homens honrados della ordenarão de fazer hum mosteiro assima da rua da 

Oliveira e se faz as custas e despezas suas…”
54

. De notar que na reunião deliberatória 

estavam segundo as directivas do Foral, presentes três representantes do povo 

(mesteres). 

 

Temos uma iniciativa privada, suportada nas despesas mas que necessitaria das licenças 

administrativas e eclesiásticas. Não demoraram e a obra de carpinteiro é acordada seis 

meses depois, em Janeiro de 1511
55

, porque a igreja e dormitório estavam “capaz de se 

madeirar”
56

. Também a de pedreiro não seria complicada nem volumosa. As condições 

da Câmara nas pessoas daqueles “homens bons” devem ter sido facilmente aceites: o 

direito de escolherem e nomearem a abadessa e intervirem directamente na admissão 

das candidatas. Eles comprometiam-se a dar “a despeza he cham e hordem como se 

fizesse…”
57

 e que aos seus herdeiros passariam o testemunho de continuarem aquelas 

obras mas no caso “que pudecem meter algumas mulheres de sua linhagem…”
58

. 

 

Recaiu em D.Margarida de Sousa a escolha da Câmara para ser a primeira abadessa do 

novo mosteiro. Por causa dela ou por causa dos tempos de reforma que se viviam gerou-

se controvérsia e os historiadores não se entendem quando à raiz do problema que ficou 

subjacente. 

 

A documentação é escassa para apurar a verdade e os cronistas perdem-se em 

contradições. Analisando com cuidado podemos encontrar algumas respostas e traçar 

um perfil aproximado daquela senhora. 

 

Se procurarmos as origens familiares da maioria das abadessas, governantes dos 

mosteiros para este período veremos que provêm de ilustres clãs. Eram escolhidas por 
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esta razão que dava garantias de firmeza, mas sobretudo porque trazia prestígio e 

protecção. Quanto mais lustrosa fosse a ancestralidade mais facilmente atrairia as 

atenções da nobreza de sangue e maiores seriam as rendas à disposição das 

comunidades. Não podemos esquecer que as abadessas eram perpétuas e tinham 

normalmente poderes para escolher sucessora que deixavam “nomeada”, em geral numa 

espécie de governo hereditário, criando-se muitas vezes verdadeiras hegemonias 

familiares. 

 

Foram os pergaminhos que fizeram recair em D.Margarida de Sousa a escolha da 

vereação camarária. Apesar de todos reconhecerem que António Correia “fora o começo 

de se fazer o mosteiro de Santa Ana e dera elle muita ajuda para se aver de fazer; que 

avião por bem que fosse hum dos padroeiros do ditto mosteiro e que em quaisquer 

couzas e contratos que os juizes e homens bons e officiaes da Camara desta villa 

fizeçem, fizessem memoria do bacharel António Correa e tivesse nisto tanta parte como 

cada hum dos dittos officiaes e homens bons da ditta villa, assi para querer meter suas 

filhas ou parentas, como para quaisquer couzas que ao ditto mosteiro tocarem”
59

. 

Apesar disto, repetimos, uma das filhas dele a quem dera um bom dote só foi abadessa 

depois do cargo ter passado pelas três Sousa, diz Frei Leão na Benedictina Lusitana, 

tomo II, p.389 e, segundo o cronista beneditino, por eleição, ou seja terminara o 

“reinado” das perpétuas. Como fizemos notar os Sousas foram uma das genealogias 

mais antigas do reino, incluída no Livro Velho das Linhagens. Entre os seus membros 

podem encontrar-se descendentes reais e navegadores
60

. O pai de D.Margarida, Fernão 

de Sousa Botelho de Guimarães
61

 deveria ser o herdeiro de Fernão de Magalhães, 

senhor da quinta de Besteiros naquela localidade e talvez o irmão de Genebra de Sousa 

que se ligou aos Abreu
62

. Ter em atenção que a provável responsável do recolhimento 

de Santiago era igualmente uma Sousa, Elvira. Aqui entramos numa esfera conhecida. 

Aquele vimaranense consorciou-se por seu lado com Inês Lima, filha do visconde de 

Vila Nova de Cerveira, Francisco Lima que já seria o segundo ou terceiro no título. 

Embora afastada do direito de sucessão, D.Margarida tinha por detrás estas importantes 

famílias. Do seu peso se pode avaliar na grande descendência havida,  ligada a outro 
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grande clã, o dos Eça. D.Catarina abadessa de Lorvão foi a progenitora de vários 

bastardos, filhos de Pedro Gomes de Abreu que casado com Genebra de Sousa
63

 poderá 

ter sido tio directo de D.Margarida de Sousa. Nelson Correia Borges na sua dissertação 

sobre Lorvão
64

 dá-nos uma panorâmica sobre as relações desta extensa família onde as 

tragédias eram o comum e não a excepção
65

. Aparentados com reis, D.Catarina 

descendia directamente de Pedro e Inês de Castro (neta), vários elementos 

protagonizaram escândalos e crimes, alguns de lesa pátria nas contendas com a vizinha 

Castela. O seu patronímico derivava inclusivamente do senhorio que detinham na 

Galiza, a vila de Eça. A numerosa parentela feminina espalhou-se pelos melhores 

mosteiros do reino, levando o descrédito e a degradação dificilmente sustida pela coroa, 

que arrostava directamente com os interesses de toda uma “nação”. Assim a tendência 

dos Abreu Lima para os mosteiros e monjas vinha já de uma habituação e irá interferir 

mesmo com o outro cenóbio de que falaremos, S.Bento. 

 

O convite para governar o novo mosteiro de Viana terá coincidido com a 

“disponibilidade” da candidata. É da tradição que ela e suas irmãs saíram de Santa Clara 

de Vila do Conde, por não quererem aceitar a reforma, faculdade que lhes assistia dada 

pela Sé Apostólica
66

. Os cronistas franciscanos falam do episódio, mas recusam a 

explicação. Frei Fernando da Soledade argumenta que o rigor em Viana veio a ser muito 

maior “porque havia tanta cautela no recolhimento e clausura que nem o medico se 

permittia faculdade para entrar nella sem se justificar primeiro diante da Prelada a 

necessidade da enferma. Não se permittião comversações com pessoas de fora, nem 

género algum de profanidade no trajo. Tudo era modéstia, religião e bom exemplo”
67

. 

Frei Pedro cita as palavras de Frei Bartolomeu dos Mártires numa carta que o arcebispo 

enviou ao vigário de Santa Cruz de Viana, quando presente no Concilio de Trento, em 

que foi uma dos grandes intervenientes e orador
68
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 D.Manuel I teve como uma das suas marcas pessoais o centralismo. A omnipresença do 

monarca reflectiu-se nas muitas reformas operadas por todo o império e uma das que 

mais impacte produziu foi a moralização das Ordens militares e das religiosas. Nestas, a 

batalha foi dura e longa. Em 1501 Alexandre VI autoriza-o a iniciar a reforma das 

Ordens monásticas. O rei começará em 1502 com as Clarissas
69

. Embora todas as 

comunidades estivessem na mira do monarca eram as conventuais que mais 

preocupavam a coroa pela proximidade que tinham ao século, por inerência de funções 

de ensino e orientação espiritual. Os franciscanos e os seus ramos eram os preferidos da 

nobreza desde que D.João I distinguira a Ordem de S.Domingos
70

. Os frades resvalaram 

então para as facilidades da vida laica e o seu exemplo tornava-se funesto. As religiosas  

apesar da condição imposta de clausura, viviam de forma pouco condigna com o seu 

estado. Outra questão problemática era o facto de grande parte das casas, sobretudo 

franciscanas, estarem sob a “protecção” de um convento masculino da mesma 

congregação, que teoricamente seria claustral, ou seja viveria numa reserva 

contemplativa. As clarissas em particular, oriundas como fizemos notar das classes mais 

privilegiadas eram aquelas que mais dores de cabeça irão provocar aos monarcas 

portugueses. Uma grande parte desta damas seguiam a profissão por imposição, 

arrastando para os mosteiros todos os problemas que, em situação normal, ficariam nas 

respectivas portarias. Animado pela relativa facilidade com que se resolveu a questão da 

comunidade de Lisboa, D.Manuel avançou para Vila do Conde onde a indisciplina 

grassava. Este mosteiro mantinha-se fiel ao principio da posse de bens como forma de 

garantir a subsistência, principio esse sancionado com base na Regra de S.Boaventura,  

para que as religiosas se pudessem manter sem violar a clausura
71

. A noção de pobreza 

não devia ser ali muito consentânea com o ideário regular e os costumes pouco 

identificados com os princípios monásticos. Nos meados de 300 abrira-se uma nova 

orientação votada à pobreza e ao rigor absolutos, concretizando-se esta via, em 

Portugal, em Beja, por volta do ano de 1489. Era esta a visão que se consideraria 

correcta para as que se consagravam a Deus, mas ignorada em Vila do Conde.  

 

                                                 
69

 LALANDA, Maria Margarida, in Dicionário de Historia Religiosa de Portugal, vol. A/C, Circulo 

Leitores, Lisboa , 2000, p.353. 
70

 O Geral de S.Domingos era partidário tal como a família de Avis do Papa romano Urbano VI. ROLO, 

Raul, in Dic.de Historia Religiosa de Portugal, vol. C/I, Circulo de Leitores, Lisboa, 2000, p.82. 
71

 LALANDA, Maria Margarida, o.c. 



 62 

O monarca calculou mal aquela segunda etapa. As monjas de Vila do Conde não iriam 

vender facilmente a sua “liberdade”, invocando que o seu mosteiro não constava do 

Breve enviado por Roma
72

. As ameaças régias não tiveram efeito como não tiveram as 

eclesiásticas e a iminência do uso da força física. Entre a comunidade religiosa ter-se-á 

então dado a cisão, porque muitas delas estariam receptivas a uma moralização de que 

há muito sentiam a falta. O tempo resolveu a questão e em 1517 o mosteiro de Vila do 

Conde é reformado e as recalcitrantes enviadas para outras instituições, com a 

finalidade de quebrar a hegemonia. Entretanto, como dissemos já, a Sé Apostólica 

deixara a porta aberta, literalmente falando, para aquelas que não estivessem na 

disposição de aceitar o rigorismo imposto
73

. Muitas devem ter saído, pela discordância 

da nova norma, mas outras pela simples razão de não quererem viver sob a desordem  

entretanto instalada. D.Margarida, suas irmãs e meia irmã deveriam estar entre estas 

últimas. Partiram por não se identificarem com a indisciplina e não por desacordo com 

princípios mais austeros. Estariam acomodadas em casa de sua mãe, já viúva daquele 

Fernão Sousa, na sua quinta de Guimarães, quando o mosteiro de Santa Ana teve 

principio; “he certo virem de Guimaraens e não de Villa de Conde como se colhe de 

algumas memorias daquelles tempos”
74

. Estava-se em 1512/13, ainda longe da data da 

reforma de Vila do Conde e Viana ainda dependia do bispado de Ceuta.  

   

O mosteiro vianense no seu começo, manteve-se sob o domínio da Câmara que decidia 

sobre o seu destino e construção. A escolha de D.Margarida deve ter parecido ao 

monarca uma escolha arriscada, dado que ela saíra de um reduto difícil e D.Manuel não 

saberia de forma segura, como se iria comportar a nova comunidade, adventícia, 

daquela de onde tinha saído. Os fundadores vianenses tinham no entanto total confiança 

nela, não só pela proximidade das questões, mas sobretudo pelo conhecimento e 

interesse pela ancestralidade dela. Passaram-lhe mesmo procuração para que tratasse 

pessoalmente dos trâmites legais para a existência do cenóbio. A direcção espiritual da 

instituição ficaria a cargo, como seria de esperar, do Provincial Franciscano da 

Província de Portugal. Não pretendendo afrontar a autonomia foralenga, o rei que tinha 

os poderes exarados de Roma para a área religiosa, acautelou-se e mandou que as 
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religiosas regressassem a suas casas enquanto o estrago não fosse maior. Esperava que o 

bom senso resolvesse o consequente problema. 

 

Conhecendo a pessoa em causa, o auxilio prestado pelos parentes de D.Margarida não 

terá sido feito a contra gosto mas voluntariamente. Cristóvão de Távora, cunhado, Luís 

de Moura e João de Sousa seu irmão, fidalgos da corte, conseguiram a revogação da 

ordem régia, intercedendo pela sua parente. Além disto deram-lhe grosso dote (em bens 

de raiz) e lhe enviaram novas candidatas. Contribuíram fortemente para as obras em 

curso e um outro irmão Martim Vaz de Sousa veio a recolher-se junto do mosteiro para 

terminar os seus dias. Este personagem deixou legado. cuja manutenção está registada 

em alínea própria, nos livros do mosteiro. Quando Frei Pedro diz que aqueles familiares 

“não aprovarão a sahida que fizerão do mosteiro de Villa do Conde”
75

 não deve ter 

sido por discordarem da tomada de posição delas, mas porque elas estavam a trocar uma 

situação prestigiante por uma outra que parecia obscura.  

 

D.Manuel volta atrás e em Agosto de 1513 permitiu o regresso da abadessa ao mosteiro 

de Viana, por carta de Lisboa enviada à Câmara onde se lê: “por termos mandado que 

sahissem e não estevessem nelle; nos pedio mercê que para com mais vontade dardes 

fim a obra do ditto mosteiro e se acabar e não perderdes a devoção que nisso tendes e 

por ella serem tais e tam virtuosas de que sois muito contentes hajamos por bem de se 

tornarem a elle pelo qual por nos assi paresser serviço de Deos e nosso e 

ennobrecimento dessa villa e pella informação que nos dais e temos da ditta 

D.Margarida e suas irmans…”
76

. Esta missiva deve ter sido uma simples confirmação 

oficial, porque a escritura de posse da abadessa tem data do ano anterior (1512), onde se 

declarava que “a ditta villa aprouvera della D.Margarida entrar hora novamente como 

de feito entrou no ditto mosteiro de Santa Anna para governação e adeministração 

delle por ella…”
77

. Mais à frente estão as condições que parecem abonar esta tese: “e 

que ella aprazaria que não havendo as confirmaçoens e consentimento e aprovimentos 

sobredittos (do Rei e do Provincial) ella se sahiria logo do ditto mosteiro sem outra 

nehuma cautella nem condição…”
78

 Alguém indisciplinado não acataria de bom grado e 
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de forma submissa as decisões superiores. Não teriam cabimento também  as palavras 

de Frei Fernando da Soledade quando a respeito do rigor que voluntariamente seguiram 

as novas monjas diz: “ em breve tempo parecerão veteranas em observância e 

perfeição da vida religiosa”
79

. Teriam já longa vivência anterior.  

 

Nos anos subsequentes as obras marcharam a bom ritmo e o dinheiro foi aparecendo, 

dado ou emprestado. Em Março de 1514 a vereação continua a sustentar as necessidades 

da comunidade que fundara, pagando as despesas de um capelão “emquanto o mosteiro 

não tever renda ou dinheiro donde se possa pagar o ditto cappelão…”
80

 . No mês 

seguinte acordaram que todo o dinheiro que fosse surgindo seria colocado num cofre à 

guarda da abadessa. O escrivão da Câmara faria a contabilidade e a registá-la-ia em 

livro próprio
81

.  

 

Vai ficando patente a custódia do mosteiro de Santa Ana relativamente à posição social 

dos intervenientes. A sua autonomia na dependência da Câmara manteve-se e a prova 

disso está em duas petições, uma do arcebispo de Braga, em 1520, pedindo acolhimento 

temporário para uma irmã de Leonel de Abreu (cunhado e sobrinho do arcebispo), 

parente da abadessa e outra de 1522 do rei, então João III, intercedendo pelo prior do 

mosteiro de Refoios, D.Pedro de Melo, que ali queria colocar duas irmãs suas. Esta 

última petição vinha já do reinado anterior. D.Manuel tinha feito idêntico pedido para a 

mesma pessoa e não obtivera resposta! Os Abreu Lima pairam desde muito cedo e vão 

tecendo uma teia. Não sabemos ao certo quantas senhoras desta linhagem passaram por 

Santa Ana, entre seculares recolhidas e professas. Os nomes das monjas ficaram 

registados pelos  que tomaram ao professar, mas podemos calcular que numa 

descendência numerosa muitas seriam as do sexo feminino. Imaginamos que em alguns 

tempos o mosteiro seria uma “mansão” dos Abreus Lima habitada por tias, sobrinhas, 

irmãs, etc.   

 

O destino franciscano seria breve e podem levantar-se hipóteses para este facto. A 

primeira teria a ver com os elevados custos de manutenção não só ao nível das obras 

como da sustentação quotidiana da comunidade. Esta cresceu a olhos vistos a avaliar 
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pelo crescimento demográfico operado na vila: “entre 1517 e 1580 a população de 

Viana aumentou cerca de 86,5%”
82

 e iria continuar a crescer porque até 1640 teve um 

aumento de 109%
83

. Pelos acórdãos transparece que ainda a obra original não se 

concluíra e era necessário um aumento (dormitório)
84

. Por outro lado este aumento 

diversificou o número e natureza das recém vindas e apesar de estar clausulado que a 

Câmara tinha uma palavra final a dizer a este respeito
85

, a afluência tornou-se 

insustentável e as monjas quereriam auto-gerir-se. O momento era propício pelo 

crescente acumular das rendas provenientes do contínuo fluxo de candidatas . 

Rapidamente o número das cinquentas monjas
86

 terá sido ultrapassado e o tamanho da 

comunidade assim como o seu sustento ficou fora das possibilidades dos fundadores e 

da Câmara. Outro factor prende-se com a direcção espiritual. Quando D. Manuel pusera 

em marcha o projecto das reformas religiosas, uma das suas intenções era acabar com a 

dependência das casas femininas das masculinas. Como alternativa submetiam-se aos 

bispos diocesanos ou às congregações reformadas, leia-se observantes. A maioria 

escolheu a protecção episcopal porque o rigorismo dos reformados era inaceitável para 

muitas e por outro lado a direcção diocesana acenava com uma maior independência. 

 

Em Santa Ana ía longe a permissão do Venturoso para que continuassem sob a 

vigilância do Provincial franciscano, quando em 1528 a comunidade se tornou 

beneditina, de obediência ao arcebispo de Braga, ao tempo D.Diogo de Sousa. Esta 

viragem liga-se com a questão anterior da sustentação. Santa Marinha de Loivo e Santa 

Maria de Balboa  “nas margens do Minho”
87

, mosteiros beneditinos e sob a alçada do 

Ordinário, estavam praticamente desertos. Na sequência da reforma, D.Manuel 

concentrara as comunidades femininas nos centros urbanos, deslocando congregações 

inteiras, desmembrando-as e distribuindo-as pelos vários cenóbios, alguns feitos de 
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raiz
88

. No entanto houve algumas religiosas que teimosamente permaneceram nos seus 

locais de origem, fosse por simples oposição, por doença ou idade avançada. Naqueles 

dois referidos habitavam unicamente as suas abadessas que foram transferidas para 

Viana. As rendas de ambos os mosteiros foram anexadas a Santa Ana e ficou 

encontrado o pretexto para doravante se incorporarem na irmandade beneditina, de véu 

preto e sob o estandarte arcebispal. Como contrapartida ganharam rendas próprias e 

comodamente se eximiram da tutela camarária,  autonomizando-se quase em absoluto, 

não fora as visitações e as consequentes admoestações que não surtiam grandes efeitos.  

Os altos e espessos muros dos mosteiro tornaram-se quase inexpugnáveis. Não podemos 

ainda esquecer que por vontade dos fundadores a observância teria sido a de S.Bento, 

logo de início. Fiéis à devoção ao “santinho”  que os livrava de todos os males e 

maleitas, incluindo as pestes prestavam-lhe incondicional tributo, usando pendurado no 

pescoço um minúsculo exemplar da Regra
89

. Logo “se tornarão arrenovar os desejos 

dos viannenses pêra que o de Santa Anna fosse daquella profissão e melitasse debaixo 

dos dittames de sua Regra” 
90

   

 

Percebe-se assim a frase de Frei Fernando da Soledade relativamente ao nascimento em 

virtude e nobreza do mosteiro beneditino de Santana de Viana do Castelo
91

. 

 

2.4 – São Bento de Viana 

Enquanto Santa Ana ía crescendo, ampliando-se e ocupando um lugar privilegiado na 

paisagem e na sociedade vianense, crescia também um movimento subterrâneo no 

coração e na alma de muitos dos habitantes da vila. 

 

O desenvolvimento de Viana explica a necessidade premente de criar um novo 

recolhimento monástico. Fica no entanto no ar a razão pela qual a escolha recaiu  

novamente em S.Bento. Embora não consigamos um esclarecimento total, podemos 

aceitar como explicação a especial devoção que as gentes do Minho tinham pelo 

Patriarca, igualando segundo Couraça “aquella devoção e amor com que o Profeta 

Elizeu desejava lograr o espirito dobrado do seu grande Mestre Elias: fiat in nomine 
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duplex spiritus”
92

 . O pendor beneditino encontrava-se até em pequenas manifestações. 

Os Abreu Lima tinham no seu morgadio uma capela da invocação de Santo Amaro com 

missa de responso
93

, anual.  

 

Por outro lado o mosteiro de Santa Ana teria por esta altura a lotação ultrapassada para 

as suas reais capacidades, encontrando-se ainda em obras. Deste modo um lugar ali  

teria de passar por muita influência e posses. Não seriam propriamente dificuldades, 

mas sim ultrapassar as questões de “prosápia” como se dizia então, referindo-se à 

posição social, dada a dominação exclusiva que se operaria naquele cenóbio. Villasboas 

acrescenta uma nota bem prosaica e de cariz típico das economias rurais: os vianenses 

para lá meterem alguém tinham de pedir licença aos bispos e essa licença era 

“caríssima” além de levar muito tempo, o que desesperava quem a pedia!
94

 

 

O torpor medieval esbatia-se, as barreiras sociais diluíam-se e gente de todos os estratos 

sociais lutava pelo enriquecimento nas novas oportunidades de negócio. Vamos 

encontrar pelo menos um sapateiro e um pedreiro cujos descendentes ocuparam lugar 

entre os primeiros pares da vila. A solidez dos bens de raiz ficou aparentemente 

submerso no novo riquismo entretanto instalado, em que o poder andava de mão dada 

com o dinheiro, exteriorizando luxo e o esbanjamento. A cidade vestiu-se de grandes 

palacetes onde uma renascença fugidia se combinou com o exotismo da decoração 

manuelina. A fluidez do maneirismo quase se torna invisível sob o peso da decoração 

excessiva e filigranada. 

 

Decorria o Concilio de Trento acompanhado atentamente por D.João III que concorre 

com a vizinha Espanha por um lugar privilegiado entre as nações da Cristandade. Na 

mira, cargos distintos para seus irmãos cardeais. Este zelo levaria à divulgação, em 

Portugal, das normas conciliares mais cedo do que se esperava. Algumas foram mesmo 

antecipadamente aplicadas com consequências não muito benéficas. Na acção 

reformadora, o Piedoso empenhou-se em melhorar a clarificação do mapa eclesiástico, 

procurando uniformizar o território nacional, tal como seu pai havia procurado fazer 
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com a área administrativa. Questões diplomáticas foram no entanto entrave à 

prossecução de muitas das diligências régias.     

 

No entanto a posição nacional ver-se-ía  reforçada pela presença de Frei Bartolomeu dos 

Mártires, em Trento, religioso dominicano e arcebispo de Braga, que traria para 

primeiro plano a disposição de Portugal em seguir as novas reformas. Grande parte dos 

projectos de reconversão dos costumes e das novas formas devocionais, devem-se a ele. 

Disposições que se iriam traduzir, na prática construtiva, num código arquitectónico, o 

único até agora proposto de forma exclusiva, da autoria de Carlo Borromeu. O espírito 

conciliar materializou-se naquele conjunto de normas. 

Estava montado o cenário para um novo interveniente,  S.Bento, que vai mostrar uma 

completa antítese construtiva, relativamente a Santa Ana. 

 

Para encontrar o fio condutor desta fundação dispomos de alguns documentos originais 

e por isso fiáveis, do próprio mosteiro, além dos registos de cronistas e historiadores 

que não sendo coevos  da sua origem, recolheram informações mais próximas do 

acontecimento. Iremos dispensar outros por terem percorrido o mesmo caminho que 

nós. Falamos de Figueiredo da Guerra de quem compulsamos os documentos originais, 

encontrados na sua posse. 

 

“…os nobres varoes… desta nobre villa de Viana do Lima ordenao de fazer hûa caza e 

mosteiro de relligiosas da Ordem do bemaventurado São Bento por especial devoçao 

que a elle tem pera acresentamento do occulto divino e serviço de Deos e por terem 

muitas filhas das quaes algûas se tem offerecido em suas almas a ditta relligiao e 

tambem a muita necessidade e estado do tempo e de suas pessoas não consentem dar 

lhes outro maes nonesto nem maes virtuoso estado se ho ahi ha nesta vida….”
95

. Mais 

adiante continua “…ordenão primeiramente que o dito mosteiro seja edificado e 

alevantado na ermida do glorioso São Bento que esta esta no arrabalde da ditta villa 

junto do rio Lima por parecer luguar apto e decente…
96

” Punham no entanto a hipótese 

de o fazer noutro lugar “dentro em a freguezia da mesma villa que aos instituidores bem 

parecer e maes onesto for…
97

” Podemos resumir nestes períodos toda a génese da 
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fundação do mosteiro de S.Bento. Do local, embora a localização lhes tivesse parecido a 

ideal, demonstrou-se totalmente descabida. 

 

Entre aqueles nobres varões encontramos muitos cavaleiros da Ordem de Cristo. E esta 

identificação alerta para o facto do seu titular, ter por esta via, ascendido à nobreza,
98

 

mesmo sendo comerciante e se fosse de grosso trato de pleno direito. A Ordem de 

Cristo foi a única que sobreviveu à reforma monástica. Para isso em 1529 o capitulo de 

Tomar assentou na separação da comunidade de clausura e regular observância e os 

freires colados nos benefícios do padroado sujeitos a disciplina do clero paroquial e 

comendadores e cavaleiros isentos de regra e disciplina sacerdotal. As Ordens de Aviz e 

Santiago perderam o seu carácter monástico, passando para a coroa em 1550.
99

    

 

Ser nobre dos “quatro costados” era apresentar provas que incluíam as habilitações das 

Ordens Militares.
100

 

 

Relativamente ao tempo, retomamos as palavras do cronista beneditino,  agora acerca de 

uma instituição nascida sob a protecção do Patriarca. Para balizar cronologicamente a 

construção de Viana, ele invoca S.Bento de Ave Maria, no Porto, dizendo ser anterior 

em 20 anos. Acontece que o cenóbio portuense é de 1518 o que com duas décadas 

prefaz 1538. Como Frei Leão acaba por dizer que as licenças para Viana enviadas por 

Paulo III
101

 por intermédio do cardeal Rainuncio de S.Ângelo chegaram em 1549, 

concluímos que o cronista não fez bem as contas. Jorge Cardoso diz que a Bula foi 

expedida  corria o terceiro ano do pontificado de Paulo IV, que era 1558, colocando 

ainda maior erro
102

. No entanto a maioria dos escritos sobre Viana acordam em datas 

muito próximas desta última, oscilando entre 1545 e 1550. De novo a questão incerta 

dos anos, que o Livro da Fundação de S.Bento pode ajudar a clarificar, confirmando o 

dia e o ano em que ocorreu a reunião com os futuros padroeiros
103

. A data inscrita por 
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cima da porta principal, que é a lateral, hoje fora de serviço, também induziu em erro. 

Muita gente ficou convencida que 1549 é o ano do término da obra, quando é o inicial.    

 

Uma tal construção não é coisa que se pense e faça em dois dias, dois meses ou mesmo 

dois anos. Parece-nos por isso que o período considerado pode estar correcto consoante 

aquilo a que nos referimos. Villasboas diz que a reunião da fundação se efectuou em 28 

Abril de 1545, na Misericórdia
104

 e esta correcto: “contrato que os ditos pdroeiros antre 

si fizerão nafundação do dito convento e como elles não somente se obriguarão a fazer 

caza que tivesse forma de mosteiro, mas de o acabarem de todo, pera o que loguo 

deixarão que avião de fazer hûa trassa conforme a qual se avia de fabricar o dito 

mosteiro como consta do dito contrato que elles aprezentarão feito entre elles aos vinte 

e oito dias de Abril do anno de mil e quinhentos e quarenta  e sinco…”
105

.  Fundar pode 

ser o lançamento do projecto, um ante-projecto. Aquando da visitação de 1573 e quando 

interrogados, os padroeiros e seus herdeiros foram unânimes ao lembrarem que o 

mosteiro novo teria mais de vinte anos. Foi novamente uma iniciativa privada. 

Igualmente se irá preconizar o direito dos fundadores à distribuição de lugares cativos 

para ali recolherem familiares. Também se imporá o principio da localização geográfica 

de origem, como critério de selecção, obrigando mesmo à deslocação dos agregados 

familiares, para Viana, como forma de aceitação.   

 

O mosteiro não ficaria  dependente da edilidade, nas pessoas de seus representantes, 

mas no domínio daqueles que prometiam contribuir para a sua edificação, mas “não se 

obriguarão a fazer convento pera maes numero de freiras que pera sincoenta e que 

assim he rezão que elles cumprão com sua obriguação que ho não he porem lhe maior 

carreguo que aquelle que elles quizerão tomar”
106

. A direcção espiritual seria da 

responsabilidade do arcebispo de Braga que era agora a entidade eclesiástica a 

supervisionar o Alto Minho e “izempto do Geral da Ordem, ou de outro qualquer 

superior, excepto daquelle que ellas ellegessem”
107

. Ficou igualmente esclarecido que 

“que somente guardem a Regra dos claustraes da tal Ordem (S.Bento) no comer, vestir 
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e fallar…”
108

 e “viverão com toda a onestidade e recolhimento que poder ser, fazendo 

somente obediência ao prellado em cuja dioces estão… sem em outra cousa se 

antremeter nem ministro ou abbade algum da dita Ordem ter com ellas que 

entender…”
109

   

 

Para abadessa recorreram como habitualmente se fazia, a alguém que tivesse provas 

dadas. Como Santa Ana lhes estaria interdito por estatuto, socorreram-se de Vitorino 

das Donas, beneditino e muito antigo, donde trouxeram duas irmãs em religião, na 

realidade eram tia e sobrinha (familiares dos Lima e igualmente de Guimarães como 

Margarida de Sousa
110

). Uma delas terá regressado à origem por doença, Filipa de Melo. 

A outra Isabel de Melo consta ainda entre as primeiras religiosas inscritas no Livro da 

Fundação. Foi abadessa durante doze anos por Bula Pontifícia e um por eleição 

canónica
111

. A partir dela a “abadessa será ellecta pellas freiras que forem no dito 

mosteiro canonicamente e segundo a Regra e sera do mesmo numero dellas sem poder 

ser outra nenhûa de fora tirando aquelles aguora instituidores hão de nomear e 

elleger…”
112

.  

 

Faltando ainda construir o mosteiro a comunidade acomodou-se nas casas daquela 

ermida de S.Bento, junto do rio Lima, fora das muralhas e do lado nascente da vila, na 

zona da primitiva e antiga paróquia do Salvador. A velha capela  estava na dependência 

da colegiada da matriz nova, que a cedeu na sequência da autorização da Câmara. Em 

torno do pequeno templo havia um complexo habitacional e foi nele que se acolheu o 

primeiro núcleo religioso. Villasboas diz que o conjunto da ermida pertencera em 

tempos aos monges de S.João de Arga e/ou aos de Cabanas que o mantinham para se 

hospedarem na vila, em caso de necessidade
113

.  

 

Ficou depois desocupado quando Cabanas passou a comenda e S.João foi extinto. Frei 

Jerónimo que ficara no “ermitério” de Viana e que foi o primeiro orientador espiritual 

das monjas, seria beneditino e destacado para assegurar o serviço religioso do pequeno 
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templo, agora desanexado. E acrescenta que tendo sido preciso pouco arranjo para 

acomodar a primeira comunidade feminina, comprova, segundo ele, ter ali existido uma 

hospedaria ou hospício de S.Bento
114

.      

 

O local onde se ergueria a nova construção é inexplicável, apesar de se encontrar nas 

imediações da considerada provisória. Não era a primeira nem foi a última vez que “as 

boas almas” escolhiam para morada das consagradas a Deus, lugares pouco saudáveis e 

sobretudo muito húmidos. Santa Clara de Coimbra e S.Bento de Monção são apenas 

dois exemplos, onde as religiosas acordariam frequentemente com a água a ensopar-lhes 

as roupas. S.Bento de Viana foi mais um dos redutos, onde sofrer era tradução literal. 

Nas margens lamacentas do Lima (donde lhe deriva o nome), numa área de enchentes e 

de marés vivas, facilmente se confirmaria a profecia de que ali se desgrassasse um 

convento, que Villasboas recorda
115

. Talvez que a resposta a isto esteja no que, segundo 

Couraça, terá escrito Frei Leão de S.Tomás relativamente à decisão do local: que ela foi 

uma inspiração Celestial 
116

, no momento em que reunidos combinavam entre si o 

“estado que hvião de dar às suas filhas”
117

.   

 

O que espanta é que naquela área existia já um estaleiro de navios e que fora ampliado 

em 1502. D.Manuel,  naquele ano, decidiu fazer uma peregrinação a Compostela 

registada de forma sumária por Damião de Góis
118

 e esteve “em a nossa villa de  Vianna 

da foz de Lima vimos o chão em que se fazem os navios na ditta villa que esta no 

arrabalde descontra Ponte de Lima defronte da igreja do ditto arrabalde e por nos 

parecer piqueno o chão e não tamanho como para o fasimento e maneo dos navios 

daquella villa convem a qual prazendo a nosso senhor esperamos que muito cresa em 

povoação e trafeguo dos dittos navios querendo remedealo mandamos tomar hum 

quintal que estava junto da derradeira caza que hora esta no ditto arrabalde…”
119

. 

Mais à frente confirma a finalidade do terreno tomado “… para ficar metido como 

outro chão que ahi havia destaleiro dos dittos navios e todo ficar juntamente para 
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fazimento delles…”
120

. Finalmente “… mandamos que daqui em diante os dittos chãos 

fiquem ambos livremente do Concelho da villa pera estaleiro dos navios e que nunca 

em tempo algum nelles se fasa casa nem orta nem outra nenhûa benfeitoria pêra 

nenhûa pessoa de qualquer calidade e condição que seião e somente fique Ressio…”
121

. 

 

A acrescentar aos inconvenientes e proibições o principio de que os mosteiros no geral e 

os femininos em particular se deviam fazer em lugares recatados e protegidos não só de 

olhares mas também silenciosos. O estaleiro não cumpria nenhum destes requisitos e 

não “era apto e decente”
122

. Por outro lado ía completamente contra as normas 

borrominianas que, não trazendo nada de novo nesta perspectiva, confirmavam o já 

decretado no Concilio Agatense de 506:  longe das casas dos regulares e outros, de 

edifícios laicos, de praças, mercados, vias de muito movimento, lugares de reunião, 

ruído e multidões
123

. Realmente não inclui estaleiros navais, que já os havia! 

 

Ou seja em 1549, sem se perceber como, a Câmara dera o aval para se construir um 

mosteiro numa área reservada pela coroa. No entanto o rei já não era D.Manuel e o 

poderio municipal estaria nas mãos de um outro tipo de cidadãos. Não nos consta 

qualquer obstáculo levantado pelo prelado da diocese e as normas tridentinas correriam 

em Portugal, porque as abadessas “serão pera sempre trienaes… porque assim muito 

mais he a serviço de Deos…. Cada hûa em seu tempo de guovernar o milhor que 

puder…”
124

.  

 

Proibia-se o “trafico de influências”,  que fizessem “accumullação algûa nem 

bandos…” pelo que “serão excomungadas ipso facto… serão privadas as que se 

accumularem de ter voz naquella emleição…”
125

. Se não “serão todas privadas…”e a 

nomeação passaria para a responsabilidade do prelado. Em caso de intervenção dos 

familiares e fundadores todos seriam excomungados por mandado Papal
126

.         
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O número de monjas não excederia as ditas cinquenta sem contar com as requisitadas 

em Vitorino “pera poer em ordem o dito mosteiro e monjas”
127

. Parece que para esta 

tarefa se tinha posto em equação alguém com outra origem: Francisco Pires Caminha 

cavaleiro fidalgo disse que ainda o mosteiro novo não começara quando “algum dos 

ditos padroeiros lhe cometeo a elle testemunha que tomasse hum luguar pera meter sua 

irmão que estava no mosteiro de Tuy e a trouxesse pera reformar a caza que novamente 

se fazia…”
128

. À totalidade das candidatas subtraíam-se as do licenciado Jorge Miranda 

que abrira mão de Santa Leucádia de Tamel (termo de Barcelos) “pera ajuda do dito 

mosteiro e sua sustentação muita parte delle por sua boa e religiosa devoção…”
129

 

poderia, apesar de ser de fora, “meter no dito mosteiro tres freiras suas sobre ho dito 

conto das sincoenta por cujas mortes ou de cada hûa dellas podera nomear outra filha 

que ella quiser em sua vida sem outro dote nem cousa algûa…”
130

. Também o 

licenciado Jorge da Cunha, o Juiz de então, recebia igual prerrogativa mas apenas de um 

lugar e teria de pagar e entregar “sessenta mil reis e cama e vestido pollo modo que os 

ditos instituidores hão de contribuir e por elles he ordenado e sendo cazo que a tal 

pessoa falleça…. Podera em sua vida meter outra em seu luguar…”
131

 pagaria depois 

apenas cinquenta cruzados e a roupa de vestir e de cama
132

.   

 

O regimento da fundação é em tudo semelhante ao de Santa Ana, não só nas obrigações 

de quem doa como de quem recebe. A instituição ficava totalmente a cargo da iniciativa 

privada. Determinava-se o registo pormenorizado de quem entrava e por intermédio de 

quem. O mosteiro e os padroeiros teriam em sua posse toda esta informação com datas e 

nomes “por não aver duvida nem confusão nas nomeadas diguo nas nomeações dos 

instituidores e seus erdeiros...”
133

. Sempre que ocorresse um falecimento e o lugar 

ficasse vago teria de ser preenchido dentro de um ano “do dia que lhe for notificada, 
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diguo notificado que he morta…”
134

 e para colocar outra religiosa nesse lugar pagaria 

apenas os cinquenta cruzados e as roupas. Para evitar que os direitos de padroado se 

dispersassem, apenas os primogénitos varões, poderiam recebe-los por herança. Na falta 

de descendência masculina passaria à geração seguinte, netos, sempre em “direita linha 

e não os avendo ao parente maes chegado do primeiro instituidor e que maes velho for 

em idade…”
135

. Podia permitir-se que o herdeiro fosse nomeado pelo detentor do 

privilegio mas “não sera pessoa infamada nem filho ou filha desherdada…”
136

. A linha 

feminina ficava arredada enquanto houvesse varão e herdava apenas nesta 

impossibilidade, para que o padroado não saísse da família de sangue do fundador. O 

detentor do direito teriam de habitar na vila, ficando no entanto isentos desta última 

obrigação os descendentes de Jorge Miranda. Proibia-se também a acumulação dos 

benefícios por renunciação.  Se por ventura e acaso de herança alguns lugares 

acabassem juntos nas mãos de um só, este teria de os ceder, em quem quisesse da 

família
137

.  

 

“Por quanto o espiritual senão pode nesta vida sustentar sem o corporal elles 

instituidores asima nomeados e os que depois se ajuntarem athe cumprirem o dito 

numero como abaixo se dira movidos com ho ditto zello sancto pera o asima dito poder 

vira a effeito e se poder sustentar de seus motos proprios prometião e offerecião per 

dote in perpetuo ao dito mosteiro e pera sustentação das ditas freiras cada hum com 

cada hûa pessoa que nomear cento e sincoenta cruzados de ouro que fazem sessenta 

mil reis de moeda corrente e hûa cama de roupa e hum vestido da mesma Ordem do 

glorioso São Bento…”
138

. O total perfazia  sete mil e quinhentos cruzados para as 

cinquenta religiosas. O pagamento seria faseado e do seguinte modo “paguarão per ho 

edifficar e fundar o dito mosteiro e pera ornamentos, letras e outras cousas necessarias 

athe ser acabado tudo aquilo que a cada hum vier…”
139

 As obras previam-se para o 

máximo de dez anos “e ho resto do maes dinheiro que a cada hum fiquar devendo se 

paguara e entreguara ao tempo que meter a pessoa que tiver nomeada que sera despois 

do mosteiro acabado e dentro dos ditos dez annos…”
140

 Mesmo que não ocupasse a 
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vaga respectiva, o padroeiro ficava obrigado ao pagamento do estipulado, se o não 

fizesse perdia o direito e outro poderia tomar o seu lugar e arcar com a responsabilidade. 

Não deveria ser difícil preencher os requisitos da Bula quanto à consaguinidade porque  

segundo Diogo Jacome Bezerra declarara “que tinha hûa filha no dito mosteiro e assim 

parentas dentro no quarto grão filhas dos padroeiros “
141

e Gaspar Rodrigues de 

Gondim cavaleiro fidalgo morador na vila disse também “que elle tinha muitas parentas 

no dito mosteiro assim de padroeiros com as maes que erão suas parentas no quarto 

grao…”
142

     

 

Para que se mantivesse o activo do rendimento para as obras e sustentação da 

comunidade, “por que nesta comarqua não ha herdades que comprar polla maes parte 

dellas se derem reguengas e outras da igreja e as leis do reino as defenderem comprar 

pera mosteiros e esta villa não viver senão de tratos do mar…”
143

 os instituidores 

ficariam obrigados a dar do seu bolso aquilo que por privilégio da vila não davam à 

coroa em direitos alfandegários
144

, qualquer outra soma poderia ser entregue por 

esmola.  “Sendo cazo que El Rei nosso senhor ou outro que vier conceda poderem se 

comprar bens de raiz ou juro que as ditas freiras sostente se comprara e avera outra 

renda que lhes baste.”
145

 Os responsáveis pela recolha dos dinheiros, um tesoureiro e 

mordomos, seriam eleitos a cada dois anos no dia de S.Bento, juntamente com um 

escrivão e um procurador, as cinco pessoas a escolher
146

 para serem os 

intercomunicadores com a abadessa, relativamente às necessidades que ela colocasse.      

 

Em 1546 D.Manuel de Sousa, arcebispo de Braga autoriza a anexação da igreja de Santa 

Leucádia de Tamel, quando vagasse. O mosteiro ficou  apenas com o rendimento 

segundo exigiam  as leis do reino que não permitiam às instituições religiosas possuírem 

bens de raiz.  Jorge Miranda, que  cedeu o benefício, obteve uma das maiores vantagens 

entre os fundadores, três lugares cativos sem despesas, apesar de não ser natural de 

Viana. Todos os outros receberam um ou dois lugares e neste último caso ficaram, 

alguns  pendentes, para que o número das vagas não fosse excedido. Em 1547 junta-se 
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ao rendimento, S.Martinho de Outeiro
147

. As duas anexações foram feitas à “ ermida de 

São Bento antes de ser mosteiro…”
148

. 

 

Entre os nomeados encontramos nomes nossos conhecidos na fundação de Santa Ana. 

Agora aparecem sobrepostos, indicando as muitas ligações entretanto efectuadas entre 

as várias famílias. Há uma diferença substancial na organização da lista dos padroeiros; 

a inexistência de separação por estrato social ou profissional. Licenciados, clérigos e 

outros estão indiscriminadamente arrolados. Inclusivamente entre eles aparecem 

elementos da grande linhagem vianense. Apuramos esta circunstância pelo aturado 

estudo genealógico efectuado por José Pereira Cyrne Bezerra Fagundes, também ele 

pertencente a uma  daquelas famílias, para os primeiros anos de 500, em Viana. Por 

entre as teias de parentela vão surgindo as indicações de que precisamos, a identificação 

dos personagens fundadores de S.Bento como o caso de António Fernandes do Caes 

“que em 1535 provou a sua nobreza e foi escudeiro fidalgo, foi tambem um dos 

padroeiros do mosteiro de S.Bento de Viana, fundado em 1545”
149

 e Heitor Nunes 

Bezerra, neto de Gonçalo Afonso Reymondo, “cavaleiro africano da antiga familia dos 

Reymondos de Tomar, donde era natural, passou a Viana e assentou o seu domicílio na 

rua da Bandeira… e no qual se viam as armas dos nobres Reymondos…”
150

. O jazigo 

de família era na matriz, ostentando o brasão de armas
151

.  A este Heitor sucedeu um seu 

cunhado Gregório Vaz de Mogueimes em 1566. Outro nome a considerar é Fernão do 

Porto, porque aparece entre os representantes dos mesteres no acto do acordo de Santa 

Ana, um Fernão do Porto. As possibilidades financeiras a sobreporem-se aos 

pergaminhos de família.    

 

Estiveram as monjas alguns anos no provisório cenóbio enquanto se procurava construir 

o “novo” mosteiro. O dinheiro sumia-se rapidamente e os padroeiros, alguns de segunda 

geração procuravam já eximir-se das obrigações. Os recursos existentes tinham sido 

empregues na compra de terrenos e nas primeiras obras e entretanto mais nenhuma 

quantia entrara. As religiosas lutavam desesperadamente com os seus parentes para que 

estes cumprissem com as obrigações e apelavam sem cessar para os superiores 
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eclesiásticos. Em vez disso os padroeiros continuaram a considerar os privilégios de 

fundação como bens transaccionáveis e de valor especulativo. Em 1557 D.André de 

Noronha, comendatário perpétuo do mosteiro de Ganfei, visitou S.Bento de Viana
152

 e 

concluiu que era pratica comum a compra e venda de lugares para ali professar. Os 

tratos faziam-se muitas das vezes com a conivência das abadessas em exercício. Mas o 

interesse de ambos os lados era no entanto diferente; enquanto o dos primeiros era o 

lucro e inflacionavam, sempre que podiam,  a “mercadoria”, o das segundas era obter 

receita com a entrada das candidatas que ajudasse à subsistência de todas. De nada 

valeu ao bispo alegar que tal pratica era simonia porque como “lhe forão concedidos 

seus privilegios loguo estes padroados ficarão direitos espirituaes sem se poderem 

vender…”
153

 e as freiras em tais condições não teriam permissão de se manterem no 

mosteiro, assim como as abadessas que nestes conluios entrassem
154

. Em 1563 outra 

visitação dá conta do mesmo problema, o doutor André Ferreira regista as mesmas 

irregularidades
155

. Em vão. Tinha havido casos, pelo menos dois registados, de  

padroeiros terem vendido o privilégio para pagar as custas de processos de homicídio 

levantadoscontra eles próprios. Uma das situações tornara-se dramática por quanto o 

implicado, António de Araújo Pacheco, fugira e gastara tudo o que tinha, não lhe 

restando mais que o padroado de S.Bento que vendeu a Inês Garcia para uma filha, 

prejudicando as suas que ficaram em casa com a mãe à mercê de caridade
156

.   

 

A visitação de 1573 iria desencadear forte contestação por ambas as partes. D.Diogo de 

Paiva de Andrade, arcediago da Sé de Braga é nomeado visitador a instâncias dos 

padroeiros, no intuito de arbitrar a questão. Haviam eles rejeitado o antigo, novamente 

indigitado, o doutor Pêro Jorge da Silva arcediago do Barroso e insistido na nomeação 

daquele. Chegado ele a Viana instalou-se em casa de Jacome de Luna defronte da 

matriz (casa que já referenciamos por ser das poucas provas do renascimento em 

Viana). Dali convocou os intervenientes para combinar uma visita às obras do mosteiro 

em disputa. 
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O que ficou  patente aos olhos de todos era deplorável. A construção aguentava-se 

precariamente de pé. As paredes ameaçavam sepultar tudo e todos, os telhados estavam 

vãos e não havia mobília nem quaisquer alfaias para o culto. A alimentação era 

totalmente insuficiente e muitas vezes ausente. Em caso de doença a necessidade levava 

a extremos e ao total afastamento das obrigações religiosas. 

 

Entretanto para custear as despesas, a comunidade preferia receber as legitimas das 

noviças, proibido pela Bula,  onde se contavam campos e casas que vendiam ou 

arrendavam. Aquele antigo visitador, o arcediago do Barroso, aconselhara-as a 

arrecadar as heranças para evitar prejuízos ao convento.
157

 Os assuntos do mosteiro 

eram tratados pelos procuradores e mordomos, nomeados entre os padroeiros ou seus 

sucessores. Aconteceu, segundo testemunhos das monjas, que alguns deles reservaram 

para si dessas propriedades, sem darem em troca os respectivos montantes das rendas e 

foros . Além do que, Jerónimo de Abreu Soares, padroeiro, não entregara a quantia 

auferida na venda da herança das filhas de António Vespasiano
158

. Outros  conseguiam 

facilidades na entrada de suas protegidas, invocando serviços prestados ao mosteiro, 

como Baltazar da Rocha Oliveira
159

, serviços esses que quando exteriores e com 

deslocações  eram igualmente pagos do curto erário monástico. O terreno da cerca fora 

pago com a entrada de Catarina de S.Bernardo, filha de Diogo da Cunha, por cem mil 

reis e as paredes respectivas com o “dote de Joana do Spiritu Sancto que entrou com 

cento e sessenta mil reis e com parte do dinheiro das legitimas das freiras de António 

Fernandes e que os assentos do refeitório e o forro e maes ladrilho e parte das grades 

do coro de baxo e taipas do palrratorio se fizerão a custa da legitima, diguo do dote da 

filha de Fernão Rodrigues Pereira que ainda não he freira.”
160

 Perante tal panorama o 

visitador  lembrando a Bula de fundação exigiu “ não basta terem dado jaa os sete mil e 

quinhentos cruzados que no principio se obriguarão a dar pois que sendo recebidos por 

elles mesmos e guastados pellos officiaes per elles próprios elleitos e deputados e per 

sua mesma ordem se vio que não bastarão pera acabar de fabricar o dito convento.”
161
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Umas irregularidades levavam a outras e para além destas de cariz administrativo iam-

se levantando infracções graves ao código religioso. Era sabido de todos que a clausura 

não era respeitada de forma absoluta, abrindo-se excepções. Leonel de Lima, 

consorciado com uma antiga recolhida em S.Bento, era visita assídua a partir do 

momento em que, por se ter sentido mal na igreja, foi autorizado a descansar na casa da 

abadessa. Muita era a “conversação das freiras nos palrratorios com homens e alguns 

mancebos parentes…”
162

. Algumas nem “sam parentas como são os filhos de António 

d’Abreu de Lima e Lopo Guomez d’Abreu e Dom Francisco de Lima filho do bisconde 

que Deos tem o que parece muito mal a terra e faz roim presunção e escandeliza”
163

 e 

iam “fallar as grades alguas vezes duas vezes cada dia he a horas desacustumadas 

como he pella sesta e horas de missa…”
164

 e por vezes lá comiam. Destes 

acontecimentos “a terra se escamdaliza muito e os padroeiros que tem la filhas e 

parentes andão muito indinados”
165

. Um destes acrescentou que “elles nella (casa do 

mosteiro) não tem irmão nem parenta cheguada que devão visitar antes são tão 

infamados que tendo no mosteiro de Sancta Anna huão irmão legitima sua não vão laa 

pello defender o arcebispo visitando o dito mosteiro nem doutros mosteiros por aqui 

arredor como he Bitorinho.”
166

  

 

Constava-se também que havia interferência directa na eleição das abadessas, com uso 

de influências que “dentro avia acumullações com tres ou quatro freiras que pretendião 

ser abadessas e que particularmente huão Perpetua de Sanctiago tinha hûas quatorze 

ou quinze vozes pera isso que lhe aquirirão algûas parentas suas, freiras e pessoas 

algûas de fora que ajudão.”
167

 Outra testemunha confessou que “estavão no convento 

mais de trinta votos accumulados pera fazerem abbadessa esta que he aguora.”
168

. 

Neste ano de 1573 muitos lugares estavam por pagar em parte ou totalmente e os seus 

legítimos possuidores procuravam trespassa-los por venda directa ou pelos mais 

variados artifícios. Nalguns casos a ausência do proprietário, no Brasil ou nas Índias de 

Castela,  permitia aos familiares usufruir do direito vendável. Noutros  as questões 
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caíam na justiça eclesiástica porque as quantias em jogo eram por vezes escandalosas 

passando e repassando os lugares, mesmo entre padroeiros. João d’Abreu Soares 

confessou que “he cousa muito publica e notoria nesta villa venderem os padroeiros do 

mosteiro de Sam Bento os luguares de seus padroados como erdades, dizimos a Deos e 

qualquer outra fazenda…”
169

E nem sempre davam ao mosteiro o que a Bula exigia, 

pelo menos os 20 000 reis de entrada. Alguns contudo, demonstravam ter consciência, 

Baltasar de Barros não concedera o seu privilégio a um homem de Braga, a pedido de 

Baltasar de Barros almoxarife da vila, porque pretendia beneficiar uma sua “sobrinha 

pobre que desejava aprezentar como aprezentou no próprio lugar.”
170

  

 

Estávamos em finais do século XVI e no apogeu mercantil de Viana. Com dinheiro se 

movem montanhas e a especulação tinha-se tornado num hábito que muito preocupava 

Frei Bartolomeu dos Mártires. A usura condenada por Sisto V como pecado contra 

Deus e contra os homens, pela própria Bíblia e mesmo pelo Alcorão mudava de nome. 

A própria igreja recusava sacramentos e funeral cristão aos usurários onde se contavam 

já eclesiásticos e casas religiosas. Os comportamentos indevidos abrangiam 

inclusivamente os dirigentes espirituais porque clérigos e o próprio confessor 

“pouzavam na portaria” tempo demasiado. As próprias abadessas esqueciam o dever de 

observar com atenção as candidatas, atendendo mais ao valor material que ao espiritual. 

Também as “discretas do convento de Sam Bento não usam de seu officio porque 

abbadesa se aconselha com quem quer…”
171

            

 

A conclusão que tirou o visitador depois de ouvir os implicados e testemunhas foi que a 

entrada em São Bento tinha-se transformado num leilão especulativo em praça pública, 

onde o principio espiritual tinha sido completamente obliterado pela necessidade de dar 

rumo às jovens sem casamento conveniente, mas tratada como qualquer mercadoria. 

Entre os testemunhos das monjas interrogadas não aparece nenhuma confissão de 

devota vocação, mas sempre a preocupação do aspecto monetário. Uma filha de Pêro da 

Rocha Pimentel “lhe dizia os dias passados que ja desejava de morrer pera que elle 

pudesse vender o seu luguar e ter dinheiro.”
172
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Como todo este problema se arrastava há muito e as admoestações não haviam surtido 

qualquer efeito, D.Diogo de Paiva de Andrade passou à acção, condenando-os a restituir 

todos os bens qualquer que fosse o teor, sob pena de excomunhão. Teriam ainda que 

terminar as obras, não as que as religiosas queriam mas aquelas que estavam estipuladas 

no contrato. Os culpados foram-se furtando, invocando as mais variadas desculpas, 

incluindo estarem na mais profunda ignorância das faltas cometidas
173

. Na esteira do 

que já acontecera antes, plenamente convencidos de que ao escolherem o visitador 

teriam conseguido comprar-lhe a consciência. Como não obtiveram a satisfação das 

suas acções, acusaram-no de partidarismo e apelaram ao Cardeal a única instância 

permitida para tais casos que decidiu pelo visitador
174

. Seguiu-se a sentença que poria 

fim ao diferendo. Em carta de Évora de Outubro de 1576, o Cardeal Infante determina 

que o mosteiro passe a ser da responsabilidade espiritual e temporal do arcebispado na 

pessoa do licenciado Aires da Luz
175

 (capelão, e pregador do Cardeal Infante e Chantre 

na Sé de Braga
176

). Mas em 1577 a história ainda não terminara definitivamente
177

, 

embora para a Igreja o assunto encerrara e D.Diogo de Paiva de Andrade entregara já a 

alma ao Criador. 

 

Por outro lado em Braga era arcebispo Frei Bartolomeu, alguém  que de molde algum 

pactuaria com tais comportamentos. O que se passava em Viana, a nível geral,  trazia-

lhe grandes preocupações,  razão fundamental para a criação do mosteiro de Santa Cruz, 

dos dominicanos. A vila necessitava de evangelização por ter caído no materialismo 

exagerado proveniente dos grandes lucros da mercância e da miscigenação com 

estrangeiros em tempos da reforma protestante.   

 

Assim a comunidade de S.Bento passou para a alçada do arcebispado, sendo carinhosa e 

pessoalmente protegida de Frei Bartolomeu dos Mártires. 

 

A dada altura encontramos as professas oriundas dos clãs, quer da linhagem dos bens de 

raiz, quer provenientes da nova burguesia endinheirada, indiscriminadamente num ou 

no outro mosteiro beneditino. Não conseguimos balizar convenientemente o momento 
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mas parece-nos coincidir com a jurisdição episcopal para ambos. Talvez tenha sido 

então que os dois mosteiros de S.Bento passaram a fazer caminhos paralelos, mantendo 

a rivalidade velada. 

 

Os tempos mudavam e com eles as perspectivas sociais. Ultrapassou-se o principio da 

exclusão de castas que o Marquês tão afadigadamente procurou desfazer. A nobreza de 

corte à custa das vicissitudes económicas aliou-se com a nobreza da província e esta era  

há muito mistura de sangue e teres e haveres conseguidos à custa da mercância com o 

Brasil. No Entre Douro e Minho “casas por vezes muito antigas em tempos aliadas com 

as que vieram a ser elevadas à Grandeza no séc.XVII, mas que, pelo facto de se não 

haverem integrado na corte, tinham mergulhado na relativa obscuridade da vida 

provincial”,
178

 conseguiram revitalizar-se no novo surto mercantil do século XVIII e os 

mosteiros de Viana levantaram-se num novo esplendor. 

 

Assim até ao século XVIII é difícil destrinçar dentro da mesma categoria social os 

diferentes níveis hierárquicos por que eles permaneciam mais ou menos herméticos, a 

elite titular e curial não fazia alianças matrimoniais com as elites locais
179

, mas 

depois…. 

  

E porque realmente as dificuldades acabam por ser superadas, Couraça, no século XVIII 

diz de S.Bento “tem religiozas mui ricas e de grandes tenças cujos disvelos são os 

agrados do Espozo de suas almas”
180

  e “parece ficar dobrada a obrigação do 

Patriarca São Bento; para defender esta villa pois tem ella dous mosteiros de filhas 

suas…”
181

 .  

 

O mosteiro acabou por ser alfobre de nobres exemplos porque duas religiosas filhas de 

Diogo da Cunha (fundador) foram reformar o pequeno cenóbio de Murça, enviadas pelo 
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arcebispo D.Agostinho de Castro
182

, e das virtudes que floresceram nos dois mosteiros 

também fala Machado Villasboas
183

.        

 

Como remate queremos deixar aqui um testemunho desta realidade que foi a  

“democratização” pela necessidade. Certa senhora que no inicio do séc.XIX se 

consorciou com um viúvo com vinculo de Ponte Lima desabafava em lamentações, não 

por causa do matrimónio ajustado mas por causa do tipo de vida que não esperava: “não 

sei ao certo se aqui a senhora da casa é uma espécie de dispenseira mas parece-me que 

sim, pois oiço que aqui nestas terras as senhoras são como umas escravas da casa, os 

homens têm mais descanso”.
184
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Capítulo 3 - O SENTIDO DA VIDA  

Espiritualidade diz o léxico ser tudo o que se refere ao espírito, que como entidade 

incorpórea,  parte imaterial do ser humano é aquela que mais tem ocupado os filósofos 

ao longo dos tempos. O dicionário resume assim o questionar das consciências tal como 

fez Sebastian de Covarrubias que em 1611  reflectindo sobre o significado linguístico da 

palavra alma 
1
, já concluíra precisamente o mesmo. Depois o ideal eclesiástico 

confundiu-se com a espiritualidade e ambas traduziram-se num só caminho o da 

devoção e da práticas religiosas. 

 

Desde que o homem tem noção de si mesmo que se volta para o alto, procurando no 

impalpável a razão dos seus dias e a explicação do seu destino. A inteligência humana 

levanta questões e sem respostas busca no desconhecido a forma de apaziguar as suas 

inquietações. O transcendente surge assim como o altar das suas interrogações, onde os 

limites se expandem para o infinito. Deste modo tudo o que pertence ao indecifrável 

torna-se espiritual e integra-se no enigma espírito. Como forma de pacificação o homem 

descobriu a religiosidade, não que a tivesse inventado, mas algo no âmago do seu ser 

colmatava o vazio provocado pelas incómodas perguntas acerca da sua existência. 

 

3.1 - O Pensamento Organiza-se 

A Filosofia clássica demonstrou a independência do corpo e do espírito. Para Platão o 

espírito que ele reconhecia como a alma era o principio da vida, e do conhecimento.Era 

eterno e por isso fora do domínio do inteligível, pertencia ao mundo das ideias. Para 

Aristóteles a Metafísica não tinha uma só definição e as razões da existência baseavam-

se em causas e princípios. A inteligência, a memória, a imaginação não eram meros 

processos biológicos ligados à física ou à química da matéria. O espírito não ocupa 

espaço, não tem peso, mas é a razão de existir, pensar, ter vontade e o corpo é o seu 

instrumento. Para este empirista só o corpo conhecia o fim, a alma era imortal mas a sua 

passagem pelos corpos tinha a finalidade de se purificar, enquanto para o discípulo de 

Sócrates a alma ligava-se ao corpo de forma acidental e quando este cessava a sua 

existência, ela transmutava-se para outro, condicionando-se aos actos anteriores. O 

espírito regressavam dos mortos para renascer pela teoria dos contrários, porque o 
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contrário gera o contrário e era a razão de ser da imortalidade da alma.
2
 Os gregos 

encontravam na alma o principio da vida, o pensamento divino e imortal e a ideia de 

que o homem deveria viver segundo a sua parte mais nobre porque essa é a que traz a 

felicidade.
3
         

 

A religiosidade precisou de um alvo e criou  a divindade. Os rituais estruturaram a 

crença que tornando-se  comum a grupos traduzem a religião. Desta forma a 

religiosidade é premissa de qualquer religião seja ela espiritualista ou animista, 

promovendo sempre o primado de uma alma que reporta ao ou aos espíritos, que no 

segundo caso se corporizam em matéria e no primeiro usam a matéria como simples 

representação (as imagens). 

 

Como o espírito era variável nas manifestações do quotidiano, o homem antigo recorreu 

à simbólica para sentir a proximidade da divindade. Cada acto da sua vida remetia para 

um ser, uma essência onde pontuavam como evidências a guerra e a fertilidade, afinal  

as realidades fundamentais da sua existência. 

 

A questão seguinte foi o destino da alma após a morte, assunto que as várias  posições 

filosóficas abordaram, procurando soluções pelo menos satisfatórias.  O cristianismo 

deu uma resposta que de uma vez só pareceu dar o sentido para a totalidade das 

apreensões do homem. Mas a incerteza do insondável continuou  a atormentar as 

inteligências inconformadas que buscavam a explicação do condicionalismo humano. A 

eterna dualidade entre liberdade e livre arbítrio manteve-se no espírito daqueles que 

tudo depositaram em Deus. Daqui derivou um outro problema inquietante, a 

predestinação.      

 

3.2 - O Pensamento Cristão 

Santo Agostinho e depois S.Tomás de Aquino fizeram das suas vidas tratados de busca 

interior e lançaram as bases de toda a espiritualidade ocidental. Procurando em 

premissas diferentes trilharam os mesmos caminhos de Fé nas imensas dúvidas que os 

assaltaram. Agostinho homem do mundo, enquanto cidadão romano encontrou em 

                                                 
2
 BORGES, Anselmo, A Imortalidade em Platão e Aristóteles, Humanística e Teologia, Porto, 1999, 

pp.59/75 
3
 Idem, Ibidem,…… 
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Platão o caminho para as relações com Deus. S.Tomás homem mundano porque 

aristocrata, preferiu a teorização aristotélica, não se afastando contudo da meta do bispo 

de Hipona, que muito o influenciou. 

 

Em ambos a vida só tem sentido pelo cristianismo, em Santo Agostinho as verdades 

cristãs são conhecidas pelo intelecto iluminado pela luz espiritual de Deus, Ele próprio a 

verdade, o Verbo. Sem Ele o homem não ascende ao eterno, fica-se  pelas coisas e não 

atinge os princípios formais que são os seus modelos. É pela intervenção do Verbo que 

o espírito ultrapassa as forças naturais e recebe o conhecimento
4
, ou seja o inatismo da 

reminiscência platónica transformado no teísmo cristão. O conhecimento de Deus é por 

isso intuitivo. Para S.Tomás o conhecimento obtinha-se pelo sensível e pelo intelectual, 

pressupondo o segundo a existência do primeiro, transcendendo-o. O caminho para 

alcançar Deus fazia-se pelo conhecimento das criaturas,  não dando lugar a qualquer 

tipo de inatismo
5
. Mas para ambos  Deus é livre e criador, precede todas as coisas.  

 

Na Idade Média todo o pensamento ficou enquadrado na Escolástica cujo objectivo se 

centrou nas relações entre a Fé e a Razão, consideradas independentes e verdadeiras.  

S.Boaventura, franciscano e  Tomás de Aquino, dominicano, esgrimem argumentos. O 

primeiro pela via platónica e agostiniana, o segundo pelo o empirismo aristotelico. As 

várias reinterpretações destes autores e dos seus seguidores contribuirão para o segundo 

Cisma ocidental juntamente com a descoberta da nova posição ocupada pelo homem de 

Fé que se orienta pela Razão . Petrarca no século XIII lança as bases da Renascença, 

avançando com o problema do ser humano perante o mundo e perante Deus. O destino é 

um acto de vontade da consciência ou recebe e depende para se manifestar, da 

iluminação divina? A salvação é assim construída ou determinada? Aquele humanista 

não encontrava no entanto qualquer constrangimento entre o potencial da acção humana 

e a Fé religiosa. Colocava-se de novo a predestinação. As suas interrogações 

encontraram explicação na dualidade da vida activa e da vida contemplativa. Esta dupla 

realidade foi recuperada pelos grandes lideres políticos renascentistas, que procuraram a 

contemplação para a busca da glória pessoal. 

 

 

                                                 
4
 PÉPIN, Jean, A filosofia Medieval, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1983, p.67 

5
 Idem, Ibidem, p.144 
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3.3 - A Crise de Consciência  

Longe destas questões, a religiosidade popular orientava-se simplesmente para a 

salvação da  alma. A existência de Deus e da alma não se punham em causa, eram dados 

adquiridos, o conhecimento das coisas divinas estava para além do simples mortal ou 

ser-lhe-íam reveladas um dia, se seguisse os mandamentos de Deus e da Igreja.  Santo 

Agostinho dizia que os pequenos e humildes acedem à Fé nos factos, objectos da sua 

crença e pela prática da sua vida
6
. Talvez por isso Luís de Molina acreditava  que a 

razão humana poderia aceder aos mistérios da Fé sem qualquer iluminação interior. A 

Metafísica era assim o domínio de alguns onde as consciências mais sensíveis se 

inquietavam, não se acomodando com a forma simplificada com que se encarava o 

acesso à vida eterna.  Enquanto a classe eclesiástica sem preparação, não conseguia dar 

resposta adequada e satisfatória à busca de Deus, porque ela própria buscava as glórias 

terrenas.  

 

Alguns pensadores, contudo, não se conformaram com as barreiras temporais e perante 

uma Igreja arruinada por preocupações profanas e palacianas partiram para níveis 

superiores do raciocínio onde liberto da escolástica vagava sem limitações. Assim o 

quietismo recuperou os princípios de Luís de Molina e de Miguel de Molinos. Da 

contemplação infusa por dom gratuito de Deus que o primeiro defendera passou a 

acreditar que essa forma contemplativa poderia ser aprendida e ficar ao alcance de todos 

como supunha Molinos.
7
     

 

O  pensamento cristão entrou em crise e as reformas tardavam. O século XV 

apresentou-se como um cadinho de opiniões que abriram caminhos diversos, perante o 

evidente enfraquecimento da Igreja impotente para suster a onda crescente de teses 

interpretativas, rapidamente identificadas com heresias. Multiplicavam-se as tentativas 

de correcção que novas formas de religiosidade procuravam impor, a maior parte delas 

divergentes da orientação oficial, escapando inclusivamente dela.  

 

Enquadrados no humanismo e nos Novíssimos do Homem, focaram-se na Paixão de 

Cristo evocando uma piedade que se alimentava na Humanidade Divina, desviando-se 

contudo para posições de irresponsabilização na salvação, muito próximas do 

                                                 
6
 FERRIER, Francis, Santo Agostinho, Europa/América, Lisboa, 1993, p.110. 

7
 A.C.M. Quietismo, Dicionário Historia Portugal, Vvol., Figueirinhas, Porto, 1992, p.221 
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luteranismo. Surgiu então a Devotio Moderna
8
 derivada de movimentos espontâneos 

como o dos Irmãos da Vida Comum, que à oração acrescentou a vida activa que o 

monacato abandonara. Eram contemplativos como os beneditinos e activos tanto na 

educação dos jovens como na cópia de livros de espiritualidade
9
. Os mendicantes 

recuperaram depois a faceta mais intimista sacrificando o coro à meditação  em solidão, 

as penitências e a mortificação
10

, dando uma forma dogmática e disciplinar ao que se 

apresentava herético. Acrescente-se que as heresias do século XV foram mais éticas e 

místicas e menos teológicas
11

.  

 

A Imitação de Cristo de Kempis
12

, que compulsamos, constituiu o padrão de toda a 

espiritualidade centrada naqueles princípios e foi tema de inspiração durante séculos. 

Nos quatro livros somam-se os apelos à solidão, busca da verdade pela obediência e 

submissão, caridade, paciência sempre no caminho da Cruz e agradecimento a Deus 

pelas graças concedidas. A penitência perpassa por toda a obra no amor a Jesus sobre 

todas as coisas, numa linha fora da mística especulativa agostiniana
13

 e mais próxima 

das Escrituras e de S.Paulo.       

 

3.4 - Portugal é parte da Europa 

Em Portugal as reformas monásticas começaram timidamente com D.João II. De forte 

personalidade centralizadora procurava neutralizar as consequências da política  

administrativa de seu pai, que apesar de pressentir o descalabro moral dos regulares 

(pediu ajuda a Nicolau V
14

) reforçara o poder individual das  classes dominantes, 

distribuindo beneces e privilégios. O alto clero, quase todo oriundo do sector senhorial 

abandonara-se às ambições temporais que se sobrepuseram aos deveres pastorais. Entre 

comendatários, padroeiros, mesas episcopais e capitulares, os mosteiros e dioceses 

viviam no desamparo espiritual, pela ausência daqueles a quem competia o superior 

                                                 
8
 Foi desta nova concepção de oração, a Devotio Moderna que derivaram as capelas, nas cercas e 

claustros dedicadas aos Paços da Paixão. Espaços que se tornavam desertos de meditação e paz interior. 

MARQUES, João Francisco, Rituais e Manifestações de Culto, Historia Religiosa de Portugal, Circulo 

Leitores, Lisboa, 2000, p.577.  
9
 DIAS,José Sebastião da Silva, Correntes de sentimento religioso em Portugal, secs.XVI/XVIII, Instituto 

Estudos Filosóficos, Universidade Coimbra, 1960, p.12  
10

 Idem , Ibidem, p.9  
11

 Idem, Ibidem, p.8 
12

 KEMPIS, Tomas de, Imitação de Cristo, tradução de Frei António de Pádua, 1791, Ed.Verbo, Lisboa, 

2001 
13

 DIAS, José Sebastião da Silva, o.c., p.14 
14

 Idem, ibidem, p.53 
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governo das consciências e velar pelo comportamento das comunidades monásticas. 

Apesar dos apelos papais para que reunissem num curto espaço e debatessem a reforma, 

ficaram surdos
15

. 

 

Seguindo tais exemplos o baixo clero e os curas de almas desleixavam o seu múnus 

pastoral, por ignorância de preparação e para se libertarem da indigência que 

partilhavam com grande parte do povo. Os benefícios que recebiam em troca dos 

serviços próprios da função a desempenhar e que a maioria desconhecia, contribuíam ou 

eram simplesmente  a sua sobrevivência. A mancebia era verticalmente comum a 

grandes e humildes. A ausência de escrúpulo chegava ao ponto de recorrerem ao 

monarca para a legitimação dos filhos. A prática da liturgia afunda-se, deixou de ser um 

elemento aglutinador para se dispersar em devoções particulares, com a proliferação de 

missas privadas. Muitas são por isso as capelas sem pastor e dentro delas multiplicaram-

se os altares. As missas encurtaram-se e desaparecem praticamente nas orações 

devocionais que se lhe juntam. Estas devoções inspiradas na liturgia e aprovadas pela 

Igreja, não faziam no entanto parte dela
16

, porque não careciam da presença do 

sacerdote pelo menos do modo habitual
17

. A indisciplina era tanta que a própria 

administração secular se dava conta disso. Preocupada com a desinquietação e descuido 

do Culto Divino a Câmara de Viana envia, em 1592,  um oficio ao Primaz, pedindo 

providências na vigilância religiosa “por hum vigairo nesta villa como já ouve, pesoa de 

autoridade e desinteressado e que tenha pouco comercio com os clerigos, porque 

avendo o avera quietação, obidiencia e a igreja ser servida como convem…”
18

     

 

Nas Ordens monásticas o descrédito era total dado o impacte que sempre haviam tido 

como exemplos a seguir. Bentos, Bernardos e Agostinhos, descuravam o principio do 

trabalho como ascese. Beneditinos e cistercienses esqueciam a letra da Regra e os 

cónegos  viviam como proprietários. O caso dos ramos femininos tornava ainda os 

escândalos mais visíveis. Não respeitando a clausura nem o silêncio circulavam fora dos 

mosteiros sem hábito, correspondiam-se com quem queriam, recebiam presentes não 

partilhavam o dormitório e o acesso das portarias era livre para todos fossem professos 

                                                 
15

 Idem, Ibiem, p.93 
16

 COELHO, António, Curso de Liturgia Romana, tomo I, Ed.Ora e Labora, Singeverga, 1950, p.9 ???? 
17

 LINS, Eugénio de Ávila, Arquitectura dos mosteiros beneditinos no Brasil, secs,XVI/XIX, Tese 

Doutoramento, vol.I, texto policopiado, FLUP, Porto, 2002, p.64 
18

 ADB, Colecção cronológica, Doc.2174.  
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ou seculares. Alguns cenóbios tornaram-se centros de degradantes exemplos ao ponto 

de a única solução ser a extinção. Em meados do século XVI as populações para norte 

do Douro viviam no desconhecimento da doutrina cristã e afastados das práticas do 

culto
19

. As abadeças e monjas impediam as visitações e sem devassas não se poderia 

reformar e corrigir. O serviço de Deus era trocado de consciência tranquila pelo dos 

homens
20

. Entretanto pela força do hábito as obrigações do coro quase desaparecem. Os 

antigos saltério, antifonário, homiliário transformam-se num só reduzido. O breviário 

deixou de ser cantado em tom solene para se tornar um conjunto de orações recitadas 

entre as actividades e labores do apostolado
21

.   

 

Quando o Príncipe Perfeito reuniu as únicas cortes, após o falecimento de seu pai, 

deixou claro que a política a seguir seria diferente, mas a vida não lhe foi longa e 

quando D.Manuel subiu ao trono herdou o vasto problema da imoralidade eclesiástica 

que impregnava, também  o povo de maus costumes. As gentes eram rudes e ignorantes 

mas não ímpias, professavam uma Fé inabalável que as alimentava nas dificuldades 

quotidianas, resvalando o maravilhoso cristão para a bruxaria e para a superstição. O 

Venturoso avisou Alexandre VI, em 1501, da vida estranha à honestidade religiosa que 

se instalara nos mosteiros, sobretudo no tocante às congregações beneditinas, 

localizadas maioritariamente no norte do país
22

. D.Leonor, a rainha viúva e sua irmã deu 

inicio ao processo de recuperação, fundando a Madre de Deus de Xabregas (1509) para 

meninas da nobreza e corte, segundo a primeira Regra de Santa Clara
23

, mas impondo  a 

qualidade de sangue . O passo seguinte foi a reforma das clarissas, começando por 

Lisboa. O que seguiu já falamos noutro capitulo.  

 

Das Ordens conventuais exceptuaram-se em certa medida os dominicanos que 

rapidamente se tornariam mentores e orientadores de uma nova cleresia e os Lóios 

(cónegos de S.João Evangelista) que se lançaram numa missão catequética de rua, 

mercê da natureza da sua congregação, que só os obrigava a votos simples. Dos 

primeiros destaque para Frei Bartolomeu dos Mártires e Frei Luís de Granada. Entre os 
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 DIAS, José Sebastião da Silva, o.c., p.53 
20

 Idem, Ibidem. 
21

 COELHO, António, o.c., p.9 
22

 DIAS, José Sebastião da Silva, o.c., p.53 
23

 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, Da Reforma da Igreja à reforma dos cristãos, Historia 

Religiosa de Portugal, vol.2, Circulo Leitores, Lisboa, 2000, p. 17. A primeira Regra de Santa Clara é a 

denominada de Reforma de Santa Coleta introduzida pela primeira vez em Portugal no mosteiro de Jesus 

de Setúbal. Pautava-se por um rigorismo absoluto, proibindo-se rendas e dotes.  
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segundos Frei Pedro de Santa Maria, o Padre da Doutrina como ficou conhecido,  

directamente influenciado por Granada e Juan d’Avila, onde se inspirou também na 

forma de actuar
24

. Os Jerónimos, por seu lado, foram mais longe e a par desta acção 

teórica e pregacional  praticavam a mortificação dos sentidos como forma de servir a 

Deus, abandonando os caminhos do mundo pela via do eremitismo. A Imagem da Vida 

Cristã, de Frei Heitor Pinto havia de ser o testemunho que correu o mundo católico, nas 

diversas traduções.
25

. Assim Lóios e Jerónimos foram  o primeiro fermento de finais de 

400 a meados de 500, apoiados pela nobreza que contribuiu com a fundação de várias 

casas. D.Manuel tinha de resto a intenção de reforçar os últimos, patrocinando algumas 

dezenas delas
26

.  

 

Os franciscanos tinham-se multiplicado em número de elementos, conventos e ramos. O 

denominador comum era no entanto os contínuos desvios de vida, fosse a imoralidade 

da concupiscência, a ignorância das responsabilidades. A sua influência era notória,  

enquanto confessores e orientadores de consciência, preferidos pela nobreza e pela 

própria corte, e no geral pautavam-se pela preguiça e excessos de toda a ordem. A  

condição de claustrais, onde a humildade e a pobreza os reuniria na partilha fora 

completamente excluída do seu projecto de vida
27

. Alojavam-se frequentemente e 

durante longos períodos nas casas senhoriais, a pretexto de apoio religioso, onde uma 

vida de ócio era a sua única ocupação. 

 

A reforma dos seguidores de S.Francisco passava pela reconversão dos claustrais em 

observantes, ou seja o acrisolamento dos comportamentos, tendentes a regressar ao 

espírito de Assis. Uma das primeiras metas, a correcção daquilo que era mais visível: 

impor condutas morais, que a mentalização iria decorrer num plano mais longo e 

exigente em termos de meios. Frei Bartolomeu dos Mártires  procurou resolver esta 

questão com a fundação do seminário no Paço Episcopal de Braga, usando como 
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 TAVARES, Pedro, Pedro de Santa Maria eo Modus Orandi de Frei Luís de Granada – sugestões para 

uma aproximação, separata IV centenário da morte de Frei Luís Granada, Associação dos Arqueólogos 
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 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, o.c., p.16 
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 Idem, Ibidem, p.17 
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 Depois de lutas pouco leais, os claustrais são definitivamente extintos em 1568 pelo cardeal 

D.Henrique. Idem, Ibidem, p.18 



 93 

selecção para o estado religioso, o ensino do latim, para além do inquérito rigoroso aos 

costumes
28

. 

 

Reformar quer dizer corrigir, modificar,  implicitamente fazer uma acção de 

melhoramento. Para melhorar é preciso extirpar, suprimir. Assim uma reforma  

alcançada com eficácia passa por uma análise eficiente dos conteúdos a manter. D. João 

III vai apostar forte na moralização dos costumes e na recuperação da espiritualidade 

cristã, começando a reforma pelo que se considera a raiz do problema, o ensino. 

Beneficiou do empenho dos irmãos os infantes D.Afonso e D.Henrique, ambos cardeais, 

homens de cultura superior ligados ao humanismo por personagens como D.Miguel da 

Silva, D.Martinho de Portugal e André de Resende, e absorveram ainda as influências 

derivadas do V Concilio de Latrão no sentido de uma militância apostólica
29

. As 

constituições sinodais de Lisboa de 1536 preconizam a adequação “à mudança e 

variedade dos tempos
30

”. Exigia-se saber ler e saber um catecismo elementar para 

candidatos a ordens menores. Latim (o latim foi de resto um dos pontos de controvérsia 

pois nem os radicais abdicaram dele), canto e ritual da missa e sacramentos para os 

aspirantes a ordens maiores. A domiciliação dos clérigos torna-se obrigatória para que a 

assistência aos paroquianos seja efectiva e a vigilância na frequência dos sacramentos 

uma constante
31

. Trento vai apostar neste ponto, que ajudará a fortalecer a afluência às 

missas, ainda que para rezar e não acompanhar a liturgia, contabilizando a presença 

como devoção. Para que estas sejam perfeitamente controladas, remata as obrigações 

com a confissão e penitência  para o que manda editar  manuais de tipo interrogatório 

cerrado. Assim mantém o rebanho dos fieis e dos curas numa serenidade ainda que 

aparente.   

 

Vai sentir-se a mudança para uma vivência mais emotiva dos mistérios da Fé, mas o 

formalismo na concepção do culto que o Cardeal mantém é ainda conducente às 

posições medievais segundo opinião de Frei Luís de Granada
32

. Também  a politica do 

monarca foi sendo marcada pelo clima de contradições em que vivia a corte. Se por um 

lado estava viva a vontade da mudança no patrocínio do Santo Oficio e da Companhia 
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 DIAS, José Sebastião da Silva, o.c., p.38 
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 Idem, Ibidem, p.708 
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de Jesus (esta  iria transformar a Universidade de Coimbra e a de Évora, combatendo a 

escolástica tradicional, embora de forma aparente, porque se mantiveram os bastiões do 

integrismo, os jesuítas foram a magistratura inquisitorial). Por outro lado o 

favorecimento de certa nobreza provocou retrocessos, por exemplo ao nível dos 

mosteiros femininos. Era vulgar o rei enviar para a clausura certas damas irrequietas, 

mesmo contra a vontade das comunidades, e em lugar de se acalmarem lançavam 

verdadeiros rastilhos de guerra .Em alguns casos o poder central acabava por recuar 

perante a força de famílias influentes,  como sucedeu em Lorvão e Celas (este 

subsidiário do outro) com os Eça. Noutros casos imitava os maus  princípios tão comuns 

no reino, de requisitar rendas, com a anuência de Roma, para este ou aquele protegido.  

 

Apesar dos defeitos, as virtudes terão sido evidentes pelo menos no que toca ao 

panorama geral da cristandade. Ao retomar a politica cultural voltada para a Itália, que 

D.João II deixara em suspenso,  Portugal  enveredou pelos caminhos do Humanismo, 

especificamente meridional, muito espartilhado nas normas de Roma. Inaugurou-se 

ainda que de forma fugaz, o Renascimento português, no que diz respeito à  arte em 

geral e à monástica em particular.  

 

3.5 - A Renovação 

Noutra via humanista seguia a fractura da Europa e o segundo cisma, este sem qualquer 

retrocesso. Erasmo não se opunha à verdade doutrinal da Igreja, tão somente queria 

libertá-la da escolástica medieval, da rigidez dos métodos de ensino e do ritualismo. 

Preconizava a liberdade na aprendizagem tanto dos assuntos do Estado como da própria 

Igreja, advogando já  a separação de ambos. Os teólogos profissionais foram por isso os 

primeiros alvos dos humanistas por serem eles, os responsáveis pela crise de 

consciência.
33

 

 

O pensamento europeu partiu-se em três. Na Alemanha radicalizou-se e tornou-se anti-

clerical e anti dogmático, abrindo o caminho a Lutero e ao protestantismo. Em França o 

ponto fulcral assentou na forma de viver a piedade, mais interior e menos ritualizada. 

Erasmo faz a ponte e torna-se consenso universal. Retomando o conceito do 

evangelismo francês de interioridade defende uma pureza e sinceridade no acto 
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religioso guiada pela Escritura, único meio de diálogo com Deus, assumindo-se assim 

como irenista (pacifista, tolerante)
34

 . 

 

Pelo caminho da interiorização despontaram as várias correntes em que a Europa e 

Portugal estavam mergulhados nos alvores do Concilio de Trento. Este não  foi mais 

que a consequência de uma Reforma demasiado retardada, politicas culturais 

deficientes, ou mesmo inexistentes e pelo próprio relaxamento de Roma seduzida pelo 

movimento estético, entretanto surgido do novo posicionamento cientifico do Homem. 

Apesar de se encontrar em oposição ao mundanismo papal, Erasmo não se afastou da 

doutrina tradicional. Servirá de inspiração aos espiritualistas dos séculos seguintes, 

sejam eles fieis a Roma, sejam de sinal contrário. 

 

O século XVI vai ser o crivo das várias correntes de espiritualidade, alicerçadas na 

reinterpretação das obras e doutrinas de Doutores e Padres da Igreja como Santo 

Agostinho, S.Tomás de Aquino, S.Bernardo e S.Boaventura. Por arrastamento Platão e 

Aristóteles surgem numa versão cristã, desenvolvida por aqueles. Recupera-se  S.Paulo 

e Dionísio o Areopagita, seu discípulo, que muito influenciou com a sua Teologia 

Mística (da negação) toda a Idade Média e em especial S.Tomás. Na  Teoria da 

Negação está toda a transcendência de Deus e paradoxalmente é nessa transcendência 

que ocorre a união mística com o crente. Por isso o dominicano  Eckhart, ainda no 

séc.XIII vai concluir que o homem chega a Deus pelo negativo ou seja se o Criador se 

encontra no plano do nada, o devoto desprende-se da vida, do sofrimento e pelo 

esvaziamento total faz-se nada, porque a alma pertence a um todo. Estas perspectivas 

aceites durante largos tempos enquadradas igualmente em Agostinho, passarão na 

segunda metade de 500 a serem  suspeitas de ligação ao neoplatonismo e luteranismo, 

sendo então condenadas por perigosas. 

 

Também a mística pelo caminho da contemplação fugia do dogma e os seguidores de 

Harfio, Gerson e Osuna entre outros, serão objecto de processos inquisitoriais
35

. No 

entanto muitos dos iluminados conseguiram passar as malhas da suspeita pela forma 

habilidosa e inteligente como reconverteram o erasmismo e o ascetismo, moldando uma 

                                                 
34

 Idem, Ibidem, pp,17/18 
35

 FERNANDES, Maria de Lurdes Correia, o.c., p.24. Um dos alvos da Inquisição foi o próprio Frei Luís 

de Granada tido como próximo do luteranismo, que entretanto tinha reunido à sua volta um circulo 

espiritual dado à oração mental.  
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nova escolástica que embora endurecida pelas posições tridentinas  procurava reformar 

e não restaurar o passado. A aparente obstinação resultava então, do abrupto corte que 

as teorias luteranas haviam trazido à crise de consciência ocidental, tentando daquele 

modo manter a coesão do mundo católico.  

 

A ideia de Reforma em Erasmo era tão somente a liberdade de pensamento. Mas ele 

temeu apesar disso, as graves consequências que antecipava pela deficiente 

interpretação que as suas posições ideológicas permitiam. Lutero, agostinho como 

Erasmo,  encontrou paralelos entre o humanismo erasmista e a teologia do bispo de 

Hipona. Rapidamente  se desenvolveram as técnicas de edificação interior e afectivas, o 

recolhimento e a consciência da miséria humana na oposição da escolástica tradicional e 

rebentaram as lutas religiosas por toda a Europa no sentido de dar novo sentido ao 

homem perante Deus. À interioridade do neoplatonismo cristão acrescentou-se a 

convicção íntima da Fé de São Paulo “pela Fé sereis salvos” e estabeleceram-se as 

bases do principio da justificação pela Fé. O perdão e a salvação não dependem por isso 

de qualquer intervenção humana mas apenas pelo dom da  Fé. Mais tarde João Calvino, 

mais radical, defenderá que só a Deus pertence a decisão da salvação, ou seja o homem 

é predestinado e só pela Graça acede à eternidade. De novo a predestinação e a 

recuperação de uma posição agostiniana desenquadrada e aproveitada noutro contexto, 

de que as obras não têm qualquer utilidade. Agostinho defendia a predestinação porque 

Deus opera em nós o querer, o poder e o fazer em ordem à salvação, mas a vontade do 

homem é livre e como ser limitado pode colocar-se contra o Criador e destruir-se. O 

mal, o pecado é ausência da luz. Luís de Molina ao invocar a omnisciência de Deus 

enreda-se em algo que parece idêntico: Deus sabe sempre qual o caminho que 

tomaremos, pondo assim em causa a liberdade, o livre arbítrio e parece apoiar o 

principio protestante. Não interessa o que fazemos.  

 

Toda esta teia teológica que atravessa a filosofia atormentará a Europa não deixando 

incólume a Península . Quando Frei Jerónimo d’Azambuja afirmou em Trento que a Fé 

estava firmemente alicerçada em Portugal, confronta-se com a visão de Frei Bartolomeu 

dos Mártires bem mais realista, porquanto este se esforçava por incutir uma rápida 

acção de evangelização e de catequética
36

. O arcebispo de Braga e D.Jeronimo Osório,  

                                                 
36

 ANTOLOGIA DE ESPIRITUAIS PORTUGUESES, Imprensa Nacional, Lisboa, 1994, p.11 
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bispo do Algarve ficaram inclusivamente numa posição anti nacional ao colocarem-se 

ao lado de Filipe I, no direito ao trono. Temiam que o envolvimento dos franceses nas 

pretensões de D.António Prior do Crato arrastasse a consequente entrada das ideias 

luteranas
37

.         

 

Como dissemos eram os dominicanos os que menos afectados foram pelas más práticas 

de vida  e  mais facilmente aceitaram a reforma. Das suas fileiras saíram Frei 

Bartolomeu dos Mártires e Frei Luís de Granada os pilares da reforma em Portugal, 

como denunciadores dos males e preconizadores dos remédios. Beneficiaram da 

protecção do Cardeal D.Henrique, também ele profundamente empenhado na 

modificação dos costumes e na regularização e restauração dos princípios doutrinais e 

dogmáticos. No entanto a orientação adoptada ainda foi a de Savonarola
38

 no sentido 

programático, isto é de tipo disciplinar e legislativo  

 

Nesta linha de pensamento as Constituições e os Sínodos pré tridentinos reflectem já a 

preocupação na formação do clero e consequentemente do povo. Desde o inicio de 500  

a legislação é clara e firme. Os cursos de teologia, produziram efeitos no 

acompanhamento das populações, recorrendo a manuais de confissão
39

 e às sumas de 

consciência. A domiciliação dos pastores e as visitações obrigatórias, os inquéritos aos 

costumes, à frequência dos sacramentos, sobretudo a confissão e a penitência são 

apoiados pelas muitas publicações, grande parte delas traduções do castelhano e 

custeadas pelo rei e pelos bispos. Outras saíram já das prensas de Santa Cruz, onde Frei 

Brás de Braga levara a bom porto a reintrodução da disciplina regular. Falamos por 

exemplo de “O Espelho de Perfeição”, de Harfio, impressa em 1533 e prefaciado por 

aquele reformador, que a considerava fundamental para os princípios do recolhimento e 

da desumanização
40

. Ía na linha da ascendência dialéctica de Agostinho
41

.  

 

Para uma melhor pedagogia eclesiástica revê-se o missal, o martirológio e o breviário. 

Carlo Borromeo pede a reforma do Oficio em nome de vários bispos, e fundou-se  a 
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 PAIVA, José Pedro, A Igreja e o poder, Historia da Religião em Portugal, vol.2, Circulo Leitores, 

Lisboa, 2000, p.137 
38

 DIAS, José Sebastião da Silva, Correntes de sentimento religioso …., p. 82 
39

 Estas obras eram verdadeiros conjuntos de legislação. Cf. MARTIRES, Frei Bartolomeu dos, Tratado 

de Aviso aos Confessores, Tip. Domingos Gonçalves, Lisboa, 1748.  
40

 Idem, Ibidem,…p.138 
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Congregação dos Ritos para melhorar e corrigir os livros litúrgicos. O calendário foi 

revisto para se uniformizarem as festas móveis
42

.  

 

3.6 - A Perspectiva Monástica 

Este período complicado do pensamento ocidental abrange Portugal. Apesar de 

periférico, sob o ponto de vista geográfico, está agora no centro do mundo, que se 

constroem os cenóbios beneditinos de Viana. Os Descobrimentos abriram os horizontes 

físicos do país e a acção dinamizadora dos reis contemporâneos permitiu o alargamento 

das perspectivas culturais. D.João II com o convite de intelectuais e artistas, 

relativamente ao humanismo italiano nascente e D.Manuel, seduzindo com o esplendor 

das descobertas abriu a via para o norte europeu, atraindo flamengos e holandeses. 

Finalmente o Piedoso e seus irmãos que renovaram o ensino e promoveram a aplicação 

prática das directivas conciliares, contribuíram para a consolidação da nova ordem, 

numa Europa determinantemente dividida.                       

 

O monaquismo feminino iniciado pelo século XII/XIII só se tornou um fenómeno 

visivelmente importante alguns séculos depois quando se dá a explosão das fundações 

religiosas pelas centúrias de 500 até princípios de 700. Não passando oficialmente pelas 

fases primitivas do eremitismo
43

, domínio dos homens,  manteve-se numa ambiguidade, 

tendo sido explorada num leque de soluções diversificado e de difícil controlo. Trento 

marcou então a diferença, pelo menos em termos teóricos, publicando legislação moral 

e disciplinar mas com conteúdos teológicos. Num plano mais palpável e de 

compreensão imediata, o Concílio reorganizou o mapa dos mosteiros, extinguindo e 

anexando. Nos primeiros secularizou uns ou atribuiu-os  a outras congregações 

religiosas. Os anexados foram aumentar as possibilidades de sobrevivência dos que 

receberam as suas rendas. Em qualquer caso tratou-se de comunidades monásticas, 

sobretudo beneditinas. As femininas não sofriam directamente as questões dos 

comendatários, mas a dependência de fundadores e padroeiros que interferiam na gestão 

do mosteiro e no governo do convento,
44

produziram talvez, situações mais graves pela 

natureza interna das mesmas. O número de enclausuradas era determinado pelo 
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 COELHO, António, o.c., p.244 
43

 S.Jerónimo proibiu o eremitismo às mulheres por considerar o seu pensamento mutável e flutuante. 

GATIER, Pierre.Louis, Mulheres no Deserto?, Monges e religiosos na Idade Média, ……., p.172 
44

 Ter em atenção que mosteiro é o conjunto construído e os rendimentos que o sustentam. Convento a 

comunidade, onde era vulgar a entrada de protegidas sem controlo e a viciação na eleição das abadessas, 

o que tornava os mosteiros autênticas oligarquias familiares.  
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Ordinário e segundo a capacidade de sustento dos rendimentos. Normalmente o número 

fixava-se em 50, normalmente também ultrapassado com consequências à vista .   

 

Os dois mosteiros em estudo, tão próximos no tempo cronológico, ficaram afastados 

pela barreira dogmática conciliar. Mas no que diz respeito às realidades evidenciaram 

continuidade numa aparente diversidade. O curto intervalo de tempo acabou por revelar-

se para um a preparação e para o outro a aplicação prática da ideologia tridentina, 

quanto mais não fosse no plano teórico.    

 

A igreja não recusava às mulheres a liberdade de se consagrarem a Deus, mas temia que 

em cada virgem se escondesse uma Eva. Além de que as congregações monásticas, 

masculinas recusaram tomar sob sua protecção as comunidades femininas. O 

eremitismo estava-lhes absolutamente vedado e assim o mais próximo que encontraram 

foi a reclusão em pequenas celas junto de igrejas. Ficavam deste modo sob orientação 

espiritual e vigiadas atentamente. Mesmo assim Roma procurou abolir este tipo de vida, 

extinguindo os locais quando desocupados por falecimento ou transformando-os em 

comunidades mendicantes. 

 

O isolamento como condição de consagração a Deus praticou-se primeiramente no 

âmago familiar. Aproximavam-se de Deus, afastando-se do mundo, permanecendo nas 

suas casas. Mas a reclusão física e voluntária não é a única condição para o estado 

monacal. A solidão e o celibato (exigido apenas para os monges, aos padres  só no 

século XII lhes foi imposto ) tem de ser acompanhado pela partilha da vida com outros 

irmãos, sob a protecção do claustro. Ou seja aquela solidão só tem significado com um 

coração unificado
45

. Segundo Cassiano só pode amar-se a Deus que se não vê depois de 

amar o próximo que se vê. Viver em comunidade, praticando a fraternidade é o ensaio 

para a fuga do ser para a solidão
46

. Por isso S.Bento excluía o eremita, preferindo o 

anacoreta que começava por aprender no cenóbio a dar sentido ao isolamento em 

comunidade.(Regra, cap.I) Articulando a alma, o corpo e o espírito, os três registos da 

vida contemplativa, o monge eliminava tudo o que o distraísse da busca interior do 
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 VAUCHEZ, André, S.Bento e a revolução nos mosteiros, Monges e religiosos na Idade Média, Terra 

Mar, Lisboa, 1994, p.22 
46

 BOUYER, Louis, Introduction a la vie spirituelle, cap.VIII, Paris, 1960, p.209  
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Divino.
47

Já S. Paulo avisava contra uma ascese puramente espiritual por ser uma 

simples quimera. A ascese é a necessidade de mergulhar totalmente no espiritual, 

libertando-se por isso de tudo o que for material. Só a condição de cenobita lhe permite 

este absoluto.
48

Indo ao encontro da doutrina de Cassiano que faz coincidir a vida 

monástica com os três princípios interdependentes: a libertação de tudo o que nos 

prende ao mundo, o desprendimento da vida sensitiva e egoísta que deriva do material e 

coroando os dois primeiros, o terceiro o desprezo por tudo o que não seja do reino de 

Deus e que impeça o seu alcance rapidamente. O monge é aquele que tem pressa de 

atingir a presença do Pai.
49

 

 

Com a Regra aprende-se a chegar à santidade, entregando-se à acção da Graça de 

Cristo, deixando-a agir no próprio ser
50

. No silêncio se ouve a Sua voz, na obediência 

ao abade que representa Cristo, na humildade que pelos vários graus é a mãe de todas as 

virtudes. O tempo divide-o o monge entre o trabalho a ascese e a oração que em sentido 

lato é a Letio Divina.  

 

S.Bento atento à condição humana criou uma estrutura cujo governo integra várias 

formas politicas: o abade, eleito e vitalício, com amplos poderes não poderia ser um 

tirano, o abade era o primeiro servidor da comunidade rodeando-se de conselheiros, os 

mais velhos entre os irmãos. E praticava uma democracia quando em casos 

determinados deveria ouvir todo o cabido que deliberava durante alguns dias. A 

monarquia, a oligarquia e a democracia funcionavam com um abade que no entanto 

decidia sozinho. Os mosteiros beneditinos mantinham-se assim mundos independentes, 

adaptando-se  aos países onde se instalavam. 

 

A reforma de Cluny veio trazer modificações de fundo na vivência monástica tornando 

o dia do monge absolutamente dedicado às cerimónias do coro e retirando-lhe a 

componente ascética do trabalho físico que foi transferida para o intelectual. 
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As monjas beneditinas não sendo como referimos segunda ordem de S.Bento, 

procuravam viver no espírito do Patriarca e seguir as suas palavras, excluindo tudo o 

que não fosse próprio da condição feminina. Mas tal como aos monges une-as a Regra e 

a espiritualidade, que se resume na cruz: a obediência a Deus e à abadessa sua 

representante, na vertical, a solidariedade e a caridade às irmãs, na horizontal. 

Igualmente deviam fazer dos Ofícios do Coro a sua primeira e única preocupação.  

 

A mulher depositária da honra da família teria sempre de ser resguardada, mesmo em 

caso de repudio. Por esta razão todas as que professavam foram submetidas aos 

princípios beneditinos da obediência, da castidade e para algumas a clausura,  ainda no 

século XIII. Para as beneditinas o recolhimento absoluto veio só com o fim da Idade 

Média.
51

  A permanência exigida aos monges de S.Bento transformou-se na clausura 

para todas as comunidades femininas. A sua vida passou a ser pautada pela Liturgia das 

Horas e pela Liturgia da Missa. Ambos actos litúrgicos por serem de natureza social
52

 

tinham para elas interpretações diferentes. No primeiro a participação era totalmente 

activa, no segundo apenas ideal, por lhes estar vedada qualquer intervenção física. Em 

S.Bento de Viana quando a liturgia da missa se fez, por razões de ordem prática (obras), 

no coro de baixo, foi ordenado que um sacristão, homem, ajudasse o celebrante, 

entrando na clausura.  

 

Apesar de no advento dos mendicantes as comunidades religiosas se terem diversificado 

em vários ramos (que no dizer de S.Bernardo era a túnica multicolor de José do 

Egipto)
53

 no tocante às que faziam votos as condições permaneceram. Umas ficaram 

sob a orientação de Provinciais e Gerais das respectivas Ordens, outras como as 

beneditinas, dependentes dos bispos como sempre tinham estado. Com a degradação 

dos monásticos e claustrais a reforma colocou-as a todas sob a protecção dos 

Ordinários. 
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3.7 - A Normalização 

Restaurada a clausura, o Oficio Divino voltou a ser a ocupação central das monjas. Ao 

longo do dia e ao longo do ano sucediam-se os rituais marcados pela presença e 

ausência da luz e pelo percurso do sol no calendário das estações. É o primeiro tipo de 

celebração no tempo e destina-se a santificar o dia e a noite por meio do louvor Divino. 

A liturgia das horas é considerada a forma principal, eclesiástica, do oficio sacerdotal de 

Cristo
54

. Talavera, bispo de Ávila considerava a oração o diálogo com Deus 

intermediado pela Virgem e igualmente a contemplação da obra Divina. Como tal 

deveria acompanhar o pensamento ao longo do dia tanto de forma literal nos tempos de 

meditação, como nos momentos do trabalho e da alimentação, quando a leitura 

preencheria a atenção para que se não perdesse  a devoção.
55

 De resto a leitura 

alimentava o espírito tal como comer alimentava o corpo e era para além disso um 

reforço terapêutico. Algumas das leituras funcionavam assim como exercícios ascéticos.      

 

A célula fundamental do Oficio começou por ser a vigília. No Ordo Psallendi monástico 

os consagrados a Deus tinham, desde o século IV vigília quotidiana e consagravam o 

dia a Deus pela solenização da Tercia, Sexta e Noa (de origem judaica). Prima e 

Completas de origem monástica foram introduzidas em tempos diferentes. A Prima ao 

nascer do sol, entre Laudes e Tercia aparece pela primeira vez nos mosteiros de Belém 

em 382. Por acção de S.Basilio os monges fazem uma oração nocturna, sob a forma de 

Salmo, que S.Bento acrescentou, criando um novo oficio, as Completas
56

.        

 

O chamado oficio romano é organizado segundo as necessidades monacais, adoptando 

um esquema de recitação semanal de todo o saltério. Para isso S.Bento estruturou o 

conteúdo das cerimónias das horas em função do trabalho: 12 salmos nas vigílias, o 

lucernal (Vésperas) e matinal (Laudes) com idêntica composição. As três horas diurnas 

são fundidas numa só com breve duração, por razões práticas, das actividades 

quotidianas.
57
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Vigília é vigiar, estar alerta tal como faziam no coro de cima as monjas, rezando e 

cantando, ainda a madrugada ía alta. Terminavam o oficio nocturno com uma oração da 

manhã , Matinas com os salmos de louvor Laudate (Laudes), isto no Verão quando a 

aurora chega cedo. No Inverno permitia-se um pequeno repouso, e as Matinas que 

depois se chamarão Laudes separaram-se da Vigília nocturna, ficando ligadas aos 

primeiros alvores do dia. 

 

Quando sol migra para outros destinos dá lugar às trevas e ao tempo da fraqueza e 

vulnerabilidade humanas. A escuridão é iluminada pelo fogo e o Lucernario, momento 

de acender as lâmpadas, precede o tempo de Vésperas. O ritual nocturno ficou deste 

modo composto por Matinas que é a denominação imprópria da Vigília, formado pela 

preparação, as Vésperas e pelo seu prolongamento Laudes. É o ciclo mais importante do 

Oficio e a única obrigatória para todos os dias a partir do século V.
58

 

 

Entre Laudes que era do oficio nocturno e a primeira hora do oficio diurno, Tércia 

estendia-se, sobretudo no Verão um longo período. Para que os monges e 

consequentemente as monjas permanecessem despertas e vigilantes foi criada a Prima. 

Como Laudes se separava do oficio nocturno no Inverno, aquela nova hora canónica 

acabou por ser o desdobramento desta.
59

 

 

O espaço de tempo entre as Vésperas, preparação das Matinas e o  Lucernario foi 

igualmente preenchido pelas Completas introduzidas por S.Bento. Assim as Horas 

Canónicas estabeleceram-se num septanário. Em Portugal, Frei João Alvares que pela 

força reformou os beneditinos com o auxilio do bispo de Braga D.Fernando da Guerra, 

introduziu a leitura da Regra, após a hora de Preciosa
60

, logo a seguir a Prima. A Regra 

de S.Bento era desconhecida da maioria dos religiosos da Ordem.  

 

Abrimos aqui um parêntesis para recordar que o algarismo sete é uma constante na vida 

do religioso. À divisão das horas do dia em memória dos Passos da Redenção 

correspondem os sete dias da criação, os sete dons do Espírito Santo para que o Homem 
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resista aos sete demónios que o atormentam
61

. Também a mnemónica numérica 

relembra as sete vezes que Pedro perguntou a Cristo quantas vezes seria perdoado com 

uma resposta igualmente em sete vezes sete, as septenas que a Igreja primitiva impunha 

aos pecadores penitentes, as sete aspersões sobre os leprosos ou as vezes que Naaman 

Siro se banhou no Jordão para se curar da lepra
62

. Mas o mais curioso é a seguinte 

operação de cálculo: os 150 salmos de David têm 2606 versos que pela metade são 

1303. Este número corresponde ao salmo 77, aquele que propõe a reflexão sobre a 

malícia humana e a infinita misericórdia de Deus
63

. 

 

Vem isto a propósito do Oficio Menor da Virgem que todos os regulares e seculares 

eram obrigados a rezar no Coro, sob pena de grave culpa, determinado pela Bula “Quod 

a nobis” de Pio V (1582)
64

. Frei Francisco que a transcreve do Breviário Romano de 

Paulo V, para além da explicação e do programa de execução semanal e anual, regista 

aquelas e outras informações relativamente ao número, que era talvez por isso sagrado 

para os Templários e muito utilizado na magia. Relativamente ao culto de Nossa 

Senhora invoca Guilherme Durando bispo de Menda, que desenvolvera uma litania 

própria para ser meditada a cada uma das horas: matinas e nocturnos, tempos da noite 

quando surge a Estrela do Norte condutora dos navegantes (a Virgem); prima a aurora 

quando nasce a Estrela da Aurora (Virgem) percursora do Sol (Cristo); terça hora a que 

nos alimentamos e a Virgem nos deu  Cristo  pão verdadeiro; sexta a hora do sol mais 

forte em que a Virgem protege os tíbios e frios, tornando-os mais diligentes e 

fervorosos; noa quando o sol declina e a Virgem nos ampare para a noite da velhice; 

vésperas no ocaso do dia, imploramos à Virgem o seu patrocínio e socorro na morte e 

completas no final do dia eclesiástico a Virgem nos conduz às moradas eternas da 

bemaventurança.
65

  Também S.Bernardo compôs um conjunto de reflexões para serem 

meditadas em cada uma das sete horas canónicas. Ao longo do dia se vão desfiando os 

sofrimentos da Paixão de Cristo que o Doutor Melífluo contempla, padecendo 

igualmente com o seu Criador. Esta composição que integra o códice 266 de Alcobaça 

inclui diversas perspectivas de outros tantos doutores, sobre o Juízo Final e visões do 
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Inferno.
66

Santa Teresa resolve com uma ambivalência quando diz que qualquer pedido 

ou oração feita a Cristo seria sempre mediada pela Virgem.                   

 

O segundo tipo de celebração no tempo é o ano litúrgico. Segundo a Sagrada Escritura a 

Igreja considera ser seu dever celebrar em dias determinados no decurso do ano as obras 

de salvação do seu Divino Esposo
67

. Por este processo o tempo da Igreja torna-se o 

tempo de Cristo que pela Sua Encarnação se introduziu no tempo cósmico e no 

histórico
68

. Não é por isso casual que o ano litúrgico se inicie com a festa de Cristo Rei. 

Dois grandes ciclos partilham entre si as revelações fundamentais do mistério cristão. 

Também elas   determinam a nossa existência, alfa e ómega, nascer e morrer: o Natal e 

a  Páscoa. A ordem de importância é, no entanto, a inversa. Ou seja o ciclo pascal é de 

longe o mais importante para a Igreja. Os longos períodos de reflexão permitem ao 

crente preparar-se condignamente com jejuns e vigílias enquanto aguarda o Salvador, 

quando encarna e quando reencarna após a Ressurreição.  

 

O ciclo pascal inicia-se com uma quarentena, a Quaresma, tempo de mortificação e 

ascese, lembrando os 40 dias que Jesus passou em solidão. Começa no 6º domingo antes 

do domingo da Ressurreição e termina em 5ªfeira da Semana Santa ou Semana Maior. 

Nos tempos antigos o intervalo era mais dilatado indo até à nona semana antes da 

Páscoa. Actualmente recorda-se o facto pela denominação dos domingos de 

septuagésima,
69

 sexagésima e quinquagésima.  Como os cânones não permitiam jejuns 

nos domingos foi preciso acrescentar dias para completar os 40 de jejum rigoroso. No 

século VIII, do domingo da quadragésima (o referido 6º) recuou-se para a 4ª feira 

precedente, Quarta Feira de Cinzas. O ritual público da imposição das cinzas inicia 

oficialmente a Quaresma. As 5ªs feiras passaram a ter orações próprias introduzidas por 

Gregório II. Depois da Páscoa e ao fim de sete semanas o Pentecostes (simultaneamente 

a festa do Espírito Santo)  assinala o fim do mais importante ciclo religioso e celebrado 

solenemente tal como a Páscoa
70

. 
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Seguem-se as Rogações ou Temporas com jejuns em 4ª e 6ª feiras como substituição 

dos dias omitidos na Quaresma, ou para coincidir com as festas pagãs das colheitas, da 

vidima, das ordenações da antiga Lei em Dezembro. Fazem-se também nos primeiros 

dias da Quaresma
71

    

 

O Natal é precedido do Advento que se inicia com a festa de Cristo Rei, o rei
72

 que vai 

chegar  e estende-se até à Epifania, festa do rito ortodoxo, em que se celebrava em 

simultâneo o nascimento de Cristo, a adoração dos Magos e o Baptismo. Foram 

introduzidas na segunda metade do século III, o primeiro no Ocidente e a segunda no 

Oriente
73

. No Ocidente nunca se comemorou o nascimento e o triplo mistério do 

Baptismo, dos Magos e das núpcias de Cristo com a sua Igreja
74

. Quando a data de 25 

de Dezembro surge no calendário romano em meados do século IV
75

 a igreja Oriental 

aceitou. Também o Advento aparece neste século  como tempo de penitência variável, 

acabando por se fixar nas 4 semanas. Em Roma instituiu-se depois as 3 missas 

natalícias: uma em Santa Maria, outra em honra de Santa Anastasia (no lugar do mesmo 

nome) e outra na basílica Liberiana, mais próxima da de Latrão. Ao ciclo do Natal 

ficaram ligadas as festas dos santos mais importantes do Novo Testamento
76

.  

 

Estes ciclos foram acrescentados com desdobramentos das festas e respectivas oitavas. 

Os domingos depois da Epifania e depois do Pentecostes são chamados verdes e neles 

se colocaram a maioria das festas em honra dos santos, muitas delas com liturgia 

própria, sobretudo as em honra da Virgem nas suas diversas invocações. De importância 

semelhante eram os santos padroeiros da Ordem, S.Bento e Santa Escolástica, o 

primeiro com duas festas a do falecimento e a da trasladação. Grande parte destas 

celebrações tinham igualmente oitavários. De observância eram também algumas, 

outras devoções, oragos locais, regionais e mesmo nacionais. Constava ainda do 
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calendário as obrigações dos legados. O quotidiano das monjas ficava assim totalmente 

preenchido tendo em conta a solenização atribuída segundo a classificação dos 

domingos, em maiores e menores, de primeira ou segunda classe ou dos dias comuns 

em ordens. Dos 365 dias do ano, 154 eram solenizados, 91 de guarda, incluindo 

domingos e 63 de jejum que alternavam com as festas
77

.  

 

Fora dos mosteiros as celebrações incluíam procissões e romarias, contando com os dias 

de preparação para os festejos. A distância punha muitos peregrinos ao caminho de dia e 

de noite que no regresso se transviavam  em vícios e maus costumes. A embriaguês, as 

zaragatas e brigas e a imoralidade caracterizavam afinal os tempos consagrados a Deus, 

onde era mais fácil pecar. O lazer produzia a preguiça, propagando o vício e não a 

virtude. Não faltaram os moralistas a apontar as contradições que a Igreja se apressou a 

neutralizar para evitar a inactividade com a consequente perda de rendas
78

. Como a 

atmosfera festiva penetrava as muralhas monásticas, dentro dos mosteiros as religiosas  

afadigavam-se nos enfeites e na execução de toda a espécie de doçarias. Em algumas 

instituições criava-se deste modo o pretexto para a gastronomia conventual, sempre 

banida pelas directivas episcopais. Dos mais combatidos foram os abadessados que 

ocorriam por altura da eleição das abadessas, demorando também um oitavário (donde o 

nome de outeiros, de outo, oito), por onde andaram muitos conhecidos da Literatura 

nacional.. 

 

O expoente mais alto do culto eucarístico era a festa do Corpo de Deus, festa móvel que 

se celebrava e celebra após o Pentecostes, numa quinta feira, dependente da data da 

Páscoa, também ela sem dia fixo, apenas com a obrigatoriedade de ser num domingo. A 

solenidade que o poder religioso chamava a este dia tornava-o ponto central não só da 

piedade mas do exibicionismo profano. De norte a sul o país secular e eclesiástico, 

incluído neste as comunidades regulares de ambos os sexos, movimentavam-se 

contribuindo para um aparato sem igual dentro das igrejas e nas ruas. Na imponente 

procissão que tomou características únicas no Barroco, desfilavam personalidades civis, 

militares e religiosas, juntamente com as Confrarias, algumas com presença obrigatória 

como as Misericórdias. O local para cada Irmandade estava estabelecido por regras 

                                                 
77

 GOUVEIA, António Camões, Sensibilidades e representações religiosas, Historia Religiosa de 

Portugal, vol.2, Circulo Leitores, Lisboa, 2000, p.318 
78

 Idem, Ibidem, p.321. 



 108 

definidas. Não era permitida a presença a cristãos novos, mulheres e menores. As 

monjas pagavam para “armarem” as suas igrejas, tal como faziam na Semana Santa, 

sobretudo quando estas faziam parte do percurso escolhido das procissões. Observavam 

o lento avançar do imenso séquito veladas pelas rótulas dos mirantes. Dentro das igrejas 

acompanhavam as cerimónias em profundo silêncio cortado pelo ciciar das orações, 

sempre por detrás dos panos que se corriam sobre as grades dos coros. Os seus lugares 

dispunham-se em filas de bancos articulados e com espaldas, onde se deviam sentar por 

ordem de antiguidade, ficando as mais antigas atrás das mais novas (não 

necessariamente por idades, mas por permanência como professas) 

 

As procissões, com excepção da do enterro do Senhor na Semana Santa, faziam-se 

sempre à luz do dia. Um documento de 1590 pôs fim às cerimónias nocturnas e a 

proibição estendeu-se às Confrarias e às Misericórdias
79

. As ordens vieram de Roma. O 

toque do sino marcava o inicio da procissão e chamava todos aos seus lugares. O 

presidente o pároco ou um religioso caminhava debaixo do palio, que dentro da igreja 

era suportado por eclesiásticos e fora por leigos. Também sob o palio ía o Santíssimo. 

Os lugares das varas tinham precedência de dignidade e no final se incorporaria o rei. 

Os andores levados por clérigos paramentados seguiam no início, logo a seguir à Cruz. 

As representações dos santos e da Virgem nunca podiam ser feitas com figurantes, 

muitas delas eram imagens de roca, articuladas, que se vestiam ou paramentavam para o 

efeito. As comédias e pantominas em torno dos Passos da Paixão que se fizeram durante 

tempos na procissão do Corpo de Deus foram eliminadas a pedido de Frei Bartolomeu 

dos Martires aquando da sua participação em Trento.
80

As cerimónias de 5ªFeira Santa 

eram igualmente solenizadas de forma especial entre as comunidades femininas, como 

de resto toda a Semana Maior. Encontramos em quase todos os inventários um esquife 

mais ou menos rico, executado em madeira preciosa e com ornamentações de metal, 

servido por panos de seda ou veludo bordados a ouro e pequenas e valiosas urnas de 

igreja, onde a Sagrada Espécie, após a exposição era encerrada na quinta feira de 

Endoenças (indulgências) ali permanecendo até domingo da Ressurreição.                 

 

Para além dos salmos e das orações a religiosa tinha de se ocupar da “leitura” das 

Sagradas Escrituras e da Regra. A qualidade e quantidade dos livros das livrarias 
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monacais é a forma de melhor se conhecer a espiritualidade no feminino. Isto no entanto 

só se torna verdade quando a educação da mulher passa pela alfabetização, coisa que no 

reino de Portugal seria mais notório nos círculos da corte. A contradizer este principio 

mais ou menos tácito se diz a respeito das jovens mulheres vianenses “que assim como 

em outras terras he ordinário na tenra idade manda-las a casa das mestras com 

almofada e agulhas, assim nesta as vemos hir as escolas com papel e tinta e aprender a 

ler e escrever e contar.” 
81

  

 

Talvez  este género inusitado de educação tenha a ver com a característica mercante da 

vila e porque os negócios eram o munus familiar quer fosse varão ou não. As 

consequências deste tipo de economia acompanhavam as noviças e professas, sendo 

difícil o corte dos laços e das ligações familiares e de sangue.  

 

O normal era que a leitura tivesse como finalidade o acesso das mulheres aos conteúdos 

religiosos. As excepções, as que ultrapassavam o aspecto formal e repetitivo e 

começavam  a reflectir sobre o que liam, tornavam-se perigosas e alvo dos inquisidores. 

A maioria no entanto consagrava  tempo ao estudo, ouvindo ler durante o trabalho ou na 

hora das refeições. Mas na abadia de Rocerai (Angres) aconselhavam-se as religiosas a 

se aplicarem nas letras e nas ciências
82

. Noutros mosteiros da Ordem de S.Bento e/ou 

outras observâncias,  exigia-se lugar para a  biblioteca, considerada peça necessária e 

fundamental
83

, não se permitindo a profissão das donzelas que não soubessem latim.   

 

Os escritos que nos chegam dos mosteiros são essencialmente de natureza 

administrativa porquanto eram obrigadas a registar toda e qualquer transacção de 

compra e venda, assim como os inventários de existências das várias dependências da 

casa. Os livros são minuciosos e eram remetidos no fim de cada triénio ao bispo que 

verificava, sancionando ou reprovando os gastos. A escrita foi no entanto uma fase mais 

tardia na aprendizagem feminina, considerada nefasta para a vida das mulheres e em 

especial das religiosas, o que se constata nas caligrafias hesitantes e muito deficientes da 

maioria das escrivãs. As excepções escaparam pelas malhas inquisitivas e se foram 

poucas nos primeiros tempos do monaquismo, paradoxalmente cresceram após o 
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Concilio que estreitou os horizontes literários com instrumentos cortantes, como o 

Índex de Valdês, antes do final de 500. Para restaurar a clausura feminina o leque das 

leituras permitidas expurgava as obras profanas, os instrumentos de escrita, divulgando 

preferencialmente manuais de perfeição religiosa, tratados de moral e sermonária, 

reduzindo o número de palavras e determinando os momentos de quebrar o silêncio, 

sempre muito valorizado como meio eficaz para a caminhada espiritual
84

 

 

3.8 - As Excepções 

No mar de contradições em que se transformou a orientação da devoção, nasceram 

personalidades femininas que marcaram a espiritualidade. O misticismo transformara-se 

em falso transe que arrastava as pessoas para a superstição e para a bruxaria e colocava, 

sobretudo as religiosas que tinham visões, na mira da Inquisição, assim como os seus 

confessores e directores espirituais que as incitavam a fazer revelações. Santa Teresa 

d’Avila expoente da nova corrente intimista como método de alcançar o Absoluto, tinha 

uma personalidade bem realista e não era dada a fantasias. A sua entrada em religião 

fora cheia de contradições interiores, sempre assumidas com coragem e firmeza. A 

descoberta do amor de Deus fez-se pelos seus 20 anos de idade e nunca mais deixou de 

sentir a luz Divina. A sua progressão foi-se fazendo no sentido da Escada de Jacob
85

, 

reduzindo-se ao nada pelo total esvaziamento do ser. Atingia este estádio pela 

contemplação da Humanidade de Cristo que estava em sintonia com as misérias 

humanas
86

. Este tipo de transe vai resvalar para o Quietismo que no século XVII tantas 

dores de cabeça provocará à igreja de Roma, pela pulverização de ideais dentro da 

própria ortodoxia católica, seguindo o pensamento de Miguel de Molinos, teólogo 

espanhol para quem o abandono total do homem em Deus era a certeza da perfeição e 

da salvação pela acção da vontade divina. A Igreja temia esta postura mística que 

considerava exagerada, porque nesta união intima e absorvente o homem eximia-se de 

responsabilidades. Realmente a mística teresina passa por esta disposição mental, mas 

Teresa d’Avila possuía a outra faceta, a da acção. Na oração ela conversa com um 

amigo que  conhece intimamente as suas fraquezas e a sua condição, de mulher, 

limitativa para alcançar a vontade de Deus. Mas procura transmitir aos outros essa 
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perspectiva cristologica que não quer guardar apenas para si ficando em consonância 

com Frei Luís de Granada, com quem se correspondeu
87

. 

 

Sob o ponto de vista ortodoxo, o quietismo é inimigo da Liturgia que a Igreja considera 

ser a intermediária para a elevação das almas. O quietismo isola os corações e mantem-

nos prisioneiros em lábios mudos e olhos fechados
88

.            

 

Quase todos os escritos monásticos de que temos conhecimento, feitos pela pena 

feminina são consequência de uma cultura pré recebida. Isto acontece essencialmente 

em zonas urbanas, com maior incidência na área da corte. As letradas e mesmo as 

versadas no latim era frequentemente oriundas de famílias onde a cultura se abria a 

todos os membros. A própria Teresa de Jesus é disso exemplo. As suas primeiras 

leituras foram os romances cavalheirescos que lhe acenderam os devaneios da alma. 

Mais tarde viria a necessidade de transmitir o que lhe extravasava do espírito.  

 

Noutros casos foram os livros de meditação que estimulando posturas místicas, 

revelaram veias poéticas como forma de exteriorizar sentimentos
89

. Mas todas estes 

espíritos superiores que se distinguiram nas letras e também nas artes, leia-se a pintura e 

a música, floresceram quase sempre nos mosteiros franciscanos de Santa Clara para 

onde ía a fina flor da aristocracia. Mas os copistas que produziam riquíssimas 

iluminuras ou os arquitectos e entalhadores renomados de belíssimos trabalhos, foram 

essencialmente beneditinos e bernardos. Os nomes das monjas que revelaram talento no 

domínio das artes é pouco conhecido porque as suas actividades abrangem  as áreas 

tradicionalmente femininas dos bordados e miniaturas e da música. No entanto algumas 

enveredaram por trabalhos até então considerados masculinos, substituindo artífices da 

talha e douramento em encomendas para os seus próprios cenóbios
90

.    

 

Com poucos exemplos no meio monástico beneditino, a congregação revê-se no entanto 

na Grande Gertrudes Magna. Desvalorizada durante muito tempo só será descoberta em 

finais do século XVI quando a questão da mística se tornou controversa. Gertrudes de 
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Helfta religiosa beneditina uma das maiores santas do calendário cristão começou a 

divulgar as suas experiências intimas em finais de 200. As suas visões partiam da 

Humanidade de Cristo que se lhe revelava ao ritmo das festas litúrgicas ligadas à 

peregrinação terrena do Filho de Deus
91

. A sua conversão interior é a passagem do 

intelectualismo para a vida mística. Da concepção bernardina da teologia monástica ela 

passa para ideal de S.Bento, na contemplação. Os seus comentadores e interpretes, no 

século XVII, farão notar esta dualidade
92

. O erro de a confundir com a sua abadessa, 

Gertrudes Hacheborn, permitiu que o Barroco encontrasse um modelo perfeito de 

prelada.
93

Frei João dos Prazeres, cronista beneditino
94

 terá cometido este mesmo erro. 

Não se sabe se foi por ignorância ou propositado, dada a época em que escreveu a sua 

obra sobre Santa Gertrudes (1728). Ao assunto recorrente dos grandes prodígios e da 

imitação angélica servia perfeitamente que a Santa tivesse sido pastor de ovelhas. O 

tema deixara de ter concepção pictórica, passando agora a tomar forma literária na 

denúncia das grandezas de bispos senhores e príncipes. Guevara e sobretudo Cervantes 

recorrem à ideologia pastoril recuperada pelos escritores espiritualistas. Carlo Borromeo 

encarnou na prática o modelo, desiludido pela vida do mundo entrega-se ao pastoreio 

com um entusiasmo descomunal.
95

  

 

Profundamente influenciada por Santo Agostinho o grande mestre da Idade Média, 

tinha em S.Bernardo o orientador predilecto. Tal como Teresa d’Avila, Gertrudes 

procura a união intima com Cristo, no amor donde brota a afectividade e a 

interiorização da sua vida de oração. A Paixão de Cristo e os seus mistérios são o cerne 

desta teologia segundo o pensamento Paulino. O acesso à vida Divina só é possível pela 

incorporação na realidade misteriosa de Cristo
96

.   
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Gertrudes considera a eucaristia essa união e o momento em que recebe a maioria das 

revelações, por isso a preparação que faz para  os actos litúrgicos é intensa, 

considerando-a muitas das vezes insuficiente. Assim passaria longo tempo no coro não 

fosse a enfermidade que a afastava dos actos da comunidade. Tinha de ser transportada 

pelas companheiras. 

 

3.9 -  Realidades 

De vocação contemplativa  seria de esperar que aquele comportamento fosse a rotina de 

todas as professas que tinham na contemplação a razão da sua vida, quando nos 

momentos em que no coro recitavam e cantavam o oficio ou na solidão das suas 

consciências meditavam nos mistérios Divinos. “Fugida do mundo para Deos pella 

escada da penitencia pella qual sobio David penitente e a deixou facilitada aos 

peccadores em sete degraos, significados nos sete psalmos penitenciais repartidos 

pellos sete dias da somana, em ordem de exercicio, como paraphrasis em portuguez e 

no fim para exercicios contemplativos, huns suspiros da alma saudosa da Pátria 

Celestial que ve do alto da escada por actos de contemplaçam”
97

. Explana-se neste 

período o ideal que se esperaria ser vivido por todas aquelas que abraçavam a clausura.  

 

A contradizer este sentimento está a realidade expressa nas linhas das Visitações: as 

religiosas aproveitavam o Coro, cerne da sua espiritualidade, para conversar e rir de 

histórias profanas, ler cartas e até dormir a sesta.
98

 Embora este particular se reporte a 

uma comunidade clarissa os comportamentos impróprios foram transversais a todas as 

comunidades fosem mais ou menos rigorosas, como era caso dos recolhimentos e das 

cónegas. 

 

A outra face era dada pela absoluta adesão aos princípios da piedade cristã e até para 

além dela. Em Port Royal as religiosas evocavam a ideia de que a observância que 

praticavam era a inspirada pelo Espírito Santo e a regra o Evangelho. A sua 

espiritualidade era bernardina sob a bandeira de S.Bento
99

. Assim o conjunto das 

normas reunidas numa Regra não seria mais que a padronização de uma prática que as 
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pessoas impunham a si próprias para perseverar numa vida que a Graça lhes havia 

tornado não só suportável mas agradável e doce
100

. As Constituições desta comunidade 

teriam então sido praticadas antes de serem escritas. Esta forma de interpretar a Regra 

não gozou de grande aceitação por parte de Roma por reduzir a piedade à afeição e à 

sensação, seguindo o pensamento jansenista em sentir o deleite da Graça, porque pela 

penitência rigorosa que defendia se escorregava facilmente para a voluptuosidade
101

.        

 

O que facilmente se verifica num estudo teórico/prático generalisticamente tomado 

como espiritualidade nos mosteiros é a diversidade de atitudes nos tempos e nos 

espaços. Durante longo tempo não foi possível determinar linhas sincrónicas nem 

diacrónicas pela variedade de posições assumidas muito por causa da geografia física. 

Esta variedade acabou filtrada no Concilio de Trento que procurou a uniformização de 

costumes, regularização de métodos, aceitação e proibição de cultos e devoções, 

assumpção de normas de comportamento. No entanto encontramos um fio condutor 

ainda que ténue, fio esse que os reformadores recuperaram sempre, enquadrando-o da 

melhor maneira para se manterem sempre intermediários entre o crente e o Criador. O 

universo da mente. Com a globalização do pensamento tornou-se impossível manipular 

de todo as consciências, sendo necessário permitir o espaço para que cada um pudesse 

gerir o seu espírito interior. A oração mental impôs-se  com a mesma finalidade que lhe 

deram Gertrudes, Teresa d’Avila ou Juana de la Cruz,  tomando agora regras e padrões. 

A normalização não dava lugar a situações intangíveis que só artistas imbuídos do 

mesmo tipo de espiritualidade etérea conseguiram corporizar, porque a própria arte 

passou a observar princípios de representação. A iconografia tinha como finalidade a 

devoção e a identificação com as dores de Cristo e da Virgem e não deleite para os 

sentidos. O culto dos santos e das invocações da Virgem saíram reforçados mas 

delimitavam-se as fronteiras do admissível. Como guias de orientação multiplicaram-se 

as hagiografias e biografias exemplares fossem ou não verídicas. 

 

O espaço monástico harmonizou-se com o quotidiano imposto. Individualizaram-se as 

áreas destinadas a monges e religiosas .Estas enquanto limitadas pela clausura 

apresentaram arquitecturas próprias, sem modificações de fundo, comuns a todas as 

Regras. O essencial da Regra de S.Bento aplicou-se por igual às comunidades de 
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professas: obediência, castidade, pobreza e clausura
102

. Os pilares do edifício espiritual. 

No primeiro, a obediência, subentende-se a humildade, virtude que o Patriarca colocava 

acima de tudo. 

 

A observância da Regra era a proposta para se chegar rapidamente a Deus. Como o 

espírito do Patriarca não chega, o monge deve pertencer pelo corpo à Igreja 

personalizada no mosteiro e pela profissão imolar-se a Cristo. As bênçãos de Deus são o 

alimento para se manter fiel às promessas juradas
103

. 

 

Hoje aplica-se por inteiro, ontem em poucos casos. A diversidade das ideologias 

religiosas e politicas modificaram por completo tanto o mapa da Europa como a 

disposição de teologias e filosofias. A consciência religiosa ficou frente a frente com 

outras maneiras de pensamento, enquanto a estrutura social e familiar tentava resistir 

protegendo privilégios e autoridade. A questão da mulher perspectivava-se numa visão 

menos redutora enquanto elemento activo, mas contrabalançada com a imposição de 

regras e normas mais exigentes. As mudanças reflectiram-se nas comunidades 

monásticas que, sob uma aparente reforma, vão absorver toda a informação de maneira 

mais ou menos caótica e vivê-la de forma contraditória produzindo a cultura cénica do 

Barroco. 

 

Não foi o desleixo dos superiores que permitiu o desregramento, mas a força que as 

comunidades adquiriram e a consciência da impunidade pela condição de 

enclausuradas, que impedia o acesso do braço corrector. Nunca em tempo algum como 

na Época Moderna se produziram tantos textos doutrinários, disciplinares, explicativos 

e normativos para toda e qualquer acção.  O corpo servia o espírito e os gestos 

tornaram-se fundamentais na condução da oração, estimulariam a elevação da alma no 

dizer de Santo Agostinho a que  S.Tomás acrescentou que o homem usaria o gesto 

como o motor para se despertar para as coisas de Deus e não para O despertar a Ele
104

.  

A ritualização intensa decretada e minuciosamente descrita para a Liturgia da Missa ou 

das Horas, que a religiosa deveria assumir na sua relação com Cristo, induziu 

comportamentos erroneamente tomados como virtude e prodígio. O gongorismo foi 
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levado a extremos, produzindo odores de santidade em todos os mosteiros, quando a 

leitura das visitações provam precisamente o contrário. Assim a realidade tornou-se o 

cenário onde as personagens sem conteúdos eram simples figurantes. A cultura do 

século XVII ía esconder com regras estritas, cobertas de opulência material uma 

religiosidade vazia de sentido, construída em proibições e ameaças numa mentalidade 

profundamente ferida de insegurança..   

 

Depois de lermos vários escritos emanados da Cúria Arcebispal concluímos que os 

problemas eram comuns às várias comunidades dependentes e espalhadas pela imensa 

arquidiocese de Braga. Ao longo dos anos persistem os mesmos desvios que se não 

corrigem apesar dos anátemas prometidos. Em 1621 por exemplo e depois de muitos e 

variados decretos sobre a obrigatoriedade da clausura o arcebispo D.Afonso Furtado de 

Mendonça recebe um precioso auxilio do rei (Filipe III) no sentido de que todas as 

justiças agirem como braço régio. Esta ordem extensiva a todo a arquidiocese foi 

executada por Marcos Roiz Tinoco em Madrid por intermédio do duque de vila 

Hermosa conde de Ficalho
105

.   

 

As contradições começavam logo na admissão das noviças. Para evitar os erros 

passados Trento legisla, mas as medidas não terão o alcance pretendido. Muitas 

religiosas viviam nos mosteiros desde muito novas, ou eram donadas o que Trento 

proibiu. Após a idade máxima de permanência tinham de abandonar a instituição o que 

muitas não faziam por ali terem criado as suas raízes que não reconheciam no século em 

casa de familiares, se os tivessem. Por isso ficavam. Chegara o tempo em que os pais 

não poderiam obrigar as filhas a professar, dizia o Concilio. Na realidade vigorava o 

principio do Pater famílias. Ao pai era dada toda a autoridade sobre a família e no 

respeita às filhas competia-lhe dar-lhes um destino cristão. O casamento sempre dentro 

das normas de casta implicava muitas vezes o favorecimento de uma para quem as 

outras deveriam contribuir. Restava-lhes ficar solteiras em casa ou recolherem-se ao 

convento. Por razões de índole económica ligadas à sucessão dos bens, o destino era o 

claustro. Não seriam então obrigadas senão pela natureza dos tempos. Frei Bartolomeu 

dos Mártires considerava que o problema de fundo estava na falta de preparação no 

noviciado que era pouco exigente. Terá sido por isso que a idade mínima passou para os 

                                                 
105

 ADB, Colecção Cronológica, doc.2405 (1621). 



 117 

16 anos  com 2 anos de experiência. As religiosas contudo tomavam o véu ao fim de um 

ano de noviças teoricamente falando porquanto em muitos casos iam arrastando o seu 

período de “experiência” Em 1620 o Primaz manda que as noviças que estavam em 

Viana “sejam despedidas” se não professassem em 4 meses. Esta postura tinham mais a 

ver com a questão dos dotes que o mosteiro recebia só em caso de passarem a 

professas
106

. 

 

3.10 - Os Casos  de Viana 

Como grande parte dos mosteiros começaram por ser de fundação privada,  os 

padroeiros interferiam sempre no quotidiano monástico. Os casos de Viana apresentam-

se de duas maneiras, aparentemente iguais. O mosteiro de Santa Ana fundado no início 

de 500, mais exactamente por 1510, enquadra-se na tradição fundacional de cunho 

medieval. Embora não tenha sido da responsabilidade de um só mas de vários 

fundadores, a ideia subjacente era a de  promover uma casa religiosa, onde, as suas 

parentes encontrassem abrigo de forma condigna e sob a protecção de Deus. Apesar de 

ser a Câmara a chefiar a iniciativa a verdade é que o titulo da edilidade apenas serviu de 

bandeira para a convergência de vontades, porque  eram os “homens honrados della”
107

 

(Câmara) que prometiam custear toda a despesa no caso de o Papa lhes delegar a 

totalidade do governo e “doutra maneira não”
108

. Comprometidos lançaram-se na 

empreitada e ergueram um humilde reduto com dormitório e capela que serviu a 

primeira e reduzida comunidade
109

, do claustro só a ala que corria ao longo da igreja. 

S.Bento levantou-se igualmente por iniciativa privada de um conjunto de famílias 

locais, mas o que se seguiu foi completamente diferente. 

 

Para chefiar o conjunto de religiosas de Santa Ana, os fundadores procurarem alguém 

que observasse os princípios da pobreza e do rigor de vida. Margarida de Sousa veio de 

Vila do Conde onde sob o véu franciscano parece ter-se afastado das querelas que 

estalavam entre as clarissas, alvo primeiro das reformas manuelinas. Uma das cláusulas 

que prendia a comunidade aos fundadores era a questão do número de religiosas, 

careciam da autorização deles para receberem mais que as cinquenta. No entanto a 
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comunidade cresceu rapidamente não só pela explosão de vocações, consequência do 

acrisolamento das ordens religiosas, tendentes a enveredar pelo caminho de observantes 

e deixando para trás os vícios dos claustrais, como pela falta de alternativas na região. A 

autorização Papal permitira ao Venturoso extinguir mosteiros isolados ou de difícil 

submissão. Vários foram os que em torno de Viana encerraram, constrangendo  as 

monjas a deslocarem-se para outros. Foi assim que Santa Ana conseguiu um salto 

qualitativo no seu percurso pela anexação de Loivo e de Valboa. Esta benesse libertou o 

mosteiro definitivamente de mãos particulares.  

 

Punha-se já o problema da sustentabilidade da comunidade entretanto alargada e 

embora a contra gosto a Câmara entregou a direcção material ao arcebispo de Braga que 

a impunha,  como condição para ceder as rendas das extintas instituições. A mudança 

devocional é controversa como vimos, mas pode atribuir-se ao hábito arreigado das 

populações minhotas, de se colocarem sob a protecção de S.Bento, na tradição de 

Cluny, como adiantamos. 

 

O que medeia até à primeira visitação que encontramos não tem historial conhecido, 

mas em 1584 espalha-se um pouco de luz. O documento de Frei Agostinho de Jesus, ao 

tempo arcebispo Primaz, clarifica de algum modo a forma como decorria a vida em 

Santa Ana. A preocupação maior era a angariação e gestão do património para o 

sustento de todas. Pediam elas que as rendas fossem apregoadas a leilão e não dadas a 

quem as quisesse. Punha-se também a questão das profissões. Havia dentro do mosteiro 

algumas noviças há demasiado tempo que se falecessem sem professar, perdia a casa o 

respectivo dote, tendo-as sustentado até então. As propriedades ainda poucas estavam 

nas mãos de pessoas que se esqueciam das obrigações e o feitor não apresentava 

capacidades nem parecia de boas contas. Entretanto o número daquelas que dependiam 

das rendas era demasiado. Além das professas contavam-se as “conversas” que ali 

estavam para suprir os trabalhos correntes. A sua condição de perpétuas pesava no 

compto geral, ficando até morrer como obrigação da comunidade, mesmo quando já não 

podiam trabalhar. Assim as inquiridas foram de parecer que não deviam ser aceites 

outras em sua substituição, mas sim contratar assalariadas
110

. Por outro lado o convento 

tinha desconhecimento dos negócios e dinheiros existentes porque a abadessa, Joana 
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Correia, geria o património com duas suas familiares (sobrinhas, entre as muitas que ali 

tinha) a que chamavam bolceiras.
111

  

 

Pouco mais ocuparia as monjas para além da sobrevivência, mas destaca-se um facto 

que não sendo incomum é poucas vezes expresso. Dá ao quotidiano de Santa Ana um 

toque colorido e humano, para além de chamar a atenção para uma realidade pungente. 

Havia no mosteiro duas irmãs “mulatinhas” e uma sua meia irmã “hûa negrinha 

Joaninha”.
112

 As duas primeiras teriam idade para professar enquanto a terceira era 

ainda criança. A origem desta meninas conta-a dona Elena de Moura, monja do 

mosteiro
113

 que sob juramento, tal como as outras, foi indagada relativamente aos 

hábitos do convento. Vivia-se o penúltimo abadessado perpétuo sob o governo da 

primeira das irmãs Correia
114

, filhas do fundador, o licenciado António Correia. Os pais 

daquelas moças de cor, Ana Torres e Beatriz Dantas, eram António Torres escravo 

daquela família e “dûa branca”. Veio ele para o mosteiro naquela condição. Contava 

pagar a sua alforria com o trabalho e assim acontecera. Já como forro fora levado por 

dois frades, talvez de S.Domingos, não está especificado. Entretanto falecera e deixara 

toda a fazenda que possuía para que as meninas entrassem em Santa Ana, como 

efectivamente entraram
115

. A comunidade não primou pelo entusiasmo e menos ainda 

aceitou que elas fossem alojadas nos dormitorios. A desculpa apresentada era se o dote 

que apresentavam seria suficiente para professarem, pois caso não atingisse o desejado, 

teriam elas de se contentar em serem criadas, aliás “as mulatinhas nem devem ser 

freiras…” e “a negrinha Joaninha se tire de casa” por ser desinquietação entre a 

comunidade.
116

 Foi este dos poucos pontos que o visitador considerou de urgente 

resolução, como escreveu na margem “trate-se disto”
117

. Por vontade expressa seriam as 

mais velhas conversas e a pequenita sua criada.  

 

Encontramos no documento mais um facto digno de nota. Todas as inquiridas foram de 

opinião que  “a janela que esta sobre o coro se tape por nam dar torvação, como na 
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pouca luz…”
118

. Não seria apenas “hûa negrinha que desinquieta as freiras e dorme no 

dormitorio”
119

.    

 

Na visitação seguinte em 1599
120

 as questões tratadas demonstram que o rigor e a 

devoção dos primeiros tempos resvalavam para uma acomodação a usos e costumes 

muito mais profanos do que deveriam ser. As horas canónicas não se cumpriam ou 

poucas o faziam,  o habitual seria a presença de três ou quatro religiosas nos ofícios do 

Coro e as Matinas e as Laudes eram ainda menos frequentadas. Talvez porque estes 

serviços eram “de noute não há no coro maes que hûa lâmpada de cada parte e assi as 

religiosas não podem ver o que rezão e se paga mal o Officio Divino…”.
121

 A maioria 

não trajava o hábito nem a cogula mesmo na comunhão que ía sendo pouco frequentada 

enquanto cresciam as preocupações materiais. Filipa de S.Domingos queixa-se dizendo 

que “todos os meses sem faltar nenhum se confessem todas as religiosas como se 

costumava neste mosteiro os tempos atras o que se deixa de fazer porque os clerigos 

que o capellão chama pera o ajudarem querem dinheiro”
122

. Helena do Salvador pedia 

ao visitador que mandasse “que assi no vestir como no toucar se guarde em todo o 

lugar publico onde são vistas as religiosas se garde uniformidade e 

igualdade”
123

Também não era raro encontrar as religiosas ocupadas em percorrer o 

convento nos seus negócios privados, outras havia que exigiam ração extra de trigo, 

quando o seu próprio dote fosse pago naquele cereal
124

.  As inquiridas consideravam 

estas situações contrárias ao espírito da Regra que proibia a posse, ficando tudo em 

comum, incluindo o que vinha com as noviças “ sobretudo extirpe-se radicalmente do 

mosteiro o vicio da propriedade, de modo que ninguém se atreva a dar ou receber coisa 

alguma….. nem a ter de próprio seja o que for…”
125

. Era normal entrarem pessoas, 

sobretudo mulheres, para fazerem o serviço que as criadas de dentro se recusavam a 

fazer e a presença de crianças de seis e sete anos era comum, apesar da proibição da 

Regra. Porque segundo Maria de S.Martinho “o que elles qua contão de casa de seus 

pays e mays contarão tambem o que qua passa no mosteiro. “
126

 Também apontava não 
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se guardar a Quaresma como deveria ser, ficando o mosteiro incomunicável com o 

exterior.
127

 As criadas (já não as apelidam de conversas, porque seriam assalariadas) 

eram insubordinadas, contando com a protecção de algumas religiosas para quem 

trabalhavam, recusando-se a fazer o serviço geral, apesar de serem sustentadas por todo 

o convento. Apelava-se à existência de um tronco para as castigar
128

. A ordem e 

precedência por grãos de antiguidade era ignorada, resultando grande confusão na 

entrada e saída do refeitório
129

. Aqui, no Coro e sobretudo nos dormitorios onde 

dormiam duas e três o burburinho era inaceitável. O silencio era o grande problema 

apontado pela maioria. Também o suborno na atribuição de rações era um hábito 

instalado, ultrapassando sempre as ordens da abadessa que ela própria  contornava. Mas 

o mais inquietante era o continuo corropio dentro e fora do mosteiro. As grades e 

locutórios estavam sempre ocupados longos tempos e às horas mais impróprias, com a 

conivência das porteiras e sem licença da abadessa, não sendo rara a entrada e saída de 

pessoas a falar ou a trazer mimos, porque as portas “ estão abertas muito tarde e sae 

gente a desoras e pode ser ocasião de se murmurar na villa” 
130

. Outro aspecto contra a 

Regra e que se tornara comum era o das noviças, antes de professarem, saírem a 

despedir-se da família, ficando  largos tempos nas suas casas. E as “emportunações de 

gente da terra que he sobeja em querer falar às religiosas”
131

 completava a demasiada 

profanidade no viver monástico. Parece por isso que a preferência pelas moças locais 

continuaria neste fim de século que Isabel do Espírito Santo confirma quando diz “e que 

quanto for possível não tomem religiosas desta terra porque a ja muitas no mosteiro 

dellas e a emportunação dos pais, mais e parentes dellas dão muyta perturbação pera 

ellas, digo a casa, na continuação do fallar”
132

Outra forte ligação ao século estabelecia-

se pelas moças que iam ficando no mosteiro sem destino definido. Em 1584 fala-se de 

uma filha bastarda de Damião de Sousa e Maria da Ressurreição oriunda de uma família 

de Guimarães. No interrogatório de 1599 há mais duas nomeadas, uma filha de Paulo da 

Cunha e outra de Cosme de Sousa. Estas situações traziam incómodos porque apesar de 

ainda serem seculares partilhavam já da vida comunitária.  
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A corrupção nas admissões de noviças e nas eleições das abadessas era um dado 

adquirido. As interessadas afadigavam-se a recolher votos, contando para isso com 

parentes e familiares a quem interessaria a influência no governo do mosteiro. Segundo 

a madre Beatriz dos Santos, ao tempo sub prioresa “quando se chega a votar tem ja os 

votos nos puquaros e não se guarda o segredo devido”
133

. 

 

A madre Juliana dos Mártires é a única a focar um aspecto que foi sempre fundamental 

na vida dos mosteiros. Diz ela “que se costuma nesta casa fazer fogos nas varandas de 

cima e castras de baxo pêra se fazer de comer e doces e que muitas vezes sob o fumo ao 

coro e às casas e molesta as religiosas.”
134

 Eram estes maus hábitos que, muito mais 

que o incómodo dos cheiros, contribuíam para os múltiplos incêndios nas casas 

monásticas. As construções eram quase sempre de tabique que servia de rastilho e 

alimento para o fogo, destruindo por completo a área habitacional. Por vezes as igrejas 

eram pasto das chamas e só a pedra  permanecia de pé. 

 

Todas foram unânimes das dificuldades de gerir os bens do mosteiro, ou porque a 

abadeça, pela muita idade,  confiava demasiado nas parentes que o faziam por ela
135

, ou 

porque o feitor não tinha capacidade de abarcar todo o serviço por ter “pouqua 

sostancia”, correndo inclusivamente rumor na vila que “estava riquo e afazendado e 

quando pera esta casa veo era hum pobre moço mal vestido…” 
136

. Por isso a madre 

Maria da Madre de Deus pedia a proibição de aceitarem mais noviças nos próximos 

quatro ou cinco anos.
137

 Guiomar de Santa Ana queixava-se das que ali estavam “que 

oução missa do meo do choro e não junto à grade…”
138

.  

 

Para S.Bento dispomos de elementos de outra natureza, não Visitações mas o Livro da 

Fundação que inclui uma das mais polémicas. Começou o mosteiro  um eremitério ou 

beatério sob a orientação do guardião da pequena casa beneditina, propriedade de 

S.João de Arga e/ou Carvoeiro, ambos extintos na sequência reformadora. Ali se 

transformou e desenvolveu na pequena comunidade dedicada a S.Bento, porque a Igreja 
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procurou sempre evitar que conjuntos grandes ou pequenos de mulheres se reunissem 

devotamente sem enquadramento religioso. A primeira abadessa veio igualmente de 

fora. Embora Santa Ana fosse já da mesma observância, não foi ali que buscaram a 

prelada. Podem ter existido pelo menos duas razões: uma a falta de  perfil, desejado por 

carecer de idade e por isso de experiência, a outra de carácter bem mais profano; não 

pedir onde se não tinha sido desejado. A prosápia das senhoras de Santa Ana parece que 

fazia sombra na vila. Levantou-se outra possibilidade, requerer no mosteiro de Tui 

alguém para o cargo, como declarou Francisco Pires de Caminha, relativamente ao 

convite feito a uma irmã sua naquele cenóbio tudense
139

   

 

Afinal recaiu a escolha em Filipa de Melo que com outra religiosa, sua irmã de sangue 

ou apenas de religião, Isabel de Melo, vieram de Vitorino das Donas, Ponte de Lima. 

Aquela regressaria pouco tempo volvido, dizem, que por doença. O próprio mosteiro 

não teria vida longa e extinguiu-se no século seguinte.
140

 

 

Em ambos os mosteiros ficou determinado que dado o número limite de professas, 

cinquenta, seria dada a precedência exclusiva a meninas oriundas de famílias locais, isto 

é Viana e seu termo.   

  

Em Santa Ana o principio foi regra durante longo tempo, porque  os inconvenientes 

apontados relativamente a moças oriundas de famílias locais são assinalados por todas 

as inquiridas na Visitação de 1599.  Antónia de São Geraldo é bastante eloquente 

“…que he muito emportuna a gente desta terra em vir falar às religiosas 

parentes…”
141

. Também como vimos o desassossego das noviças importunava as outras 

professas, recordando estas tempos passados em que “…aqui não se costumava dantes 

senão irem suas tias ou irmãs professas tomar seus recados por ellas à roda.”
142

 . Em 

S.Bento os documentos dão outra perspectiva ainda ligada à  demasiada proximidade 

familiar.   
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Em 1573 estala oficialmente o litigio e foi na sequência dele que o mosteiro de S.Bento 

passou da alçada particular para as mãos do arcebispo de Braga, D.Frei Bartolomeu dos 

Mártires. A contenda é já por si muito pouco edificante e demonstrativa da pouca 

caridade cristã que reinava nas consciências destas comunidades que demonstravam 

serem só profissionais de procissões e de devoções em torno de S.Bentinho.  

 

Uns vinte anos antes começara de se levantar um edifício novo, compromisso assumido 

pelas quatro dezenas de fundadores. Esta premissa irmana os dois cenóbios. Duas 

décadas depois havia profunda discórdia entre o que estava ou não feito e o que ainda 

faltava concluir. A diferença do começo entre  ambas as instituições é notória. À 

pequenês de Santa Ana opõe-se o que as religiosas de S.Bento consideravam o mínimo 

“… duas crastas acabadas e cerqua com agua dentro e dous choros forados com suas 

cadeiras, hum dormitorio mais tambem forado e que forem os outros dous que estão 

feitos e tudo o mais que pelo auto se fez das offecinas desta caza constar que nella 

falte…”
143

. A postura humilde e de rigor duma comunidade, fruto talvez dos tempos que 

se viviam a promover o ideal religioso, contrasta com as preocupações de ordem 

material explicitadas pela outra. 

 

Queriam também sustento para as “cincoenta relligiozas que os ditos padroeiros allii 

aprezentarão conforme a Bulla…”
144

, porque do que elas se sustentavam “ he de dotes 

doutras relligiozas que não são de padroeiros…”
145

. Na ausência da satisfação destas 

necessidades tidas como básicas e apesar das condições expressas no acto da fundação e 

sancionadas pela Bula, a comunidade decidia por seu arbítrio receber candidatas fora do 

acordo. Isto por não lhes ser possível, segundo diziam, subsistir com o que tinham. Os 

padroeiros eram os primeiros a quebrar as premissas da fundação. Arrogavam-se ao 

direito de albergar dentro do mosteiro toda e qualquer protegida sua por troca de 

benefícios que eles faziam e consideravam favorecer o cenóbio. Efectivamente 

aumentava o número de noviças e professas, aumentando o número de bocas a alimentar 

enquanto o rendimento se mantinha o mesmo e insuficiente para todas. Os “negócios” 

que efectuavam resultavam da troca de favores e as candidatas nestes casos entravam 

sem dote. De uma vez só foram admitidas onze postulantes que proporcionavam a 
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pouca renda derivada de Santa Leucádia de Tamel e de S.Martinho de Outeiro. Só o 

primeiro rendimento era perpétuo
146

 . Acabado o prazo acabava o rendimento mas as 

religiosas, aquelas ou outras, iriam precisar de continuar a alimentarem-se. 

 

Outra razão muito pouco consentânea com os ideais cristãos foi o local escolhido para a 

construção. Junto ao rio as freiras de S.Bento estavam permanentemente ameaçadas 

pelas enchentes do rio que lhes destruía a fraca construção que os fundadores se 

recusavam a rectificar.            

 

Enquanto Santa Ana teve um capelão pago pelos fundadores somente alguns anos 

depois de erecto e pago pelos padroeiros “emquanto o mosteiro não tever renda ou 

dinheiro…”
147

. S.Bento tinha já um encargo de cinco capelães, de quatro igrejas de que 

recebia benefício e do seu próprio vigário, além do físico e do sangrador.
148

 

 

Para Santa Ana valemo-nos das poucas visitações encontradas, mas que permitiram 

avaliar alguma coisa do quotidiano ali vivido, embora pouco ou nada relativamente à 

fundação. Só com o advento de Frei Bartolomeu dos Mártires, depois de meados do 

século XVI, as visitações se tornam um instrumento correctivo tornado obrigatório e por 

isso minucioso. Para tempos mais recuados vão surgindo pontualmente  informações 

que nos dão conta das resistências à reforma: é o caso da abadessa de Rio Tinto (Porto), 

Inês Borges, que ignorou os emissários do Infante D.Afonso, irmão do rei D.João III, 

que levava a sério o acrisolamento das ordens religiosas. A intimação visava a reforma 

da comunidade que acabaria transferida para S.Bento do Porto, recém fundado,  na 

sequência da pouca edificação em que vivia e a abadessa enviada para Arouca.  

 

A primeira visitação neste novo mosteiro beneditino, criado na Invicta por patrocínio 

régio em 1518 é de 1536 coincidindo com a chegada efectiva da comunidade. Se 

cotejarmos o seu começo físico com o de S.Bento de Viana encontramos precisamente 

os mesmos defeitos, mas a postura das comunidades, face às deficiências habitacionais é  

diferente. Tal como em Viana, S.Bento de Ave Maria lutava com falta de rendas, tendo 
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os visitadores interdito a entrada de noviças sem meios e aconselhando a recepção das 

que tivessem possibilidades de colmatar as despesas da casa
149

. Por outro lado 

apontavam a letra da Regra no possuir algo de próprio, mas proteger e manter o 

património que era do mosteiro e por isso de todo o convento. Um religioso com uma 

propriedade arrendada foi obrigado a deixa-la para que melhor fosse aplicada em favor 

da comunidade, proibindo-se inclusivamente qualquer tipo de negócio com outros 

eclesiásticos
150

 . Em Viana este aspecto tornou-se muito grave porquanto eram os 

próprios padroeiros, enquanto mordomos, que se aproveitavam das rendas não existindo 

controlo, acusando, por seu lado, as monjas de má gestão e desperdício. Sublinhavam a 

questão com decisões tomadas por elas sem consulta deles. 

     

Em ambos os casos havia pesados encargos de manutenção das obrigações, apesar da 

existência dos rendimentos dos anexados, Tuias e Tarouquela no Porto e Santa Leucádia 

e S.Martinho em Viana. Neste começo de existência embora as situações fossem 

diversas, haveria alguma coisa que, por parca, era preciso gerir com prudência
151

.A 

custódia do mosteiro por parte do monarca ditou provavelmente o bom senso com que 

as monjas do Porto encararam a mudança. Não temos conhecimento de qualquer querela 

na Invicta e o mosteiro estava cheio de defeitos de construção. Seguiram o conselho dos 

visitadores de sofrer com paciência e virtude a muita pobreza e necessidade da casa e 

terem esperança em Cristo. Mas as monjas vianenses reportavam directamente aos 

parentes, ficando o problema em família e não em causa régia.  

 

A visitação de 1573, em S.Bento de Viana,  trouxe à tona esta guerra latente há muito 

estabelecida entre fundadores e religiosas. As opiniões de quantos foram chamados a 

opinar mostrou-se contraditória por conveniência ou por má interpretação da Lei. 

 

Num primeiro momento os padroeiros aceitaram que o litigio fosse arbitrado por um 

enviado do bispo, que eles próprios escolheram, rejeitando o habitual visitador que lhes 

não tinha sido favorável. Prometiam mesmo seguir as suas determinações. As monjas 

pela voz de Jenebra da Conceição, a abadessa que liderou o protesto, tinham uma 
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perspectiva da obrigação bastante diferente daquela que lhes tinha sido oferecida. 

Queixavam-se elas de que o edifício não tinha forros, soalhos, qualquer espécie de 

mobiliário e de livros litúrgicos nem rasto, apesar do registo de despesa do 

ladrilhamento do refeitório e do reboco de um dos dois dormitórios. A igreja que já 

existia tinha dois coros com grades douradas, pelo menos o de baixo, mas tinha o chão 

em terra. Estavam pagos os panos para as roupas dos serviçais do mosteiro e ainda para 

os tecidos oferecidos ao bispo de Lamego e conservas e marmelada para um visitador. 

Existiam também verbas pagas para trigo e azeite. Elas sustentavam  que tudo fora  

custeado pelos dotes de noviças que não eram de padroeiros
152

. Na conta estavam 

igualmente os materiais de construção: madeira, barro, telhas, ferro, etc. à conta de 

propriedades entradas como dote.  

 

Declaravam mais, que muitos dos fundadores não tinham pago a sua quota ou parte 

dela, apesar de ali terem já recolhido filhas e parentes como de direito lhes cometia. 

Algumas propriedades haviam sido compradas ou trocadas para se erguerem as 

dependências do mosteiro e para se construir um segundo claustro. Segundo as 

religiosas tudo devia competir aos responsáveis pelo empreendimento. Queriam por isso 

ser indemnizadas
153

  . Eles por seu lado invocavam o facto daquele levantamento ter 

sido feito por uma parte reduzida do convento
154

 e estarem de consciência tranquila 

quanto às clausulas da Bula: o dote de sessenta mil reis, a roupa de vestir e a de cama, 

isto para uma primeira “apresentação”. Nas que se seguissem, em caso de falecimento, 

apenas teriam de dar a roupa. Para “aperfeiçoar” o mosteiro nada tinham a acrescentar à 

igreja com campanário, coro, dormitório, refeitório, claustro, casa do lavor e horta. Era 

no entender deles as condições do contrato para cinquenta religiosas.
155

. Para comprovar 

de sua verdade consultaram doutores de Leis que lhes davam absoluta razão
156

. Tudo o 

resto, fossem objectos litúrgicos, alfaias ou mesmo ornamentos ficariam à conta delas, 

acrescentando que “quoanto mais que ornamentos como se pode ver neste mosteiro há 

em abastança”
157

. A questão da água dividia-se em dois problemas. A falta de 

abastecimento potável e o excesso indesejável das águas do Lima. Para a primeira 
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apontavam como solução abrirem um poço tal como haviam feito as religiosas de Santa 

Ana, que eram mais antigas na vila e providenciaram tal recurso. Ou então como as de 

Vila do Conde que faziam transportar a água em pipas, apesar dos elevados rendimentos 

de que dispunham. Se tinham falta de verbas para o empreendimento podiam socorrer-

se da fonte de Gontim ali muito perto. Da vedação da água das enchentes não tinham 

nada a acrescentar.
158

A existência do poço de Santa Ana parece ter gerado alguma 

polémica. Estaria numa propriedade arrendada, o Solevado, paredes meias com a cerca 

e de onde toda a gente se abastecia. Nas Visitações de 1584 e a de 1599 a preocupação 

por parte da comunidade é notória, até porque o emprazamento não teria sido muito 

canónico. 

 

Perante as exigências das religiosas, os fundadores consideraram que o dinheiro entrado 

tinha sido mal aplicado e se elas enjeitavam a responsabilidade chamassem quem de 

direito o havia esbanjado. Alguns alegaram mesmo que haviam discordado de muitas 

das empresas efectuadas, não lhes tinha sido pedido parecer e outros nem sabiam por 

serem já herdeiros dos primitivos patronos.
159

Para a sustentação da comunidade nada 

mais deviam por terem sido os patrocinadores da anexação das rendas de Santa 

Leucádia e Outeiro e inclusivamente terem lutado pelos direitos das religiosas face aos 

vários pretendentes, com risco da própria vida.
160

. Ainda a comunidade estava alojada 

nas dependências da ermida de S.Bento que se derrubou para construir o mosteiro novo 

e já eles lhes tinham assegurado a subsistência. Agora esses rendimentos somados ao 

dote eram suficientes para que todas se mantivessem. 

 

Um terceiro consultado, o doutor António da Rocha  foi d’encontro às opiniões dos 

outros dois, acrescentando que o dote que cada uma recebeu era o suficiente somando as 

rendas e tenças que anualmente o convento recebia se governado com prudência. Se 

consideravam que não chegava então “bem podem trabalhar nas officinas das molheres 

e se for necessario pedir pois o permite o Concilio Tridentino…e com rezão porque 

quem segue a vida contemplativa, não hão de querer viver em sobeja abundância e com 

bocadinhos e serviços desnecessários de que muitas vezes uzão”
161

. Evidentemente que 

há aqui um erro de pensamento ou mesmo um sofisma de raciocínio. Muitas delas não 
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tinham qualquer vocação e o querer seguir a vida contemplativa era o destino natural e 

incontornável.   

 

Como alternativa as monjas reclamavam lhes fosse permitido receberem as heranças 

dos pais. O assunto estava absolutamente proibido pela Bula Papal, e o anterior 

visitador havia-as advertido que incorreriam em excomunhão se o fizessem.
162

. Elas no 

entanto não pareciam ter ficado muito impressionadas, considerando muito mais grave 

os padroeiros ou seus sucessores continuarem a usufruir das vantagens que lhes trazia 

serem possuidores de um ou mais lugares cativos no mosteiro. Transaccionavam o 

direito como qualquer bem material e em alguns casos leiloando e inflacionando. Quem 

não tinha filhas ou parentes podia ceder a outra pessoa que necessitasse, embora dentro 

de certos termos: pela mesma quantia de raiz e entregar ao mosteiro uma percentagem 

fixa. Segundo os doutos interpretadores da Lei  não incorriam em simonia, alegando as 

despesas efectuadas e invocando escritos de autores muito considerados como Martim 

Aspilcota Navaro no Tractado Manuel de Confessores
163

.  

 

Por si só falou a realidade dos factos durante a visitação efectuada no Verão de 1573 por 

D.Diogo de Paiva de Andrade que se deslocou a Viana hospedando-se em casa de 

Miguel Jacome Luna, mesmo defronte da matriz,  de onde expediu os avisos de 

convocatória. Na mão tinha já o relatório de uma visitação anterior, de 1570, feita por 

António Lopes, abade de São Fins de Tamel, notário apostólico e que dizia: “por ora 

não se mandam fazer alguas obras que são muii necessareas pêra a saude e quietação 

das religiozas como he o solhar do coro de baixo e cadeiras nelle e no de cyma pella 

muita pobreza e dividas a que hora estaa posta a caza e a seu tempo se provera nisso 

como parecer serviço de Deos e bem e saúde da caza e relligiozas della porque o coro 

de baixo he umido em estremo e cauza muitas inffermidades de que estão alguas 

relligiozas enfermas….”
164

.   

 

Foi o que D.Diogo encontrou quando acompanhado por Gaspar Veloso escrivão e pelos 

doutor António da Rocha, Baltazar da Rocha Oliveira, António Vicente, eleitos para a 

função e o capelão do mosteiro Jerónimo Domingues. Toda a construção estava em 
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bruto, sem forros e soalhos, a telha vã deixava entrar a chuva nos dormitórios onde a 

falta de espaço obrigava a que dormissem duas e três. Na cozinha a chaminé não 

funcionava e o fumo espalhava-se
165

. Os travejamentos estavam em risco de desabar 

pela acção das águas da maré que entravam na preia mar ou em dias de temporal
166

. 

Nem o pão era uma certeza já que o rio galgava a casa do forno. Nos dias subsequentes 

o visitador convocou uns e outras para que respondessem à inquirição. Além das faltas 

de cariz material indagou de irregularidades de tipo espiritual e moral Uma das 

testemunhas, António da Rocha Pais declarou saber que era vulgar o trafico de 

influências na eleição das preladas e que “particularmente huão  Perpetua de 

Sanctiaguo tinha hûas quatorze ou quinze vozes pera isso que lhe aquirirão algûas 

parentas suas freiras e pessoas algûas de fora que ajudão.”
167

  A suspeita parece ter-se 

confirmado porque Perpétua esteve na prelazia, na continuação desta acção litigiosa
168

. 

Também constava que Jenebra da Conceição o fizera
169

. Do mesmo eram apontadas 

Vitoria de S.João e uma outra filha de Martim Cazado 
170

. No entanto nenhuma das 

religiosas interrogadas admitiu saber alguma coisa acerca disto.
171

  

 

Afirmavam elas que objectos para a liturgia, ou peças de mobília e ornamentos nada 

tinha entrado e socorriam-se de um velho missal dado por um franciscano
172

 e um 

pequeno breviário deixado por falecimento de uma professa. As obras que estavam 

feitas tinham sido custeadas por dotes e legitimas de algumas noviças e algum 

emprestado por familiares.    

 

A questão da venda dos lugares era notória e corrente. Ninguém parecia incomodado 

por vender ou por comprar pelo dinheiro pedido, mas poucos davam ao mosteiro o que 

lhe era devido. De resto deveria ser prática corrente e irreformável porque D.André de 
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 Idem, Ibidem, fl.85vº 
166

 Luís Figueiredo da Guerra fala disto nas sua história sobre o mosteiro de S.Bento, o que prova que o 

Livro da Fundação estava há muito em seu poder. 
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 Idem, Ibidem, fls.127vº/128 
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 AMVC, Arquivo não classificado de L.F.da Guerra, Petição , fl. 2vº (assinatura), (anexos doc.8) 
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 AMVC,  Arquivo não classificado de L.F Guerra, Livro da fundação de S.Bento, fl.104vº 
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 Idem, Ibidem, fl.119. Houve realmente pelo menos uma abadessa com o apelido Cazado, mas foi mais 
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 Esta infracção era das mais graves e previa-se como castigo além do cárcere e grilhões por dois meses 

e mais um de cárcere efectivo, açoites e jejum. A ou as carcereiras que fossem brandas sofreriam igual 

pena. TALBOT, Gabriel, Explicação da Regra, Lisboa, 1744, p.266.  Em S.Bento de Ave Maria do Porto, 

aquando das obras do Caminho de Ferro,  foi exumado um cadáver ainda com grilhões.  
172

 Este franciscano deveria ter sido João Dier, inglês fugido da heresia que ali esteve depois de Frei 

Jerónimo. AMVC, VILLASBOAS, António Machado, Nova Fundação da Notável vila de Viana, 

manuscrito, 1736, fl. 207 
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Noronha, numa visitação em 1557, uma das primeiras no inicio da vida do mosteiro, 

admoestara padroeiros e abadessa de aquele hábito era absolutamente repreensível. O 

então bispo de Portalegre que era comendatário perpétuo do mosteiro de S.Salvador de 

Ganfei na época da visita lançara anátemas sobre a abadessa que se prestasse àqueles 

negócios
173

. Pairava sobre as preladas a expulsão e para a evitar deveriam obrigar a 

juramento quem apresentasse as candidatas. O Direito Canónico ordenava também a 

expulsão da professa suspeita de ter entrado por tal processo e com efeitos retroactivos 

No entanto o visitador relevava “por alguns justos respeitos que a isso me movem”
174

 . 

Mas por outro lado o mesmo bispo abrira um precedente declarando ser licito  “os 

padroeiros do dito mosteiro levarem por aprezentar freiras nos seus luguares o 

dinheiro que conforme a Bulla derão na fundação…” os sessenta mil reis.
175

 

 

Todas se sustentavam do que algumas tinham porque a comunidade excedia o número 

limite de cinquenta, por isso passavam fome. Confirmaram terem entrado algumas por 

iniciativa das preladas e a contra gosto dos fundadores, mas como forma de se 

sustentarem todas. Por outro lado acusavam-nos de se terem aproveitado de uma 

situação que enjeitavam: por exemplo Isabel de Melo quando fora abadessa tomara duas 

filhas de Bento da Rocha, uma no lugar a que ele tinha direito, mas sem o enxoval que a 

Bula exigia e outra sem dote, contando que o convento as sustentaria . A última 

apontada  era Suzana do Espírito Santo
176

que foi prelada ainda o mosteiro era a ermida.  

 

A magra alimentação semanal resumia-se a um pão de milho e centeio de meio alqueire 

(8kg mais ou menos), menos de 500g de carne e menos ainda de peixe, quase sempre 

sardinhas que na Quaresma eram acompanhadas de “versas cozidas”
177

 . No conjunto 

aquela ração individual era praticamente simbólica porque não chegava para todas as 

refeições
178

, tendo inclusivamente de vender parte dela para pagar o médico ou os 

remédios, porque do mosteiro só recebiam “alguns óleos”
179

 (em Santa Ana faltava a 
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 AMVC, Arquivo não classificado de L.F Guerra , Livro da fundação de S.Bento fls. 114, 114vº e 115 
174

 Idem, Ibidem, fl.115vº 
175

 Idem, Ibidem, fl.178 
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 Idem, Ibidem, fl.124vº 
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 Idem, Ibidem, fl.106vº 
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 Em Santa Ana houve algumas queixas neste sentido mas sem grande significado sobretudo na 

Visitação de 1584. Na Visitação de 1599 põe-se a questão da ração de carne ser pequena, ou seja o que a 

abadessa não era suficiente para as 112 rações diárias a que o mosteiro se obrigava (incluíam as 

criadas).ADB, Visitas e Devassas (110), fl.4vº,(segunda parte),  anexos, doc.2  
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AMVC, Arquivo não classificado de L.F Guerra, Livro da fundação de S.Bento, fl.107vº 
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enfermaria mas o mosteiro providenciava botica e físico , assim como ração)
180

. A 

soldada que recebiam em dinheiro, 30 reis, era exígua para as suas necessidades. 

Algumas religiosas contavam porém com o auxilio das famílias (parece no entanto que 

não seriam as dos padroeiros). Quando estavam doentes pediam emprestado ou 

continuavam a trabalhar enquanto pudessem porque a divida ficava excessiva e a 

alimentação ficava-se pelo pão, igual ao das outras e um pouco de carne ou o dinheiro 

que muitas das vezes ficava por dar
181

 . No entanto tinha sido ainda pior, as mais antigas 

recordavam as muitas vezes que tinham ido ao refeitório para benzer a mesa
182

, 

cumprindo o preceito da Regra e “pera aprenderem as ceremonias da religião he dahi 

se hião pera os leitos onde lhe davão huão pequena broa escaldada de milho sem mais 

outra cousa…”
183

. Em 1599 o forte da alimentação ainda era o pão: “a cada religiosa 

cada semana 2 paes de tres arrateis e meio, a cada uma por semana 1 broa de duas 

libras.”
184

 Para terem  azeite para alumiar o dormitório ou a enfermaria ou comer um 

ovo tinham de vender parte do pão e “nem d’águoa se podião fartar”
185

 não havia 

“aguoa de fonte nem de poço dentro na caza pera beber e todo o serviço da caza 

porque toda se acarreta as costas de fora do mosteiro”
186

. Convocado como 

testemunha o doutor Simão Francisco, físico confirmou todas as necessidades da 

comunidade e disse ser “muito maiores do que se podia cuidar nem dizer..” e que 

algumas acabariam mesmo por morrer à mingua
187

. Também a exposição ao clima 

húmido da beira rio lhes era totalmente prejudicial provocando “grandes infermidades 

pella aguoa do mar lhes entrar dentro nas officinas de baxo…”
188

.  

 

Poderia cuidar-se que estas vicissitudes fossem caso único. Outras visitações dão conta 

de situações idênticas, por exemplo no mosteiro de Almoster, bernardo,  a situação não 

era brilhante. Em 1536 os visitadores constatam a necessidade em que viviam as 

religiosas que a casa não podia sustentar nem vestir e as enfermas passavam muito mal. 
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 ADB, Visitas e Devassas (110), fl.7 (segunda parte), 1599, anexos, doc.2 
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 AMVC, Arquivo não classificado de L.F Guerra, Livro da fundação de S.Bento, fl.107 
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A razão principal era o excessivo numero de professas que as rendas não suportavam
189

.  

O contrário também se verificava, em Lorvão o visitador encontrou muitas enfermas, 

atribuindo o facto ao local do mosteiro. Mandou que não faltassem as mezinhas, as 

sangraduras e as purgas e a alimentação fosse substancial em aves, carneiro, vinho e 

outros. A questão ali não era faltarem os meios, mas a falta de caridade na repartição 

deles.
190

As Virtudes Teologais e as obras de Misericórdia não seriam apanágio em 

quase todas as instituições religiosas.    

 

O visitador em S.Bento de Viana  indagou também sobre os hábitos religiosos e de 

cumprimento dos preceitos da Regra, por exemplo se faziam oração mental. É 

interessante verificar uma das inovações de Trento. Parece-nos no entanto que as 

monjas estariam pouco familiarizadas com esta prática porque a resposta foi “que a 

tinhão depois de Completa hum pedaço, mas que como as freiras não podião al fazer 

senão guanhar pera se sustentar forçadamente avia de ser pouco o espaço…”
191

 . 

Observa-se precisamente o inverso relativamente à condição de contemplativas, em que 

a vida estaria preenchida com o Coro e a Lição Espiritual. O tempo restante seria muito 

pouco e ocupado com alguns trabalhos para não estarem ociosas, “porque a variação 

serve de alivio e de suavizar o trabalho”
192

. Por outro lado as Constituições mandavam 

que “infalivelmente” se fizesse a oração mental três vezes por dia: depois de Laudes 

todas juntas (um quarto de hora), depois de Prima cada uma em sua cela (meia hora) e 

depois de Completas (tempo igual ao das Matinas e Laudes)
193

.      

 

Ao Coro faltavam muitas vezes sobretudo quando estavam doentes porque quando “se 

alevantavão da cama com dividas pello que era necessario dar lhes abbadessa licença 

pera alguns dias não fossem ao coro pera guanharem com que paguassem…” era a 

razão porque faltavam “he por que também as doentes desta caza são muitas…”
194

, ou 

seja “o coro era mal servido”
195

. 
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A moral era também frequentemente violada. “alguns mancebos vão fallar as grades do 

mosteiro com freiras que não sam parentas…. O que parece muito mal a terra e faz 

roim presunção e escandeliza.”
196

. Havia pessoas de ambos os sexos que passavam da 

portaria para dentro e noutros casos as professas mandavam de comer para amigos e 

conhecidos
197

. Eram sobretudo os Lima e Abreu que frequentavam “alguas vezes duas 

vezes em cada dia he a horas desacustumadas como he pella sesta e horas de missa…” 

por vezes “com as portas fechadas por dentro”
198

. Baltazar da Rocha Oliveira declarou 

ainda “que se deve de mandar que se feche a porta do espelho do coro de sima por 

quanto alguns mancebos se vão por na igreja a ver freiras que estão diguo a ver as 

freiras que estão em sima e isto pellas sestas…”
199

. Um outro Baltazar foi mais longe, 

relatou que os Lima e Abreu usam de estratégia pouco clara para visitarem o mosteiro 

“indo por huão rua e tornando por outra como gente que se quer esconder…”
200

. Na 

sequência de que “alguns dos homens que ahi tem parentes estiverão pêra se perderem 

com elles e defenderem lhe que não pasassem da crus da igreja velha pêra baixo e por 

não infamarem o dito mosteiro… e ouvio dizer a pessoas de dentro do mosteiro que se 

guastava muito em prezentes que lhe mandavão.”
201

. As  visadas eram sobretudo 

Vitoria de S.João interlocutora de Pêro Gomes d’Abreu e uma filha de Simão Velho que 

conversava com Leonel de Lima
202

. Tinham uma irmã em Santa Ana
203

, mas estavam 

proibidos pelo arcebispo de lá entrar assim como em Vitorino das Donas
204

 .   Em 1594 

Frei Agostinho de Jesus pregava no sentido de as comunidades femininas se precaverem 

das imoralidades contra a clausura, invocando os Breves de Pio V e Gregório XIII, 
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estendendo estes princípios às Ordens Terceiras. Esta provisão deveria estar presente em 

todas as sessões capitulares, colocando as Discretas da casa em alerta.
205

 

 

As infracções aos bons costumes continuavam na prática de manter o postigo da grade 

da igreja aberto onde  “homens assim cleriguos como leiguos fallarem desta maneira 

com a porta da igreja fechada..”. Trabalhadores e armadores tinham também livre 

acesso “e que o seu cleriguo Bastião Guonçalves diguo Bastião Pirez não pouze na 

portaria onde pouza nem o seu confessor entre senão a confessar as enfermas…”
206

. A 

clausura das religiosas era uma das preocupações mais acentuadas que tinham os bispos. 

Muitos mosteiros femininos estavam directamente dependentes do Ordinário e o grande 

numero de professas tornava-se difícil de governar. Pio V procurou reforçar o Concilio 

com o decreto de 1576 ameaçando de excomunhão as religiosas e os seculares que as 

levassem a quebrar o voto
207

. Não havia excepções para “ nenhûa pessoa de qualquer 

sorte, condição, sexo ou idade que for seja licito emtrar dentro das cercas do mosteiro 

sem que aja licença por escrito do bispo ou superior…” e estes deviam pesar bem as 

autorizações que davam. Como forma de minimizar o problema mandava que “os 

mosteiros de freiras que estão fora dos muros da cidade ou villa muitas vezes sem 

nenhûa guarda correm prigo de serem roubados per maos homens e dão ocasião a 

outras maldades, trabalhem os bispos e todos os outros superiores se asi parecer convir 

que as freiras se passem delles pera outros mosteiros ou novos ou antigos que estejão 

dentro de cidades….”
208

 Socorrendo-se se necessário do braço secular. Fora 

precisamente o que D.Manuel começara a fazer, e pelos vistos neste final de século 

ainda se não notava a diferença. Em 1594 Frei Agostinho de Jesus invocou as directivas 

conciliares e as de Pio V e de Gregório XII extensivas a todas as religiosas de qualquer 

ordem, incluindo as Terceiras. A abadessa deveria estar atenta e ler estas normas 

conventualmente. As criadas estavam igualmente abrangidas, as de dentro não saíam e 

as de fora estavam proibidas de entrar.
209

       

 

Durante o tempo que o mosteiro dependeu dos fundadores ou seus herdeiros as 

questiúnculas  mantiveram-se. Após ter sido publicada a sentença do visitador os 
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 ADB, Colecção Cronológica, doc.2206 (1594) 
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padroeiros fizeram mesmo questão de afrontar a justiça eclesiástica. Em Maio de 1585 

corria um processo na corte arcebispal de Braga no sentido de conter as desordens que 

se verificavam em Viana
210

. Apesar de condenados faziam arruaças com pregões e 

trombetas, ameaçando o povo e gritando não fazerem caso das censuras impostas. O 

bispo temia as consequências de tais desmandos por ser a vila “lugar marítimo onde 

concorrem muitos estrangeiros de varias naçoes sospeitas a ella de que muito mor 

prejuiso e escândalo resultaria a igreja de Deos…”
211

 Foi enviado a Viana o reverendo 

doutor Sebastião Gil desembargador do Paço
212

.  

 

Na prelazia de Perpétua de Santiago agudizou-se a demanda com a tentativa por parte 

dos padroeiros de sequestrarem as rendas do mosteiro. Em documento  de 1594 pode-se 

acompanhar mais uma batalha desta guerra declarada pelo poder
213

. Continuando por 

resolver, apesar de ter sido dada a sentença que não previa apelo depois de sancionada 

pelo Infante D.Henrique, já falecido, e de o processo ter corrido na Casa do Porto e na 

Casa da Suplicação
214

. As obras pedidas e exigidas continuavam por fazer, o dinheiro 

dos casos de simonia não tinha sido devolvido, e o visitador D.Diogo de Paiva 

d’Andrade havia igualmente entregue a alma ao Criador, depois de afrontado e mesmo 

insultado. De má fé substituíram o escrivão da causa por um deles e sem notificarem as 

religiosas apossaram-se dos seus meios de sobrevivência
215

. Terá sido na 

impossibilidade de resolver o imbróglio que Frei Bartolomeu tomou sob sua protecção 

especial o mosteiro de S.Bento sem no entanto cessarem as acções de protesto.         

 

Percorrendo os escritos das visitações disponíveis para o século XVI encontramos as 

tentativas de correcção de um conjunto de erros que mais são vícios consequentes de 

anos de abandono. As religiosas que dependiam dos Ordinários não contavam com eles 

como pastores porque a maioria não ocupava as dioceses. As  orientadas por regulares 

devassos colhiam o exemplo dos superiores. Apesar da disciplina imposta a correcção 

foi aparente porquanto os vícios tornaram-se maus hábitos que se arrastaram ao longo 

dos séculos seguintes.  
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A Visitação de 1604, ainda a abadessa era perpétua em Santa Ana, na pessoa da última 

Correia, Isabel,  muito idosa, denuncia negligencia em todo o governo prelaticio, a 

começar pelos dormitórios onde se falava a qualquer hora e em qualquer grade ou 

locutório, sem acompanhante
216

. Frei Agostinho de Jesus mandava que “…ponhão 

grades dobradas como estão nos outros,… rodinhas para se dar o necessário e se 

taparão os buracos que agora estão…”
217

 dava à prelada um curto prazo para cumprir 

estas disposições e deveria avisá-lo logo que estivessem concluídas. Proibia qualquer 

conversa com homens “…emquanto se não fixarem da parte de dentro hûas grades de 

gelosia de parede…. onde não caiba hûa mão de molher por pequena que seja com sua 

porta que se possa abrir para dentro…”
218

 a chave estaria na posse da abadessa que 

nunca a cederia para falarem com homens com a porta aberta. Uma religiosa anciã 

tomaria a responsabilidade do cargo de gradeira,  assim como as porteiras que não 

deveriam ser imaturas e de pouca idade como as de S.Bento, mas ter pelo menos uma 

com mais de 50 anos
219

.. 

 

Alguém denunciava novamente que “…se falla e se dão recados das genelas que estão 

sobre a portaria e que avia disso pouca edificação na villa…”
220

 o bispo comentava 

que “as genelas dos mosteyros das freiras não se fazem senão para a claridade das 

casas e não para fallar e negocear…”
221

 o não cumprimento obriga-lo-ía a “mandar las 

tapar em altura que lhe não possão chegar e dem bastante claridade”
222

. Em qualquer 

caso “mandara a madre abadessa daqui em diante fixar as janellas conventuais e 

mirante no Inverno as Ave Marias e no Verão quando tocar a Completas”
223

. Também 

as rodeiras deveriam estar atentas e não consentirem nos locutórios “praticas dillatadas 

principalmente do sexo oposto e se lhes constar que estas são de suspeita de 

comenicação illicita darão logo avizo a Prellada para que ella as prive tanto da roda e 

locutorio, como do mirante e grades e isto tanto a respeito das religiosas como das 

educandas e decretadas”
224

. Era comum “alguas relligiozas fallarem das janellas dos 
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trânsitos, sellas ou mirante para baixo não so de dia, mas ainda de noute…
225

” e 

trocarem correspondência
226

. Não seria fácil controlar estas populações de mulheres que 

viviam um pouco por sua  conta e que da reclusão própria do seu estado apenas 

entendiam a liberdade de movimentos que o mesmo lhes permitia. Júlio Dantas numa 

crónica semanal de O Primeiro de Janeiro com o titulo “As freirinhas de S.Bento” 

levanta o problema da falta de vocação. Autor insuspeito vale a pena meditar sobre a 

noticia
227

: Numa devassa de 1787 mandada por D.Gaspar de Bragança se procurava 

indagar dos maus costumes das monjas de S.Bento no vestir e toucar, nos preceitos 

religiosos e da Regra, das entradas e saídas de menores na clausura, das festas e 

comédias com bailes e “entremezos” e sobretudo das escapadelas aos pateos e mirante 

de onde namoriscavam. Enfim “quem eram as freiras que se correspondiam com 

homens, quais as que desonravam o habito
228

”. As mais velhas incluindo a abadessa, 

temendo represálias foram enrolando o visitador declarando que tudo estava bem e que 

todas eram boas ovelhas com excepção de três: Maria Josefa de Santa Teresa, Ventura 

do Sacramento e Maria Rosa de S.João. O inquiridor indagou então pelos respectivos 

castigos, jejuns, penitencias e em caso tão extremo o cárcere. Pressionadas as religiosas 

acabaram por revelar algo mais difícil de controlar. As nomeadas andavam sempre em 

bulhas, gritarias e com isto amotinavam todo o convento. Perante isto o visitador 

voltou-se  para as mais novas da comunidade pedindo-lhes o parecer. Estas por serem 

moças e facilmente influenciáveis pelo estado de sítio que se vivia declararam  que se as 

três desordeiras fossem afastadas tudo entraria na normalidade de um rebanho 

pacifico
229

. 

 

Foram as três chamadas e não tiveram qualquer rebuço em fazer uma lista nominal do 

que ali se passava, cumprindo à risca o cap.LXIX da Regra
230

 e citamos: “Madre 

Catarina Rosa não era santa nenhuma porque entrava Agostinho de Magalhães da rua 

da Piedade de noite na cerca para falar com ela, Madre Madalena Evangelista não era 
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só olhos no chão mas tinha amores com Pedro da Cunha Cazado da rua da Bandeira e 

que a abadeça ainda moça todos sabiam na vila que namorava com Martinho Quesado 

e soror Antónia Joaquina do Menino Jesus falava a um espanhol e a sonsa da madre 

escrivã andava metida com Francisco Vieira conego da Sé….”
231

. “A garrida do 

mosteiro tangeu as vésperas. No dia seguinte a devassa continuou.”
232

. Numa 

comunicação com menos trinta anos (1750) D.José de Bragança arcebispo de Braga 

decretava que se não abrisse o postigo da portaria e “pera se hir ver todos os dias as 

cazinhas da rua das Ortas”
233

 Se recuarmos mais meio século temos o mesmo teor 

numa carta de D.Rodrigo de Moura Teles, apontando a dedo umas tantas religiosas e 

acusando-as de maus procedimentos morais. Agravava, no dizer do arcebispo, o facto 

de ter admoestado pessoalmente algumas delas e uma em especial Maria de S.José que 

por não ter “emenda a esta mande logo a reverenda madre abadessa prender na sua 

sella de que terá a chave e tendo esta janella para a rua a metera em outra que a não 

tenha torcando as sellas pello tempo que estiver preza e a privamos de reção e veo athe 

nova ordem nossa … e porque Magadalena da Cruz tambem se espesializa no trato 

ilícito que tem a privamos do veo athe mercê nossa alem das mais penas asima 

declaradas”
234

 

 

As Constituições de 1637 de D.Sebastião Matos de Noronha, das mais importantes  pós-

tridentinas, apontam já um imenso espectro de lacunas nos comportamentos morais e 

religiosos das recolhidas professas em todos os mosteiros. A lista é extensa e minuciosa 

o que prova que de pouco adiantavam conselhos e ameaças. Nos primeiros constam a 

soberba, a ira e a preguiça. Neste meado de século o lugar da humildade tão cara a 

S.Bento trocava-se pelos vestidos de luxo e  adornos e mesmo pela falta de decoro nos 

decotes e toucados
235

, as saídas e entradas no Coro e no Refeitório não se pautavam pela 

Regra, em S.Bento comiam o que lhes parecia ou iam lá para fazerem cerimónia e 

conversar
236

. A temperança estava ausente dos insultos, protestos e gritos no Capitulo e 

ódios de estimação. A diligência não se via no trabalho nem no asseio, porquanto as 
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directivas do arcebispo começam logo por apontar a necessidade de respeito pelos 

lugares sagrados e sua limpeza
237

. Seguia-se a reprovação aos mesmos maus e proibidos 

hábitos: a entrada na clausura que continuava a não se respeitar apesar das directivas 

rigorosas do Concilio Trento sucessivamente reafirmadas. Estavam abrangidos todos os 

que tivessem absoluta necessidade de entrar, queria dizer médico
238

, cirurgião ou 

qualquer trabalhador que seria levado “em linha recta” ao lugar onde se destinava. O 

confessor para alguma enferma seria acompanhado de outro religioso e nunca se 

perderiam de vista de duas religiosas ou a prelada. Se fosse confessor secular a entrada 

era permitida só com o capelão. A vertente religiosa continuava a não pugnar pela 

grande devoção. As horas canónicas não se faziam de forma rigorosa porque não era 

rigoroso o toque dos sinos. No Inverno as Laudes seriam tocadas às 6 horas e no Verão 

às 5 horas
239

. Em 1584 Francisca de S.Martinho, monja em Santa Ana,  achava que as 

Matinas deveriam ser tangidas com sino e não com “campainha” para que toda a vila 

soubesse
240

. Mas alguns anos volvidos elas rezavam-se a seguir à ceia e porque algumas 

dormiam “tinham sono e tibieza”, seria preciso passarem a tocar-se de Setembro a Maio 

às 5 horas da tarde. Imediatamente antes teriam meia hora de oração mental, orientada 

por 4 ou 5 religiosas escolhidas semanalmente pela prelada para que “leyão 

devotamente o ponto que se hade meditar pois nos consta que nem todas tem tido 

aquella atidão que se requer para excitar nos corasoens dos ouvintes amoção que se 

pretende”,
241

 e prometia-se como prémio de devoção “a cada hûa consedemos por cada 

vês quarenta dias de verdadeira indulegencia”.
242

  

 

O silêncio mantinha-se a eterna batalha de todos os superiores, fossem bispos, 

orientadores de consciência e directores espirituais e até das autoridades seculares. Nos 

Coros apenas se admitia a música sempre adequada e sem perturbações. A polifonia 

tinha sido readmitida pela Congregação portuguesa beneditina e as Constituições de 

1590 já consignam o Oficio desde que seja pausado e bem rezado e cantado e os dias 

Santos e domingos serem solenizados com o canto
243

. Ter dotes musicais era uma mais 

valia que substituía mesmo o dote, mas os mestres não entravam sem licença do 
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bispo
244

. Eram também comuns os autos representados pelas próprias religiosas. Como 

resvalavam para uma espécie de folia, Frei Bartolomeu dos Mártires havia-os proibido. 

Em Santa Ana restara um costume bem antigo, que Helena de S.Pedro queria ver 

erradicado. No dia dedicado à mãe da Virgem fazia-se uma representação em honra do 

Divino, diante do altar da Santa que estava no Coro, Embora não se especifique qual 

deles, deveria ser o de baixo porque só assim provocaria “algûa desinquietação por que 

os seculares para verem fazem estrondo metendo as espadas pelas grades…”
245

 Aquela 

religiosa achava que se deveria transferir tal função para o refeitório ou para o Capitulo 

“como jaa se fazia antiguamente”.
246

     

 

O lugar adequado para as lições de música seria um aposento junto das dependências da 

abadessa. Normalmente uma cela que por isso não deveria nunca ser cedida a nenhuma 

religiosa
247

. Acrescente-se que a casa da prelada ficava habitualmente mais próximo da 

portaria, ficando então o referido lugar menos invasivo da clausura. Quem faltasse à 

aula de música seria privada de ração
248

. Mesmo assim só 4 ou 5 obedeciam tanto nas 

missas cantadas assistidas no coro de cima, como nas rezadas de obrigação da 

comunidade, acompanhadas no coro de baixo e sempre as cortinas  “… estejão fixadas 

todo o tempo da reza diurna.”
249

 A preocupação pela música e pelo rigor com que seria 

assumida, característica beneditina está patente por exemplo “que as leigas que não tem 

ainda Bentinho não digam versos ou antífonas no coro porque he desautoridade da 

religião fazerem estes officios sem term habito da religião”
250

  

 

Nos mosteiros o Coro era um dos momentos em que todas se reuniam e  beneficiando 

da brandura dos costumes ou dos exemplos pouco edificantes “hûas estão conversando 

com as outras vindo a comverterce em caza de comversação o que he destinado para os 

louvores de Deos, outras nos consta estarem recustadas com a mayor indesencia 

esquessendoce do lugar em que asistem… outras a pretexto de saberem a reza de cor 

não levam os breviários o que origina vários erros…”
251

. Os lugares não se 
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respeitavam “sendo a ordem por seo grão”
252

, durante a missa entretinham-se na 

palração
253

, sobretudo as noviças. Estas continuavam a constituir  problema dentro dos 

mosteiros pela demora em professar, estendendo a permanência numa indefinição 

originada na pressão familiar.
254

 A falta daquele estatuto causava perturbação nas 

comunidades
255

. Não se deveria facilitar a entrada em religião e fazer segundo S.João 

“provai os espíritos se são de Deos” isto queria dizer que só aquela que sofresse as 

humilhações, as injúrias e as dificuldades dos primeiros dias seria aceite para o 

noviciado.
256

 O inverso também não era permitido, apesar de assistir aos pais o direito 

de manterem filha ou filhas nos mosteiros como educandas porque não poderiam 

“violentar as filhas a tomarem o habito e menos professarem sem incorrerem em 

excomunhão”
257

 Mas para tal situação havia limites e se não professassem ao fim do 

tempo determinado teriam mesmo de sair. Também  continuava a haver  professas “que 

estão a muitos annos sem habito”
258

.  De entre as várias noviças que permaneciam em 

Santa Ana  no início do século XVII, temos outra filha  de Damião de Sousa a manter-

se ali porque a mãe não consentia que ela tomasse o véu
259

. Era a primogénita e tinha 

talvez a intenção de a casar. A outra incluída na Visitação de 1584, seria mais velha mas 

era bastarda.      

  

As Constituições obrigavam ou previam há muito que para fazerem a profissão 

deveriam saber ler, cantar e o psalterio.
260

 Assim como sempre proibiam que  “as 

religiosas andão por todo o convento em seus negoceos vestidas com saias e 

vasquinhas sem bentinhos, ou mesmo porque algûas vezes vão ao coro sem 

Bentinho”.
261

  Escapavam do coro sem estarem doentes nem terem “sertidão do 

Profesor”
262

 que legitimasse a dispensa. Os dias santos e domingos “ nos consta serem 

                                                 
252

 Idem, Ibidem 
253

ADB, Visitas Devassas, S.Salvador Braga, fl.33/36  
254

 ADB, Visitas e Devassas (111),1604, não numerado, anexos, doc.3 
255

 ADB, Idem, Ibidem (112) 1604, não numerado 
256

 TALBOT, Gabriel, o.c., cap.LVIII, p.207 
257

 Idem, Ibidem, cap.LIX, p.218 
258

 ADB, Visitas e Devassas (109), não numerado 
259

 ADB, Visitas e Devassas, 112,  não numerado 
260

 GOMES, Saul Dias, o.c., p.358 
261

 Idem, Ibidem. 
262

 AMVC,  Arquivo não classificado de L.Figueiredo da Guerra, Livro de Visitas de S.Bento, 1771,não 

numerado. 



 143 

muito profanados pellas religiosas e moças esfergando sellas, pizando amêndoas, 

fazendo doces e lavando fiado”
263

    

 

Os mosteiros pareceriam mais recolhimento de meninas educandas porque era assim 

que se comportavam as religiosas. Nos dormitórios o silêncio era cortado por vozes em 

surdina que se transformava rapidamente num zumbido com elevado tom. Em Santa 

Ana falava-se mesmo alto pela noite dentro e não só, também “nos mais lugares onde 

se hade guardar pella Regra”
264

. As que dormiam em celas recolhiam-se tarde devido 

às constantes visitas das amigas (apesar da proibição de ambas as coisas) e até das 

criadas particulares, que não podiam dormir com as amas, mas que o faziam. Talvez por 

causa destas actividades noctívagas os locutórios deveriam estar sempre alumiados e 

continuava a faltar luz nos Ofícios devia ser de duas lâmpadas porque uma era 

insuficiente e “senão pode rezar como deve”.
265

 Nos dormitórios só com o dia se 

apagavam as luminárias e no Inverno “se refação de azeite antes de tocar o sino as dês 

oras”
266

.  Quartas, sextas e sábados eram dias de jejum que seria feito em comunidade, 

mas que a maioria evitava, cozinhando na sua própria morada onde tinham os 

pucarinhos precisos, como dizia Frei Caetano Brandão, ou nas varandas como vimos. 

Em grandes mosteiros no entanto desde cedo que se deixava aberta a opção devido à 

dimensão dos refeitórios.
267

 Mas havia religiosas que pela pouca renda que tinham 

alimentavam-se do caldeirão dos pobres, queixando-se das “servideiras” que apenas 

deviam fazer e servir.
268

 As limpezas teriam feitas pelas criadas delas que habitavam a 

clausura que de contrário se dispensavam por inutilidade de préstimo. Tinham a seu 

cargo lavar as roupas das professas. Em tempos recuados as lavadeiras contratadas pelas 

porteiras ou celeireiras estavam proibidas de se ocuparem de outros clientes
269

. 

Vendiam-se e trocavam-se mercadorias dentro dos mosteiros
270

. Animais de estimação 

eram proibidos
271

 mas as monjas criavam outros que estimavam igualmente para as suas 

próprias refeições. Andavam livremente por jardins, claustros e até nos dormitórios, 

galinhas, cabritos e perús. As visitas ao celeiro deveriam ser frequentes porque uma 
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abadessa deveria no espaço de um mês “por duas fechaduras na porta do seleiro”
272

 as 

chaves ficariam nas mãos de duas religiosas que não fossem irmãs ou parentes, nem 

familiares da abadessa. No refeitório além de não observarem o silêncio não esperavam 

a vez de ser servidas embora se admoestasse “que nenhûa va pedir em pessoa a ministra 

sua reção antes de tomarem das mãos das servidoras e officieiras que servem” e nada 

de trocar de lugar
273

.Todas as infracções tinham penas de penitências em vários graus. 

Da simples prostração em qualquer local que a prelada decidisse ao cárcere por vários 

dias ou mesmo anos onde além de açoites podiam ser amarradas, amordaçadas e 

algemadas. Tudo dependia da gravidade da falta e da correspondência civil de degredo e 

galés.
274

 

 

Uma outra questão sempre focada pelos visitadores era o processo de eleição das 

abadessas. Vem de trás como vimos o trafico de influências a partir do exterior dos 

mosteiros por pressões de famílias em busca de prerrogativas. Era dentro, na 

comunidade, que se reflectia o problema. Pouco ou nada transpira dos livros de eleição. 

Quando se verificavam irregularidades elas são tratadas como situações já previstas. 

Procede-se a novo escrutínio ou a outros em busca de uma solução canónica. Mesmo a 

falta de religiosas que obrigará a sucessivas reeleições foi considerado dentro do 

determinado. Quando os visitadores advertem para que as favas pretas e brancas se 

coloquem na mesma caixa, para que os votos das ausentes enfermas sejam enviados por 

escrito e fechados, que qualquer indiscrição seria punida com suspensão das visadas e 

nulidade da eleição, prova que as infracções eram correntes e permanentes. Também se 

faziam pressões na votação para aceitar ou recusar noviças.
275

 

 

Esta “espiritualidade” era transversal porquanto os legisladores que elaboraram as 

normas não as fizeram para uma ou outra comunidade. A forma de encarar a vida 

religiosa resultava da forma como se vivia no século e da total falta das vocações e de 

formação. Saber ler  e saber o mínimo de latim não deveria ser condição indispensável 

para se professar, a vontade de entrar no mosteiro foi maneira de vida e a clausura não 

era suficiente para cortar com os hábitos familiares. A limpeza de sangue servia apenas 

e mais uma vez para estabelecer as hierarquias sociais. Esta questão parece ter sido 
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muito importante sobretudo para as que vinham de longe “pelos enganos que pode de 

haver”, mas mais para evitar as hereges
276

.  

 

A realidade está expressa nas relações entre as religiosas  com o pessoal doméstico onde 

reinava a total indiferença pelo local onde habitavam. Insultos, ameaças de agressão 

física “punhadas”, praguejar, arremessar objectos e mesmo dos alimentos distribuídos, 

enquanto a expulsão de serviçais que estava prevista, ía sendo adiada, de tudo dão conta 

as Visitações. Na de 1599 já se assinalam agressões por parte das criadas que não são 

contempladas com os privilégios exigidos
277

. A entrada podia também acarretar 

confusões. Em Santa Ana foi mesmo razão para motim quando o arcipreste da colegiada 

lhes entregou as ordens do bispo, sancionando a admissão de uma serviçal e elas 

“levantando se em chusma e clamando que não consentião no ingresso da dita 

criada”
278

.  Este é um caso entre os muitos que encontramos também no Livro de 

Visitações de Santa Ana de 1797  e no das Determinações do Prelado de 1791. No 

inicio do século anterior já se assiste à contestação relativamente a uma prioresa que 

pretendia tomar uma serviçal, neste caso o protesto tinha mais a ver com a questão do 

sustento que ficaria a cargo do convento. Tudo isto seria  réplicas fieis do que se 

passava um pouco por todo o reino.
279

 As religiosas eram desobedientes e 

indisciplinadas, grosseiras nas acções e com desprezo por todas as conveniências 

monásticas. Não faziam ideia do lugar que ocupavam no seio da sociedade, e do 

exemplo de vida que estavam obrigadas a dar. Numa Inquirição de 1605 encontramos 

uma história que apesar de não ter sido verídica, como muitas em muitos mosteiros, 

demonstra a pouca consciência humana e religiosa que grassava dentro daquelas 

paredes. Fica explanado o total desprezo pelos valores básicos humanos e sobretudo 

religiosos. Frei Agostinho de Jesus envia frei António Rebelo, dominicano de Viana, ao 

mosteiro de Santa Ana para averiguar do fundamento de um boato posto a correr sobre 

os amores ilícitos de Maria da Encarnação monja professa com um habitante local, João 

Velho. Levava ordem expressa de esmiuçar o assunto até às últimas consequências. 

Interrogadas as envolvidas no dito, Francisca de Lima e Catarina de S.João remeteram 

as culpas para Maria de S.Gregório, religiosa muito idosa e mestra que acabou por 
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confessar que inventara tudo para se vingar da referida Maria da Encarnação, então sua 

pupila
280

. Estavam decorridas algumas décadas mas o boato sobrevivera e ainda era 

utilizado. Os visitadores ameaçavam com excomunhãos,  mas as reprimendas  não 

davam em nada.
281

   

 

A relaxação da vida religiosa chegou ao ponto de haver monjas que moravam há muito 

tempo em casa de familiares, se passeavam de terra em terra e algumas no estrangeiro, 

quase sempre com total desconhecimento das abadessas. Em muitas votações, 

principalmente nos derradeiros anos do Antigo Regime, surgem indicações de ausências 

algumas sem justificação. A situação acabou por cair na alçada régia que demandou a 

Junta do Exame do Estado Actual e Melhoramento Temporal das Ordens Regulares, que 

intimasse os bispos a regularizar os processos a partir das Ordens Pontifícias de Pio VII 

e de Benedito XIV .
282

  

 

Um dos assuntos mais curiosos e que teve honras de legislação especial foi a cultura do 

tabaco e de algumas outras espécies vegetais de suspeita utilização. Seria natural se 

apenas se referisse aos conventos e mosteiros masculinos, mas o alvo destas censuras 

foram os mosteiros femininos e em todos os beneditinos que encontramos. A claúsula é 

bastante interessante além do tabaco proíbe o uso de facas (que a Regra prevê para os 

monges, cap.XXII) e outras armas. O aviso era extensível às criadas. 

 

A planta do tabaco passou a ser uma mania ou uma necessidade rendosa. Por meados do 

século XVIII aparece um pouco por todas as cercas monásticas. Como era monopólio 

régio, explorado normalmente por contrato, o cultivo ou venda fora destas regras era 

considerado contrabando e objecto de sanções judiciais. Em Viana houve processos 

contra as beneditinas de ambos os mosteiros e contra os Crúzios
283

, contribuindo para a 

extinção destes. Apesar da ameaça de suspensão de voz activa e passiva as monjas não 

pareciam incomodadas com a infracção, nem tinham consciência dela. Vendiam o 

                                                 
280

 ADB, Visitas e Devassas, (113) Inquirição 1605, fls.1 a 3.(anexos, doc.4) 
281

 Este período resume tudo. ASSUNÇÂO, Lino de, Frades e Freiras, Chroniquetas monásticas, Lisboa, 

1893, pp.27/43.   
282

 BN, COD 8474, Visitações de Santa Ana,  fls.9 e seguintes. 
283

 PINHO, Isabel Maria Ribeiro Tavares de, Os Cruzios de Viana do Castelo e a sua expressão artística, 

revista FLUP (DCTP), Porto, 2006/07.  
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tabaco a quem se apresentasse na portaria. Martinho Velho da Rocha
284

 representante 

geral do rei no continente e ilhas e administrador da Real Fábrica do Porto comunica ao 

arcebispo Primaz que as freiras de Santa Ana de Viana e de Santa Clara de Vila do 

Conde faziam “sementeiras de tabacos e erva santa Bertonica e outras mais ervas 

prohibidas pellas leis do regimento dos tabacos e especiarias…”
285

. As plantas estavam 

em fase de germinação e era o momento de fiscalizar o cumprimento do decreto. A 

qualidade seria a razão da diferença dos preços por arrátel: oito tostões, seis tostões e 

um cruzado
286

. A devassa comprovou o crime mas como elas eram isentas da jurisdição 

secular o processo foi remetido ao bispo. Nele estavam envolvidos além delas, os 

hortelãos, várias pessoas da vila e alguns soldados. As ameaças do Ordinário e a 

consequente destruição das plantas apenas teve efeito temporário. Em Portugal a cultura 

de algumas variedades da erva santa (ou tabaco) fazia-se desde o século XVI com fins 

terapêuticos. Mas quando encontramos as hortas monásticas infestadas desta espécie 

vegetal, já os religiosos em geral sabiam que o uso se fazia sobretudo em forma de pó, 

que se aspirava e que vulgarmente conhecemos como rapé, usado por muitos deles e 

delas.       

 

Como conclusão diremos que S.Bento ficou afinal distinto de Santa Ana embora de 

forma bastante subtil. Nos alvores das sua existências este último se terá pautado por 

um certo elitismo de acções e de mentalidade, provadas pelo exemplo que transmitiu, e 

S.Bento  enredou-se em quezílias muito de cunho popular. A partir de certo tempo 

encetaram caminhos, talvez não muito discretos, mas comparáveis aos de outras 

comunidades femininas. Depois nota-se uma certa diferença. Santa Ana foi ficando 

encerrado nos seus muros de sangue azul que entravam em declínio,  enquanto o 

desenvolvimento económico do comércio de longa distância permitia que S.Bento se 

afirmasse mais tempo. Parece comprovar-se pelas penas de Jorge Cardoso e Villasboas 

que, na sua linguagem alegórica, nos fazem saber da existência de professas oriundas de 

além-mar. Nos primeiros tempos, o problema da transferência e venda de lugares, a 

simonia, passou por candidatas ao noviciado, cujos os pais haviam ido em busca de 

fortuna nas Américas Espanholas. Uns não regressaram e outros nada trouxeram, 

ficando elas à mercê de parentes mais afortunados, também eles torna viagem. 

                                                 
284

 ADB, Colecção Cronológica, doc.2649. Este personagem tem como acrescento de apelido Oldemberg, 

seria membro de uma família  
285

 ADB, Colecção Cronológica, docs.2646 e 2649 
286

 ADB, Santa Ana, Livro 115, 1744 
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No século XVII S.Bento tem a marca do novo entreposto comercial. O Brasil. Ali 

fomos encontrar algumas religiosas que vieram da colónia para professar. Uma das que 

mais auréola deixou foi Beatriz ou Brites de Jesus natural de Pernambuco, viúva de 

João d’Alpoim.
287

 A sorte foi-lhe madrasta e com a viuvez deu-lhe o desgosto da morte 

do filho. Esta personagem divisa-se talentosa por entre os floreados metafóricos. Jorge 

Cardoso não clarifica os aspectos humanos, deleitando-se com o idealismo moral e 

religioso com base em mortificações e misticismos exagerados, comuns à maior parte 

das religiosas que biografa. Mas as entrelinhas, acerca daquela pernanbucana que se 

recolheu a S.Bento com a filha que lhe restava, deixam entrever qualquer coisa, 

desculpem-nos a ideia, bastante mais valiosa. Entregou ao mosteiro o dote de ambas e 

passamos a citar: “muitas pessas curiosas, pinturas e cousas necessárias a casa em que 

despendeo muita parte de sua fazenda e o restante com pobres…”
288

 Villasboas que 

muita coisa copiou do Agiologio acrescenta, adensando o mistério “ainda a poucos 

annos se via a claustra toda pintada com vários paços e emprezas espirituaes em que 

ella compôs com a letra que a explicavão em verso; por ser mui perita na lição dos 

livros e vista em toda a matéria…”
289

.         

 

Quem era esta mulher falecida em 1634, nascida na colónia onde o analfabetismo seria 

a nota dominante. Onde foi que se educou para ser tão conhecedora em “toda a 

matéria”. Só na segunda metade do século XVII se fundou o primeiro convento no 

Brasil, mais exactamente na Baía em 1665
290

. Até aí a coroa fez gorar todas as 

tentativas. Com a finalidade de conseguir a breve prazo uma colonização branca nas 

várias capitanias as jovens não podiam fazer votos e algumas foram enviadas da 

metrópole, sobretudo as orfãs. Não se permitia igualmente que de lá viessem donzelas 

para professar em Portugal. É certo que os jesuítas já por lá andavam mas a sua vocação 

e missão não era a educação de meninas. 

 

Foi pena que da memória desta senhora restasse apenas as penitências que impunha ao 

corpo e ao espírito, vestindo roupa grosseira, usando cilícios e andando descalça. 

Villasboas volta a deixar no ar algo de intrigante: bebia água de louro ou onde tivesse 
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 CARDOSO, Jorge, Agiologio Lusitano, vol.I, 538g,541g. 
288

 Idem, Ibidem. 
289

 AMVC, VILLASBOAS, António Machado, Nova Fundação da notável vila de Viana, manuscrito, 

fls.214vº/215, 1736  
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 SANTOS, Eugénio, O monacato feminino no Brasil na Época Moderna, I Congresso Internacional del 

Monacato feminino en España, Portugal y América, TomoI, Leon, 1993. pp. 469/482 
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estado casca de laranja azeda e untava-se com qualquer coisa doce, pondo-se ao sol para 

atrair as moscas que a mordiam
291

. Diz o autor para se mortificar! Seria? Terá morrido 

em 1 Fevereiro de 1634 como “achamos escrito na Calenda do Coro”
292

 embora o 

Agiologio diga que foi em 27 daquele mês. Os engenhos de açúcar que tinha em 

Pernambuco desapareceram nas mãos dos familiares que lá ficaram
293

.   

 

Também desta capitania brasileira era um outro engenho de açúcar de nome Caxoeira, 

herança de Águeda da Conceição e suas duas irmãs que estava à conta de um 

representante em Alagoas. Em 1816 ainda aparecem documentos do rendimento desta 

propriedade agora nas mãos do filho do anterior procurador António Gomes da Silveira 

Taborda.
294

  

 

A linguagem interpretativa do século XVIII é rica nos tons celestiais com dourados de 

ferir os olhos. O assombro pelos prodígios teria alguns resultados práticos e palpáveis 

na intenção de trazer até ao comum dos mortais exemplos de vidas extraordinárias. Nos 

claustros onde o quotidiano se desenrolava de forma monótona e rotineira seria fácil que 

qualquer gesto, olhar, atitude fora do comum fosse tomada como algo vindo do espaço 

etéreo, uma escolha específica e especial por aquela pessoa………     
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 AMVC, VILLASBOAS, António Machado, Nova Fundação da notável vila de Viana, manuscrito, 

fl.215, 1736 
292

  Idem, Ibidem.  
293

 VILLASBOAS, António Machado, Cathalogo de Varoens illustres en Santidade, letras e armas da 

mui notável villa de Vianna do Lima, Instituto Cultural Galaico-Minhoto, Viana, 1724, p.119. 
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 IANTT, OSB, S.Bento, maço 26. 
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O MOSTEIRO DE SANTA ANA DE VIANA (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PEIXOTO, António Maranhão, O Litoral e a Cidade; matizações cartográficas, 

AMVC, Viana do Castelo, 2007, p.97 

A 
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Legenda: 

 

Planta da vila de Viana, 1759. 

 

A – Santa Ana; 

B – S.Bento. 

 

 

 

PEIXOTO, António Maranhão, O Litoral e a Cidade; matizações cartográficas, 

AMVC, Viana do Castelo, 2007, pg. 47 

A 

B 
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Legenda: 

 

Carta Cadastral da cidade de Vianna do Castello, 1868/69, escala 1/500 (folha 8) 

 

A – Mosteiro de Santa Ana 

 

 

PEIXOTO, António Maranhão, O Litoral e a Cidade; matizações cartográficas, 

AMVC, Viana do Castelo, 2007, pg. 78 

 

 

 

 

 

A 
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PARTE II 

Capítulo 1 - O MOSTEIRO DE SANTA ANA – PASSADO E PRESENTE 

A imponente construção que majestosamente ocupa um lugar privilegiado na parte alta 

da cidade de Viana do Castelo é amplamente conhecida como o Asilo de Nossa Senhora 

da Caridade ou vulgarmente apelidado de o edifício da Caridade. Sob o seu aspecto 

militar, higienicamente traçado, visualmente simétrico como conviria a qualquer 

instituição de cariz prático a proporcionar uma dinâmica de funcionalidade, esconde-se 

uma História semelhante a muitas outras. Referimo-nos ao destino dado à maioria dos 

mosteiros e conventos portugueses. Enormes complexos, somatórios de elementos 

arquitectónicos de várias épocas, que foram murchando roídos pelas traças dos tempos, 

alimentadas pela inexorável voracidade do progresso. 

 

Não parece ser do conhecimento de muita gente que ali existiu um mosteiro de 

religiosas beneditinas. Para os que sabem, poucos são os que olham o edifício com a 

certeza de aquele não foi um simples reaproveitamento, como aconteceu com a maioria 

das instituições monásticas. Quase sempre as mudanças de destino mutilaram os 

espaços físicos, alterando-lhes completamente o sentido. Do que permaneceu 

encarregaram-se depois as ideias patrióticas, extirpando dos restos mortais tudo o que 

fosse contrário ao conceito subjacente da politica em vigor. Ficaram umas tantas coisas 

mumificadas, confinadas e espartilhadas, transformadas  nos mostruários da mania das 

arqueologias que grassou  no século XIX. Depois na centúria seguinte a concepção de 

património edificado fez o resto e no Portugal de hoje procura recolher-se alguma coisa 

que ainda retenha a alma primitiva, que a documentação esparsa traduz a sua imensa 

angústia.  

 

A ideia de mudança é própria do Homem na sua eterna procura de melhor, do mais belo 

e sobretudo da competição. A segunda metade do século XIX primou pelo cientismo e a 

preocupação pela saúde do corpo deparou-se com aquela imensidão de dependências 

com telhados esburacados, paredes em ruína, soalhos comidos e podres inimigos 

naturais da nova filosofia higiénica. E eram tantos os edifícios e todos semelhantes que 

não lhes pareceu que o desbaste fizesse algum mal, para além de limpar também as 

peias da alma.          

 

O progresso não se compadece e grassa cegamente ao sabor das conveniências. Isto é 

verdade para todas as épocas. A História avança implacável, tragando o bom e o mau, 
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construindo mitos e lendas a partir de fragmentos dispersos que se vão descobrindo no 

passado comum. Essas fantasias tornam-se o cimento aglutinador que causa grandes 

males onde depois se não podem aplicar  nem pequenos remédios. 

 

Vem isto a propósito do que aconteceu ao referido mosteiro de beneditinas de Santa 

Ana ou Santana de Viana do Castelo. Naquele bonito e harmonioso conjunto nada é o 

que foi. Depois do aturado estudo a que nos propusemos não é sem alguma angústia que 

contemplamos a fachada sul que se estende ao longo da rua da Carreira (dos 

Bombeiros), resguardada pelo gradeamento que a não esconde dos olhares dos 

passantes. Sentimos o apelo silencioso daquela igreja que atrás da parede 

imaculadamente branca, rasgada pelo imponente pórtico ladeado pelas elegantes 

aberturas joaninas nos quis contar a sua odisseia.  

 

A realidade é que todo o conjunto não passa de uma cenografia montada e remontada, 

calculada em vários projectos até à consumação do que melhor parecesse e servisse a 

nova funcionalidade. Nada restou da primitiva planificação. Isto no sentido literal da 

palavra, porque as vicissitudes de Santa Ana começaram com a sua própria existência, 

nascia o século de ouro português. 

 

Coexistiu a sua fundação com uma nova politica régia que teve nele profundas 

influências processuais e lhe ditou o destino. 

 

Pouco chegou até nós da sua primitiva face. As notas para a execução da obra 

perderam-se ou talvez nem fossem mais que o que está registado nos Acórdãos da 

Câmara
1
. Para sorte nossa houve  interessados locais que apesar de imbuídos de ideias 

de época, deixaram pistas que ajudam a remontar o percurso perdido .  

 

Luís Figueiredo da Guerra foi um deles. Em finais de 800  desempenhava a função de 

juiz  e era aparentado com as melhores famílias vianenses. Razões que a oportunidade 

proporcionou ao seu engenho de estudioso e artista plástico, para estruturar os 

elementos, que apesar de se encontrarem agora  sincopados e incompletos na maior 

parte, pelas muitas mãos por onde passaram, permitiram dar uma forma ao amontoado 

de informações. A sua curiosidade pela História em geral e pela de Viana em particular 

                                                 
1
 AMVC, Arquivo não classificado de Luís Figueiredo da Guerra, Anexos, doc.1 
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foi uma preciosa ajuda neste estudo. Não afirmamos ser esta a única visão do problema, 

mas parece-nos fazer sentido à luz dos elementos históricos conhecidos.  

 

O mosteiro foi decidido no início do século XVI e foi tomando forma ao longo das 

décadas seguintes. Nos primeiros anos limitou-se ao essencial para a vida quotidiana de 

algumas senhoras que não encontravam de outro modo e no seu ambiente familiar, 

instalações condignas à sua “opção” de vida. 

 

Não nos iremos deter em aspectos ligados à fundação intimamente ligados à primeira 

construção, embora tenhamos que voltar a referir alguns. É ponto assente que as obras 

terão começado em 1510. Figueiredo da Guerra diz que viu a escritura firmada em 2 de 

Julho daquele ano. Faltam-nos documentos originais mas iremos socorrermo-nos das 

notas daquele estudioso que diz te-las feito a partir de um Livro de Receita/Despeza “da 

obra que se fez no mosteiro de Santa Anna, arrabalde da villa de Vianna”
2
.   

 

1.1 – A Primeira Fase - o século XVI 

Afirma ele que o contrato foi feito com Pêro Galego e naquela data. Na realidade só 

encontramos o seu nome em 1529, em 3 de Junho
3
, quando há ordem expressa para 

abrir os alicerces. O hiato leva-nos a pensar que o mosteiro foi uma coisa, executá-lo foi 

outra. De resto em 1511, logo no inicio do ano Gonçalo Afonço, carpinteiro da Porta 

das Atafonas (ou da Piedade) é encarregado de madeirar o que estava feito. Isto quererá 

dizer ter sido este artífice a dar início às obras, fazendo um dormitório, corredor e “coro 

do corpo da ditta igreja”, porque esta parte era realmente feita de madeira com estuque 

e enchimento, o chamado tabique. Para a estrutura forneceram os encomendantes o 

tijolo. F.Guerra informa-nos de que “a casa primitiva tinha um pequeno dormitório e a 

tribuna ocupava o actual coro e corpo da igreja”
4
 

 

Quando o mosteiro recebeu as rendas de Valboa e Loivo no concelho de Cerveira, que a 

provisão papal de 1530 lhe providenciou
5
, puderam então as religiosas lançar-se em 

                                                 
2
 AMVC. Esta informação encontrámo-la no projecto de publicação para o “Aurora do Lima”, 

Janeiro/Fevereiro 1908. O referido Livro de Recita/Despesa estará em parte incerta.  Por outro lado “Os 

Acórdãos” que apresentamos em Anexos, Documento 1 não estarão completos, pelo que aquele 

investigador acrescentou na margem as datas de 21 de Janeiro e 2 de Junho de 1510, retiradas do 

documento original.  
3
 AMVC, Arquivo não classificado Figueiredo Guerra, Acórdãos, fl.5, Anexos, doc.1 

4
 GUERRA, Figueiredo, Memoria sobre o convento de Sant’Anna de Vianna do Castelo, in Aurora do 

Lima, 29.11. 1908. 
5
 COSTA, Avelino Jesus, Comarca Eclesiástica de Valença do Minho, Ponte Lima, 1981, pp.101/102. 
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empreitadas mais substanciais. Deixaram o controlo da Câmara e passaram para a tutela 

do arcebispo de Braga, que apadrinhando a fusão dos três cenóbios  os perfilhou na 

obediência beneditina, deixando o de Viana o burel franciscano, como era vontade dos 

fundadores. Em 1533 tinha ou começava a ter uma igreja nova feita de cantaria, em 

moldes bem manuelinos que talvez acusasse o plateresco. O financiamento iria ficar 

assegurado porquanto lhes anexaram S.Martinho da Gandara (Ponte Lima) em 1537, 

Lara (Monção) em 1545 e S.Paio da Oliveira (Braga) em 1562.   

 

Nesta altura os biscainhos estavam por todo o lado e o legado entre famílias era 

decisivo. Paulo Varela diz que “no Norte de Portugal, a arquitectura mantém a 

continuidade gótica do início do século XVI até ao século XVIII”
6
. A estrutura medieval 

continuaria com os vários cambiantes. Os testemunhos dos canteiros galegos e 

biscainhos são facilmente identificáveis dos dois lados da fronteira.     

 

Nos primórdios o mosteiro não era mais que um pano singelo, voltado ao sul, 

praticamente paralelo ao Lima que se estenderia, nesse tempo bem à vista. Dizia a 

escritura que o edifício  teria 25 palmos de alto “uma pequena casa … e a capella 

oitavada de pedra de esquadria muito bem feita, com sua tribuna ou coro, à razão de 

300 reis por braça de 10 palmos, tudo de boa pedra e cal fina”
7
. Seria levantado  para 

cima da rua da Oliveira “em terreno cedido por Pêro Pinto, cavalleiro e almoxarife 

n’esta villa”
8
 . A fechar o limite norte da cidade, tornar-se-ía  polo de desenvolvimento 

na nova perspectiva urbanistica iniciada  com a edificação dos Paços do Concelho. Este 

ainda de recorte gótico, recentemente construído (1507) serviu  já para que os homens 

bons da vila tomassem a decisão que deu início a Santa Ana.  

 

O mosteiro construído de tijolo, madeira e barro compunha-se de um dormitório e de 

uma pequena capela. Ninguém fala de refeitório mas subentende-se que aquele espaço 

coberto incluiria toda a área de serviço. A ala sul do claustro ficava assim delineada e 

                                                 
6
 GOMES, Paulo Varela, Arquitectura, Religião e Politica em Portugal no século XVII- a planta 

centrada, FAUP, Porto, 2001, p.230 
7
 GUERRA, F.da, Memoria sobre o convento….., Aurora do Lima, 1908, p.135 

8
 GUERRA, Figueiredo da, Fundação do Real Convento de Sant’Anna em Vianna, Archivo Viannense, 

Viana, 1895, p.135. 
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para lá davam “as frestas do dormitorio e da crasta de tijollo.”
9
 Esta  “única galeria de 

colunnas”
10

 conduziria  ao Capitulo
11

. 

 

                                                 
9
 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Notas Avulsas. Aquelas frestas da crasta deveriam ser as 

do corredor. 
10

 Idem, Ibidem. 
11

 Idem, Ibidem. 
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PLANTA 1, Planta parcial do Mosteiro de Santa Ana de Viana do Castelo no século 

XVI  (Hipótese a partir de dados da Documentação)  

H 

G 

F 

E 
D 

C B 
A 

E 

N 

S 

E O 

Legenda: 

 

A – Igreja; 

B – Coro (primitiva capela); 

C – Dormitório; 

D – Corredor de acesso ao claustro; 

E – Circulação do claustro; 

F – Casa do Capítulo; 

G – Sacristia; 

H – Torre; 

I – Portaria. 

 

Planta elaborada por Isabel Maria Pinho. 
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PLANTA 1a, Planta parcial do Mosteiro de Santa Ana de Viana do Castelo no século 

XVI  (Hipótese a partir de dados da Documentação) 
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Legenda: 

 

A – Igreja; 

1 – Abóbada e Fecho; 

2 – Fechos da Abóbada; 

3 – Altar Mor - Imagens; 

4 – Arco ogival com grade – Igreja/Coro; 

5 – Pórtico com arco canópial; 

F – Casa do Capítulo; 

6 – Abóbada do Capítulo; 

7 – Sepulturas parede do Capítulo (norte e sul); 

8 – Parede norte da igreja (interior vista para norte); 

9 – Parede norte da igreja (exterior vista para sul); 

10 – Porta do Capítulo; 

11 – Colunas de fuste liso (tal como no claustro); 

12 – Relógios de sol; 

14 – Carneiro; 

15 – Sepulturas do claustro/capítulo; 

16 – Sepulturas no claustro; 

G – Sacristia; 

13 – Porta da sacristia; 
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Depois das anexações de Valboa e Loivo (1528/29) a vida do mosteiro reorganizou-se e 

tomou novo rumo. As obras que terão marcado passo avançaram então em terreno 

firme, para a concretização da igreja. O monarca era D.João III mas a influência 

biscainha estava já fortemente enraizada. A renascença demorou-se pouco em Viana, 

deixando marca, embora fugaz, na fachada de alguns edifícios já reconhecidamente 

manuelinos, onde o gótico tende a ordenar-se de forma simétrica. Dois exemplos 

evidentes demonstram no entanto que a arte de cunho italiano esteve presente: a casa 

dos Luna defronte da matriz decorada com elementos clássicos e sobretudo a 

Misericórdia, projecto extravagante no contexto, que se assemelha a um desenho de 

Francisco de Holanda para um sacrário
12

. 

 

“Duas pequenas pias e dous frisos pura renascença, dignos de serem moldados em 

gesso…”
13

. Os frisos deveriam ser mais que os dois, facilmente encontráveis nos 

entablamentos e vergas das portas. No entanto o gótico permaneceu nas formas 

estruturais. A porta do Capitulo apresentava um arco ogival, ladeado das duas aberturas 

“constitucionais”e toda a estrutura da igreja insere-se sem dúvida naquele programa 

arquitectónico. No lugar da primitiva tribuna abriu-se um enorme arco apontado, 

gradeado, que passou a separar o coro da área sacra de planta centrada (Planta 1 a, 4)   

 

Faremos aqui um parêntesis relativamente aos indícios classicistas. As pias e os frisos 

parecem resumir tudo quanto F.Guerra encontrou nas ruínas do mosteiro mas, esqueceu-

se ou não sabia que, ao registar a existência de um conjunto modelado que encontrou 

sobre a porta do Capítulo, estava provavelmente a indicar um importante elemento 

renascentista. Tal como tudo o que foi encontrado e que fazia sentido para aquele 

historiador, foi por seu próprio concurso exposto no pórtico manuelino, ultimo vestígio 

completo da construção primieva. Aquela composição está na face anterior do referido 

arco e compõe-se “de um vulto de Christo de uma suave expressão e correctamente 

modelado lembra o Beau Dieu de Amiens, aos lados ajoelhados dois anjos chamam 

com suas tubas para o Juízo Final”
14

. Investigamos a referida obra impressa
15

 que 

realmente lembra a de Viana. Esta é um “sudário” como diz o historiador, uma Verónica 

dizemos nós e talvez fosse a intenção de quem a esculpiu. Iconograficamente é de tipo 

medieval, mas o que nos interessa é o material utilizado. Provavelmente será pedra 

                                                 
12

 GOMES, Paulo Varela, o.c.,p.155 
13

 GUERRA, F.da, Memoria sobre…..Aurora do Lima, 1908.  
14

 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Notas Avulsas 
15

 BOSS,Ernest, Diccionnaire d’Architecture , IV volume, 1877/80, p.208 
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d’Ançã, originaria de Coimbra muito procurada por estes tempos (século XVI) na 

Galiza para obras monásticas e afins, para onde seguia de barco, passando em Viana. 

Com a pedra viajavam os respectivos canteiros, alguns especialistas de nomeada, que 

espalharam a técnica da escola coimbrã, tanto em Portugal como do outro lado da 

fronteira. Recordamos que um deles era precisamente Nicolau Chanterene que esteve 

em Santiago Compostela na primeira metade de 500 e foi posteriormente um dos 

preferidos de D.João III. Era exímio na anatomia humana “senhor de uma insuperável 

técnica de baixo relevo, possuía também um significativo cabedal de ciência da 

arquitectura, como provou na miniaturada dos seus retábulos ou nas suas estruturas 

fundamentais”
16

. Arriscamos inclusivamente que o primeiro retábulo de Santa Ana 

poderia ter sido de material pétreo à semelhança dos Passos da Paixão do claustro do 

Silêncio de Coimbra. Da mesma escola seria o desaparecido retábulo do mosteiro de 

Monchique no Porto, executado na época em que Diogo de Castilho andou na Invicta, 

no cenóbio beneditino de S.Bento de Ave Maria, contemporâneo do de Viana do 

Castelo
17

. 

 

Também na esteira destes enigmas fica a escultura de vulto redondo de Santa Catarina, 

executada, no dizer de F.Guerra, em mármore e gótica que estava no claustro
18

. Esta 

peça consta do Inventário com o nº215, catalogada como sendo pedra d’Ançã
19

.  Foi 

levada para o museu das Belas Artes (Nacional de Arte Antiga) onde sob o nº144 consta 

ser de alabastro com restos de policromia e de fabrico inglês do século XV
20

. Não 

duvidamos da taxionomia museológica, mas poderia ela ainda ser produto do tempo. 

Qualquer dos três materiais tem a mesma composição química, o calcário, assentando a 

diferença na sua génese. Mas a referida escultura, com tamanho razoável, 970 mm
21

, é 

efectivamente do sec.XV e lembra pela expressão doce a oficina de Mestre Pêro de 

Coimbra. O mistério no entanto permanece não tanto na origem mas no doador. O 

mosteiro não existia nesse período mas pode ter sido peça salva dos iconoclastas 

ingleses. Como e quando Santa Catarina aportou no claustro de Santa Ana?
22

  

  

                                                 
16

 DIAS, Pedro, Pedra d’Ançã, a escultura de Coimbra e a sua difusão na Galiza, in Do Tardo-Gotico ao 

Maneirismo- Galiza e Portugal, Fund.Calouste Gulbenkian, Fund. Pedro Barrie de la Maza, 1995, p.22 
17

 Temos esta indicação pelo Padre Manuel Pereira Novais no seu Anacrisis Historial (II parte) 
18

 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Notas Avulsas 
19

 IANTT, AHMF, Inventário Geral, Cx.2050, Anexos, doc.5 
20

 MOSTEIRO DE S.BENTO DA VITÓRIA, 400 anos, Catalogo de Exposição, Porto, s/d, p.148. 
21

 Idem, Ibidem. 
22

 Pedimos para o Museu Nacional de Arte Antiga uma gravura que amavelmente nos foi cedida. 
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Até quase meados do século XVI o mosteiro resumiu-se àquele pano contínuo sem nada 

de notável,  em volta do qual se foi construindo, aumentado e amontoando construções 

de forma caótica, como normalmente acontecia em edificações deste género.       

 

António Machado Villasboas, apoiando-se num tombo da Câmara afirma que “…o novo 

mosteyro que foy dedicado a Gloriosa Sancta Anna por estar naquelle sitio huma 

ermida desta grande Sancta”. Temos dúvidas, embora fossem comuns este tipo de 

iniciativas. O único vestígio de beatério assenta em Maria Dias, “beatta” que deu uma 

esmola para a construção e da qual se retiraram  os 6 500 reis, o pagamento a Gonçalo 

Afonso, carpinteiro
23

. Parece desde já uma quantia avultada para uma mulher despojada, 

como se entenderia uma enclausurada. Deve ter havido confusão de interpretação. 

  

Como nada restou que aclarasse o percurso construtivo e nem os registos de Figueiredo 

da Guerra dão grandes esclarecimentos, caminharemos  sobre as poucas informações do 

quotidiano, tentando perceber como avançou o projecto, mesmo à custa de algo pré 

existente. A única certeza fica expressa numa carta que ele enviou à ultima abadessa, 

sua parente, solicitando o Livro das Abadeças para completar um estudo onde diz: “a 

construção primitiva que limitava a um pequeno dormitório, onde hoje é a casa da roda 

e corredor que vai ao claustro”
24

. Este corredor conduzia, para nascente, à porta 

principal do coro.     

 

A verdadeira história da arquitectura do mosteiro de Santa Ana começaria então de 

forma evidente com a construção da capela. Ela sim da autoria de Pêro Galego que tinha 

já provas dadas pelo menos na matriz de Caminha onde se anuncia o renascimento. Se 

tivesse sido começada pela época da escritura estaria apenas alinhavada. Parece-nos no 

entanto ser mais provável o seu início em 1529, em Junho, quando  se firma o contrato e 

se abrem os alicerces com o lançamento das primeiras pedras.
25

 Figueiredo da Guerra dá 

uma achega “havíamos dito que a capella principiara no reinado d’el-rei D.Manuel 

como consta do contracto lançado no pergaminho nº [não tem] da pasta do archivo 

camarario, todavia o cofre do nosso concelho exhausto não permittia senão obras de 

                                                 
23

 AMVC, Arquivo não classificado de Figueiredo da Guerra, Acórdãos, acórdão 1, fl.1vº, Anexos, doc.1. 

Figueiredo da Guerra tem a mesma opinião, in Archivo Viannense, p.139. 
24

 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Carta de F.Guerra dirigida à abadessa de Santa Ana, 

doc.manuscrito, s/d. 
25

 Idem, Arquivo não classificado…, Acórdãos, acórdão 9, fl.5, Anexos, doc.1. 
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primeira necessidade…”
26

. Por sua vez as religiosas queriam libertar-se da tutela 

concelhia, aceitando a troca proposta pelo arcebispo. A data inscrita na porta, 1533, 

pode ser a conclusão de toda a obra, como pode ser o fim de uma das fases, inicio de 

outra. Aquele investigador vianense dá uma informação que nos deixa intrigados “os 

bocetes da abobada medeiam entre o anno de 1530 e 1533…”
27

. Como descobriu isto, 

haveria alguma data que não mencionou?  

 

O ano de 1529 foi o da falecimento de António Correia, então já funcionário régio e 

cujo último acto em prol da comunidade religiosa fora  impetrar as Bulas de anexação 

de Loivo e Valboa. Reproduzimos de seguida dois extractos que nos parecem originais 

ou treslados deles e que vão naquele sentido: “O Núncio do Reyno Martinho de 

Portugal passou Breve para que metessem de posse dos bens que forão da abbadeça 

dona Brites de Sousa que avia renunciado ao dito cargo e mandou e fis juis executar no 

tesoureiro e mestre escola de Braga, foy dado em 10 das kalendas de Novembro de 

1528 e dis ser procurador do dito mosteiro António Correa da Ordem de Cristo e 

menistro d’el-rey”
28

 O outro parágrafo diz “O mesmo Dom Martinho Nuncio por seu 

Breve passando as sextas nonas de Outubro de 1529 no sexto anno do pontificado de 

Clemente 7º do qual se colhe que a abbadeça de Loivo, Francisca da Novoa, se sahira 

do seu mosteiro e viera pera Vianna sem ordem para isso, pello que a manda absolver e 

unir o dito mosteiro no de Vianna por morte dos comendadores Pedro de Sá e Pêro 

Francisco e dis hera procurador das freiras de Santa Anna o mesmo Antonio Correa 

bacharel….” 
29

. O papel desempenhado por este personagem não ficou por aqui, deve 

ter sido muito mais relevante, sobretudo na ligação a Santa Clara de Vila do Conde e 

decisivo na escolha de Margarida de Sousa (ver a fundação). 

 

Dobrada a meia centúria a igreja estava já edificada e pronta. Em Viana o interior da 

capela dos Camarido, na matriz, poderá  dar-nos uma ideia de como foi a abóbada e 

respectivos arranques da igreja do mosteiro de Santa Ana (fotgs.1,2,3). Quanto ao 

número de dependências, o mosteiro já teria três dormitorios porque a população 

                                                 
26

 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Notas Avulsas. 
27

 Idem, Ibidem. 
28

 Idem, Ibidem. Na margem foi escrito “aqui dis que D.Margarida era da Ordem de São Bento”. A letra 

é a mesma mas a tinta mais desmaiada. Esta Brites de Sousa não era a de Santa Ana, isto porque as datas 

não conferem. A que foi abadeça em Viana, tomou o governo só em 1560 e era a mais nova das Sousas. 

Pelo ano deveria ser a prelada de Valboa. Este mosteiro surge já nas Inquirições de 1258. 
29

 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Notas Avulsas. Tanto o Núncio como o Pontífice estão 

correctos para os anos em causa 
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aumentara substancialmente. Um o inicial, outro decidido em 1513
30

 e outro que 

Martim Vaz de Sousa alcaide mor de Bragança, custeara  e executado até 1574, ano do 

seu falecimento. Como benfeitor acolheu-se na instituição que protegera e para onde 

encomendou um retábulo, talvez o primeiro que teve a igreja. O cinerário da família foi 

aberto junto do altar mor,  numa capela dedicada a S.Martinho
31

, em 1560 quando “se 

encostou à oussia gothica”
32

. Para custear as despesas de manutenção deixou aquele 

senhor do couto de Ervedado, uma tença como consta de uma lápide colocada em 1600 

por um sucessor da família. O restante património legou-o à comunidade na condição de 

gerirem as obrigações espirituais. A pedra epigrafada onde foram gravadas estas 

imposições estava pintada de azul com letras douradas e tinha o brasão respectivo. 

F.Guerra que a reproduziu em desenho diz que estava já pouco legível pelo salitre que 

emanava da pia do bacalhau colocada do outro lado da parede. Apenas a pedra de armas 

terá sido aproveitada (desenho 18), colocada posteriormente no mostruário que é 

actualmente o pórtico da igreja em arco conopial, sobrevivente da destruição
33

 (desenho 

3).  

 

Outra inscrição relativa àquela linhagem esteve na capela do Espírito Santo da mesma 

igreja “aqui jaz Martim Vaz de Sousa Alcaide mor de Bragança e seu pai Fernão de 

Sousa e mai dona Mecia de Brites, irmão das primeiras tres abbadessas que neste 

mosteiro fundaram com a sua ajuda anno de 1569”
34

. Hoje encontra-se na pequena 

dependência que serve de capela funerária do Asilo. Parece-nos que o aproveitamento 

da lápide não terá sido dos melhores, a inscrição ficou  fracturada,  porque a parte 

inferior executada de novo deslocou o sentido (Fotog.50). A capela já fora de resto 

arredada do seu lugar inicial para se abrir a porta para a actual sacristia de serviço. Os 

Sousas, este e um outro João, que tinha também uma filha em Santa Ana a quem dera de 

dote uma quinta, eram netos do Visconde de Vila Nova de Cerveira, D.Francisco de 

Lima, e irmãos da primeira abadessa, Margarida,  segundo afirma F.Guerra.
35

. Os Lima 

estarão presentes na vida do mosteiro desde muito cedo pela casa de Vila Nova de 

                                                 
30

 AMVC, Arquivo não classificado de Figueiredo da Guerra, Acórdãos, fl.3vº, acórdão 6, Anexos, doc.1. 
31

 GUERRA, L.Figueiredo, Fundação do Real Convento de Sant’Anna em Vianna, in Archivo Viannense, 

1895, Viana Castelo, p.139  
32

 AMVC, Arquivo não classificado de F.da Guerra, Notas Avulsas. Não temos possibilidade de 
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33

 GUERRA, Figueiredo, Memória sobre o conventode Sant’Anna de Vianna…, in Aurora do Lima, 

29.01. 1908. 
34
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35
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Cerveira e os destinos de ambos  cruzaram-se com muita frequência para o bem e para o 

mal. Seria desta sacristia de dentro o arco polilobado do desenho 9 que hipoteticamente 

colocamos em 13 da planta 1 a? 

 

 

Pela clausula contratual ficamos com a certeza  da forma facetada da igreja. Do aspecto 

exterior mostram-nos os esboços feitos por F.Guerra (desenho 7) . Do interior apenas 

podemos imaginar a partir da referida capela dos Camarido e das descrições que deixou 

e que  passamos a registar:”As faces maiores do polygono que formavam a capella de 

Sant’Anna mediam 6,00 metros e suppondo que as menores tivessem metade, da-nos 10 

metros de cumprimento ou largura. O fecho mestre conservado no costão da capella 

mor contem três lindas letras góthicas, enlaçadas por uma fita
36

 que passa pela parte 

do H central tendo quatro iniciais da legenda dos crucifixos. Circundam o monograma 

quatro seraphins cujas asas se tocam; d’esta chave irradiam 8 nervuras equiangulares . 

Os bocetes
37

 dos terceirões, os maiores accusam um ângulo de 60 graus e os menores 

apresentam os três artezões sahindo à mesma distancia, isto é tendo cada um 120º. 

Deveriam pois os gomos d’esta estrela ocotogonal ser rombóides e os triângulos de 

descarga ter dous tamanhos differentes, comporem as bases…. Este fecho da pedra 

acusa seis pernas com a mesma moldura da chave mestre. As nervuras pelo que 

denunciam os florões ramificavam-se complicadamente, mas na architectura ogival os 

arcos ocupam sempre o papel de simplices permanentes que recebem em seus caixilhos 

as lousas do recheio, cuja estabilidade era assegurada pelo emprego dos terceirões e 

contraterceirões, liernes e meios liernes, originando combinações de arcos….. note-se 

que estas chaves dos arcos ogivas, duplos e dos rincões ficavam quasi sempre ao 

mesmo níivel, como se vê do pouco bombeamento d’estas cantarias”
38

  (desenhos 

4,5,6,7 e 10). 

 

Mais à frente encontramos “a ermida gothica de planta ocotogonal media dez metros de 

cumprimento com 9 de alto e as mesmas paredes lateraes da capella mor com frestas 

esguias e elevadas do solo, uma fita quebrada enlaçando uma palma circundava 

superiormente os muros a modo de cornija, rematados por balaústres rendilhados 

como os da torre. Aos cantos contrafortes bem lançados neutralizavam a pressão 

                                                 
36

 Uma outra fita à altura de 7 metros corriam pelo perimtero. Idem, Ibidem. 
37

 Um deles tinha a forma de um sol com raios, tudo dourado. Idem, Ibidem. 
38

 Idem, Ibidem. 
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lateral da  abobada, alliviando as paredes”
39

 (Desenho 7).  Há um acrescento no texto 

que foi publicado a partir destas notas que diz que aqueles contrafortes tinham ”águias 

brasonadas com os emblemas das duas Ordens.”
40

 (desenho 7).A pedra das nervuras 

era dourada, enquanto os florões e gomos “pintados ao natural”
41

 e “todas as luzes 

esguias e de cantaria bem obrada sobre o duplo envasamento correspondiam às 

architecturas da porta principal ”
42

. Seriam estas “luzes” a medir 25 palmos de alto e 

não as frestas de todo o convento como o texto parece querer dizer . Isto porque a altura 

das paredes era precisamente os 5 metros (palmo mais ou menos 20cm). No caso da 

igreja as frestas eram esguias porque muito altas, 5 metros para um pé direito de 9/10 

metros já se admite. Poderia ter sido qualquer coisa como a cabeceira da “Igrexa do 

convento de Santo Domingo, em Pontevedra”, contando mesmo com os arcos solios
43

. 

Destinar-se-íam   um às cinzas de Martim Vaz de Sousa e seus ancestros, o outro aos 

restos mortais e familiares dos arciprestes da colegiada de Viana,  Rodrigo Anes e Rui 

Fagundes seu filho que instituiu um legado por testamento de 1562, para fundar a capela 

da Santíssima Trindade
44

.  F.Guerra afirma que era já desta invocação, mas  noutro local 

acrescenta que os fundadores da instituição foram Álvaro Soares d’Eça, e sua mulher, 

Joana de Souza, em 1597
45

. Em qualquer dos casos o local não era o actual nem nos 

parece viável devido às grandes diferenças planimétricas existentes entre a igreja 

primitiva e a longitudinal pós tridentina, que se terá levantado, não em 1533 como diz 

mas no século seguinte.  Hoje a simbologia persiste mas no trono está uma imagem da 

Virgem com o Menino (Senhora Rosário). Os últimos administradores foram as casas 

de Terena e Bertiandos que provavelmente pelos vários cruzamentos matrimoniais são 

descendentes daqueles primeiros. O escudete do retábulo pertence aos Pereira de 

Bertiandos, embora lá esteja também o dos Sousas. Parece que aquele personagem,  

Álvaro Soares d’Eça, seria oriundo da Galiza, senhor de vale de Tebra que segundo o 

historiador ficava “no monte acima de Porrinho”
46

. As memórias de ambos recordam-

se no pequeno arquim, tornado ossário junto da porta principal da igreja, entre esta e a 

referida capela da Trindade, actualmente do Rosário (fotog. 23)     

                                                 
39

 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Notas Avulsas. 
40

 GUERRA, Figueiredo da, Memoria sobre o convento de Sant’Anna de Vianna do Castelo, in Aurora do 

Lima, 29.01.1908, Viana. 
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 Idem, Ibidem. 
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 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Notas Avulsas. 
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 IGREXA DO CONVENTO DE SANTO DOMINGO, in O Tardo-Gotico ao Maneirismo, 

Portugal/Galiza,….., pp.60,61  
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 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Notas Avulsas. 
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46
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Noutro trecho diz o ilustre vianense ter sido encontrado “outro medalhão com busto de 

cara rapada e cabellos compridos que se achava voltada ao norte, na parede exterior 

da capella mor representa o fundador d’este mosteiro, o dr.Antonio Correa que para 

aqui veio juis de fora em 1509 e se demorou até Março de 1512, mais tarde de 1521 a 

1526 voltou como corregedor de Entre Douro e Minho….”
47

 A afirmação de que era o 

funcionário régio e não o alcaide mor de Bragança, Martim Vaz assenta no facto da 

figura apresentar longos cabelos sob um chapéu de magistrado “se a figura fosse 

cavalleiro devia ter morrião na cabeça como era da praxe”
48

 (desenho 5)  

 

Dos altares colaterais não temos qualquer informação sobre quantos e como estariam 

dispostos neste espaço incomum. Só temos indicações que seriam mais de que um 

quando Ana da Trindade, professa,  pede ao visitador em 1584 para” que as 4 festas do 

ano, as monjas possão concertar os altares da igreja.”
49

 Naquela altura em Santa Ana, 

as celebrações solenes ficavam-se  pelo Natal, Páscoa, dia da Padroeira (26 Julho) e 

relativamente ao Patriarca festejariam apenas um dos dias oficiais, provavelmente o de 

21 de Março.  

 

O altar mor perfila-se nas palavras de F.Guerra “suspeitamos era axaroado de azulejos 

polychromos, pois apareceu um inteiro com desenho em relevo formando no centro 

uma estrela octogonal; o colorido indica decadência o delineamento incorrecto, mas 

boa pasta avermelhada e desempenada a placa, o pedaço de outro era de guarnição em 

colchete”
50

. Parece-nos que fala de duas realidades: o frontal do altar em que a 

descrição cabe plenamente no de Santa Catarina das Caldas da Rainha
51

, comparando 

com o esboço que fez
52

 (desenho 5-1) e a outra o revestimento parietal com guarnição 

em colchete. Este remete-nos para o silhar da Sala da Coroa do palácio da vila de 

Sintra
53

. Assim o desenho em relevo aponta de imediato para fabrico Sevilhano de corda 

seca ou aresta mais precisamente para o primeiro caso, quando faz notar a imprecisão 

dos motivos. O remate superior “em colchete” era muito comum no período manuelino.  

“Não há dúvida que eram da primitiva capella e proveniente de fabrica do norte do 
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pais pelo seu atraso artístico”
54

 .Seria realmente de meados ou fins de 500 quando a 

igreja estava pronta e as finanças da comunidade comportavam tais despesas. No 

entanto o historiador errava quando atribuía o fabrico a oficina portuguesa e do norte 

pela falta de rigor. Na realidade em Portugal só se começaram a fabricar aquele tipo de 

cerâmicas  na segunda metade de 500, não eram policromadas e não se fabricavam no 

norte
55

. A confirmar a proveniência está a boa qualidade do material de quem há muito 

desenvolvera a ciência do fabrico mas procurava ainda o método da pintura. 

 

A festa em honra da Mãe da Virgem era um dos momentos mais altos da vida da 

comunidade para a qual se faziam autos. Inicialmente representados no refeitório ou no 

Capitulo, tinham passado já em 1604 a terem lugar no Coro da Igreja, a contra gosto de 

muitas das freiras. As pessoas que assistiam tentavam interagir com as religiosas o que 

provocava grandes constrangimentos.
56

 Assim sendo deveria ser no coro de baixo. Por 

outro lado  Isabel do Espírito Santo, professa pedia “que se faça altar na casa das 

grades de cima em que se possa dizer missa alguns dias”
57

. Provavelmente nem haveria 

senão um só coro porque os coros sobrepostos só aparecem precisamente a partir  do 

sec.XVI. A reforçar a ideia o explicitado de tapar “a janela que cai sobre o coro… 

porque faz torvação no coro”
58

 que o visitador se apressou a satisfazer com “tape-se de 

pedra e cal”
59

. Só se entende se fosse ao nível térreo.    

   

Antes do final do século o número das habitantes do mosteiro deveria já ser apreciável  

pelas rações distribuídas diariamente que eram cento e doze
60

. Explica-se assim a 

divergência de opiniões quanto à necessidade de outro dormitório. Umas recusavam  a 

ideia da construção por considerarem que as finanças da comunidade não comportariam 

tal despesa, outras pensavam ser indispensável por dormirem duas e três. Mas uma coisa 

em que todas iam sendo unânimes era a necessidade de uma enfermaria, “como ja ouve 

ai pera que se ouver algûa enfermidade contajiosa aja remedio como tambem e 

principalmente porque as relligiosas enfermas ousão missa durante sua enfermidade o 

que não pode ser não avendo enfermaria”
61

.  Elena de S.Pedro acrescentou que poderia 

ser só de duas ou três camas porque de contrário as doentes “inquietão muito os 
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dormitorios”
62

. Este pedido arrastava-se desde 1584. Levantam-se aqui pelo menos 

duas questões. O facto de ter existido uma enfermaria em tempos mais recuados, 

estamos em 1599, pode indicar que um dos dormitórios teve essa função, o facto de nela 

poderem ouvir missa as doentes  coloca-o próximo do coro. Então foi o primitivo. A 

peste era visita frequente e Maria de Santo António lembrava que o feitor era homem 

corajoso embora fisicamente “de mea sola … o qual se mostrou muito bem nestes annos 

atras tam trabalhosos como forão por que se aventurou a prigo de morte no meo da 

peste…”
63

 para no dizer dela cuidar do património do mosteiro e que as doenças 

contagiosas faziam parte da vida.  

 

A torre da igreja é também um elemento de raiz manuelina  tinha janelas, coisa 

completamente contrária às perspectivas tridentinas que acabariam por lhe modificar o 

feitio
64

, como se pode ainda ver nas poucas gravuras que restaram.. A construção não 

seria muito sólida porque por ali entrava água em quantidade apreciável, fazendo 

“muyto nojo às paredes” 
65

Esta almenara estaria colocada para sudoeste, muito exposta 

aos temporais, mas não exactamente no lugar que ocupou nos finais do século XIX. 

Figueiredo da Guerra diz que ela foi intervencionada  na centúria de 700
66

, alteada e 

provavelmente deslocada devido às obras de ampliação do mosteiro (desenhos 19 e 23). 

 

Em 1516 vedou-se a cerca, ajudando a Câmara com a concorrência do marquês de Vila 

Real
67

 . O muro teria 15 palmos de alto com 2 de espessura. A água jorrou numa fonte a 

partir de 1522, alimentada pela canalização que das nascentes da Povoança e do 

Espinheito abasteciam o chafariz da vila
68

.. A  água  foi sempre raiz de problemas. 

Quando escassa era um transtorno, quando  abundante também criava conflitos. O 

mosteiro  navegou nestas disputas, primeiro pela água pública e depois pelo mau 

aproveitamento da que era sua . Em 1552 o precioso líquido era tão abundante que a 

abadessa abriu mão da licença concelhia. Isto provocou motim
69

 e depois no século 

seguinte outro se levantou  por razões idênticas ” No armário da caza nova entre a 
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rodinha e a papeleira que esta perto da janella, o livro de capa preta das entradas e 

vidas das religiosas. Foi queimado por ter ali descripto o episodio da fuga das 

religiosas para o Fincão, havendo fingido ter fechado a abbadessa, sahindo as freiras e 

criadas com foices, até [?], guardadas pelos frades capuchos. Esta contenda por cauza 

da Câmara lhes tirar a agoa…”
70

    

 

Da primeira fase construtiva foi a Casa do Capitulo. A demolição final do mosteiro pôs 

à vista o arco ogival 
71

 (desenho 8) e o tecto que “era de abobada, cujo fecho 

apresentava uma cruz lisada.”
72

 O arco da porta apoiava-se em colunas de fuste liso 

como as do claustro. Quando F.Guerra fala de “tecto estylo alhambresco…” 
73

 deve 

referir-se ao que lá ficou e está. Se o edifício não tivesse sofrido uma tão grande 

intervenção que o destruiu por completo, nunca se teriam encontrado tantos elementos 

arquitectónicos da edificação original. Por exemplo “o escudo com as 5 chagas, 

pendente do bico de uma águia apparece na gargula N, N6 e há pouco descoberto pela 

demolição da parede que enfiava pela casa do Capitulo” 
74

e ainda  “ao lado viam-se 

também dous medalhões que pertenciam ao templo e mencionavam os camaristas 

fundadores João Martins da Rica e Ruy Anes, escrivão da Câmara e arcipreste.” 

 

Perante o comportamento exemplar que havia então em Santa Ana, o arcebispo, 

D.Manuel   de Sousa  enviou o seu coadjutor André de Torquemada para escolher 

algumas professas para fundar o mosteiro dos Remédios em Braga, retomando elas o 

hábito franciscano
75

. Outras sob o mesmo burel foram mestras em S. Francisco de 

Monção, enquanto ainda outras seguiram para Vila Real
76

. 

 

Na primeira fase construtiva do mosteiro de Santa Ana, observamos um projecto 

iniciado na primeira década do século XVI e que vai atravessar praticamente toda a 

centúria. Não era incomum tal dilatação no tempo derivada normalmente por falta de 

meios materiais. Em termos físicos e artísticos produzia desvios nas concepções 

originais, para melhor ou para pior, porque os movimentos estéticos circulavam 
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rapidamente trazidos por artistas e por gravuras que a recém descoberta imprensa 

espalhou pela Europa. 

 

O mosteiro começou pequeno no desenho de uma vulgar casa onde as dependências 

terão sido construídas mais para promover o isolamento que a clausura monástica. Uma 

corrente habitacional uniforme e monótona estendia-se ao longo da face sul de nascente 

para poente, paralela à nova rua entretanto aberta. Os materiais resumir-se-íam à 

madeira, ao adobe e ao tijolo. O chão era todo madeirado, não se falando de qualquer 

tipo de ladrilhamento.       

 

Os primeiros tempos terão sido difíceis não só pela escassez de meios como pela 

instabilidade religiosa que se vivia, daí as controvérsias ligadas à instalação da 

comunidade e à obediência escolhida. 

 

Após o primeiro terço do século o enraizamento estava feito e os bens recebidos vieram 

adubar o terreno sedimentado. O que sobressai é a igreja de recorte gótico a que Pêro 

Galego juntou a sua arte. De planta centrada, oitavada como mandava o contrato. Em 

cada ângulo o respectivo botareu escalonado terminado por pináculo ornado de 

cogulhos, onde não faltariam as respectivas gárgulas de descarga (desenho 7). As faces 

do polígono alongado coberto pela abobada nervurada de combados, teriam “as frestas 

esguias e elevadas do solo”
77

. O perímetro assim determinado era percorrido por uma 

platibanda  composta em “gradil de XX guarnecidos por um colchete bisado…”
78

, 

“semelhantes à torre” 
79

 (desenho 7 -3,4,5,6). Algo do género a Capela dos Camarido, 

no lado esquerdo da nave da Matriz (fotog.1,2,3). Para sul abrir-se-ía o portal com arco 

canopial trilobado e que actualmente dá acesso à horta do asilo onde foi montado numa 

parede com suficiente pano para suportar a panóplia de elementos encontrados nas 

escavações do inicio do século XX (desenhos 3 e 26). Do mesmo tipo arquitectónico era 

o pórtico projectado para a igreja do mosteiro de S.Bento de Ave Maria, do Porto,  que 

devido aos retrocessos que estas construções sofriam pode não ter sido executado
80

. A 
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obra estava a cargo de João Lopes genro deste nosso Pêro Galego
81

 que com os 

Castilhos constituem uma “família” estilística bem conhecida no norte do país. O mais 

jovem, Diogo dirigiu as obras do Porto e os Lopes
82

, pai e filho trabalharam em Viana 

para a edilidade.  

 

Do mesmo lado da entrada principal da igreja havia uma “portinha do sul da capela 

mor”
83

 (desenho 7-2). Uma “janella nobre ou espelho”
84

 que arriscamos localizada no 

topo nascente, ou no poente, já que a igreja se elevava acima do resto da construção. 

Para o lado norte havia uma fresta que dava para o claustro ou para a sacristia e uma 

outra porta (desenho 7).   

 

No interior a frieza da pedra aparelhada adoçava-se por inúmeros elementos pétreos, 

decorativos e simbólicos a apelar aos princípios da Fé. Estes foram semeados com a 

lógica que lhes encontrou F.Guerra,  no pórtico querenado (desenho 3), que se salvou de 

todas as tormentas. Os elementos maiores ficaram abandonados com indiferença na 

cerca e apesar da chamada de atenção daquele investigador para o seu significado 

histórico, transformaram-se provavelmente em brita, destino de tantos outros.    

 

Internamente seria um mundo de cor onde predominava o dourado. Os brasões, florões 

e fitas animavam o conjunto com pigmentos fortes de vermelhos e azuis, onde 

sobressairiam as várias legendas inscritas, algumas  em caracteres góticos. Também as 

arcas tumulares teriam pedras pintadas escritas a preto e/ou a ouro. Depois o ambiente 

tornou-se mais rico com a colocação do revestimento cerâmico em desenho facetado a 

combinar com o espaço arquitectónico e rematado por “colchetes” como os rendilhados 

das cornijas. O frontal do altar seria igualmente uma combinação policromática. A 

capela primitiva ligada do lado poente, transformou-se na igreja de dentro o que 

vulgarmente chamamos Coro. Uma forte grade vedava o enorme arco ogival 

moldurado, que passou a separar os espaços de dentro e  de fora (planta 1 a-4). 

 

Antes do final do século construíra-se mais um ou dois dormitórios para norte. A ala do 

Capitulo permaneceria térrea pela simples razão de que na porta desta importante 
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dependência monástica estavam dois relógios de sol
85

(planta 1a-12) que 

desempenhariam as suas funções se não estivessem cobertos por uma varanda. Seriam 

de pedra d’Ançã.
86

  

 

A data mais antiga do carneiro do Capitulo é de 1616
87

 (desenhos 11,13 e 14) mas não 

invalida uma existência anterior,  atendendo à feição do arco da porta. O nome inscrito 

na laje está reduzido a duas letras duplicadas. F.Guerra traduziu-o por D.Beatriz que foi 

a segunda abadessa trienal (1613/14 até 1617) da familia dos Abreu Lima. No entanto 

não era rara a reutilização de pedras sucessivamente gravadas. Algumas das campas que 

F.Guerra localizou fora do Capitulo, mas bem próximo dele
88

, têm inscrições bastante 

arcaicas (desenho 15).  Se aquele lugar permaneceu intacto com as suas cinco lápides, 

poderá esta aglomeração indicar que o local teria já serventia de carneiro, remodelado 

no período tridentino quando o Capitulo assumiu suma importância. O número de 

habitantes crescera inesperadamente, obrigando à construção de sucessivos dormitórios 

que pelos vistos em final do século eram insuficientes. Num deles existira uma 

enfermaria, talvez no primitivo que acabara absorvida pela falta de espaço disponível 

para alojar mais religiosas. Esta localização parece-nos provável quando se invoca a 

necessidade que teriam as enfermas de ouvir missa. O dormitório mais antigo estaria 

paredes meias com o Coro e ainda que este fosse apenas de um piso,  janelas ou 

postigos permitiriam pela acústica, que as enfermas acompanhassem o desenrolar dos 

Serviços Liturgicos.     

 

Resumindo a primeira planta teria a forma de um U aberto para poente. O claustro 

delineava-se com a varanda sul  apoiada em arcos de volta inteira suportados por 

colunas de capiteis simples e fuste redondo e liso. O embasamento seria directamente 

nos estilobatos ou sob estes correria uma viga a compor um  plinto muito baixo que 

mais tarde por necessidades de altear o pé direito do edifício elevou colunas e arcos 

(fotog.6). Estes teriam em pedra apenas o intradorso e as faces, ficando relativamente 

leves com os seguintes de alvenaria, suportando perfeitamente o peso de uma varanda 

de madeira e adobe. Alguma parte desta estrutura deve ainda estar no local, embora 

tenha mudado de lugar por exigências construtivas. Entre elas poderão estar as duas que 
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apoiavam o arco do Capitulo, igualmente de fuste liso a combinar com a arcaria 

(desenho 8).   

 

Nota-se na fotografia da demolição (fotogs 7 a, 7b) , apesar do ângulo não ser o melhor, 

que a cabeceira da última igreja excede a ala do Capítulo (fotog.7, plantas 3 e 4). Isto 

pode querer dizer que a ampliação desta se fez rectificando simplesmente o polígono 

inicial, transformando-o num rectângulo, dado que a construção para norte adossava-se 

já à capela de forma a libertar para leste uma área geométrica com a forma de um 

trapézio obtida pela projecção daquele corpo (planta 1 e 1a). Fica confirmada a 

percepção de F.Guerra quando diz que a parede norte da cabeceira incluía  a face maior 

do polígono da construção gótica, ficando diferenciada deste modo a capela mor, 

assinalada ainda pela presença de “uma cruz florida, semelhante à de Aviz, que 

encimava o grijó”
89

. Actualmente coroa o portal e assenta no que resta da cornija 

(desenho 3-m).      

 

1.2 - A Planta centrada em Santa Ana  

Muito se especulou  sobre a arquitectura da primitiva igreja do mosteiro de Santa Ana. 

A certeza da sua planta poligonal questiona quanto ao tempo e ao lugar. Em volta desta 

planimetria começaram então as interrogações à procura de respostas para o que parecia 

um caso insólito.  

 

O Alto Minho e a Galiza formam uma região natural que a fronteira administrativa não 

interrompe. As idas e vindas para ambos os lados sempre foram frequentes, como eram 

e são comuns as ligações familiares e de sangue. Também a ligação ao norte da Europa 

foi uma realidade precoce e igualmente se não rejeita alguma experiência latina mesmo  

anterior ao reinado de D.João II. Um porto é um intercâmbio nos dois sentidos e em 

múltiplas direcções, e os vianenses movimentaram-se para norte e para sul onde o 

mediterrâneo era a porta aberta da Itália. 

 

Não esquecer que o Império romano imprimira a sua cultura  um pouco por todo o 

mundo latinizando cada passo que encontramos  por toda a Europa. Nada mais 

elementar para explicar muitas das tradições, inclusivamente na forma de construir. O 

modelo redondo vai encontra-se bem mais atrás nos monumentos funerários ou 
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sagrados das primitivas comunidades humanas e mais próximo da civilização romana os 

Etruscos eram já mestres. Também os “Tolus” tinham idêntica forma. O círculo tem 

algo de sagrado e começou então com uma conotação nada cristã. Esta forma 

geométrica vai aparecendo recorrentemente, tomando o significado que cada época lhe 

confere, mas sempre em torno do sentimento. A sociedade frívola  do século XVIII 

aplicou-a nos seus pequenos pavilhões do prazer, ditos muitas vezes de caça, o que não 

seria de todo destituído de sentido. Repunham-se os hábitos e vícios dos antigos deuses. 

 

O Concilio pretendeu recristianizar sentimentos e costumes, trazendo os fieis aos 

princípios fundamentais do catolicismo. Apagar crenças e superstições, imprimindo 

valores através de nova simbologia. A concepção subjacente ao redondo era por isso 

desaconselhada.  S. Carlo optaria  nas suas instruções construtivas pela planta 

longitudinal, não proibindo contudo aquela outra, mas que para isso teve de encontrar 

novas insterpretações. Não foi difícil encontrar paralelo nas  antigas construções que os 

paleocristãos copiaram da idolatria, recuperando delas o sentido espiritual do círculo. A 

recorrência à cruz grega, como alternativa,  surge como modelo ideal e aplica-se na 

Europa cristã sobretudo em construções cinerárias. Na Itália do norte é uma estrutura 

muito comum porque a Sereníssima mantinha contactos íntimos com Bizâncio. A 

condição de cristãos do império romano do oriente garantia a sacralidade do espaço. O 

quadrado  traduziu depois uma espiritualidade materializável  no claustro. Nele se 

inscreve o círculo e a associação deste com uma linguagem codificada, retirada da 

tradição cristã, tornou aquele polígono regular o cerne de toda a vida monástica. Assim 

a palavra claustro encerra uma ideia completa que intrinsecamente traduz clausura.          

 

A noção das propriedades matemáticas e físicas do círculo eram há muito reconhecidas 

pelos muçulmanos que encontraram nelas a inspiração para as suas próprias construções 

religiosas. A cúpula que o renascimento recuperou era amplamente utilizada nas 

mesquitas no sentido de que o homem aspirava à perfeição. Partia-se normalmente de 

uma planta poligonal, muitas das vezes um octógono, que pelo tambor  alcançava a 

forma cujo o centro é equidistante de todos os pontos do perímetro, tornando-a 

igualmente possuidora de excelência acústica. Tanto o polígono regular como o circulo 

se circunscrevem , mas o segundo tem o equilíbrio  total. Estava encontrada a harmonia 

relativamente ao cosmos físico e espiritual, qualquer que fosse a expressão deste úlimo. 
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A recorrência ao paleocristão coincidiu na perfeição com o pensamento tridentino que 

reinventa o culto das relíquias. Estas  multiplicam-se e em zonas marítimas abundam 

igualmente os milagres associados a imagens de santos, partes delas ou mesmo 

fragmentos do Santo Lenho, que miraculosamente deram à costa naquele preciso lugar. 

Não podemos ainda esquecer que a Europa atravessava um segundo e gravíssimo Cisma 

de que não mais se recompôs. A par deste maravilhoso que facilmente entrava na vida 

popular criaram-se  hipotéticos mártires  e na falta deles acolheram-se alguns de outras 

terras convenientemente adoptados por uma qualquer lembrança real ou imaginada. Em 

torno da Graça desta presença criaram-se capelas devocionais quase sempre de planta 

centrada. Garcia de Resende em Évora terá contribuído directamente para um destes 

casos  com os mártires Vicente, Sabina e Cristeta, que afinal eram originários de Ávila. 

Aquele cronista espalhou a notícia que haviam nascido em Évora, conferindo à sua 

cidade uma distinção e concorrendo inclusivamente para a  fundação da igreja de 

S.Vicente, de planta quadrada
90

 (cruz grega inscrita).  

 

Planta centrada têm os sacrários e muitas das complicadas custódias de exposição do 

Santíssimo e não é por acaso que tal disposição geométrica é adoptada. Os templos do 

amor pagão tinham este formato facilmente recuperado para o Amor Divino. Daqui se 

infere a profunda devoção à Eucaristia das dominicanas que faz com que a existência da 

planta centrada de uma capela ou igreja denuncie a paternidade monástica. Acrescente-

se a simbologia mariana da coroa da Virgem e temos razões de peso para que as 

religiosas de S.Domingos mostrassem a predilecção pelo círculo ou octógono. A 

devoção Mariana é inclusivamente mais abrangente e muito mais antiga. Segundo 

Varela Gomes é persistente esta tipologia nas igrejas dedicadas a Nossa Senhora
91

. A 

reforçar esta afirmação citemos dois exemplos que pela sua diferença de origem se 

filiam nesta teoria. O primeiro adequa-se por inteiro e duplamente:  Corpus Christie em 

Gaia, mosteiro de dominicanas, fundado em meados do século XIV começou por ser 

polígono coberto por abóbada de pedra. Mais tarde passou  à forma harmonica do 

circulo, com forro de estuque. O coro e a cabeceira vieram posteriomente a torna-la 

longitudinal. O outro caso é a igreja do mosteiro de Celas em Coimbra. A planimetria  

redonda coberta com telhado cónico a sobressair no conjunto construído. Mas a sua raiz 

primitiva poderá ter sido um octógono e aqui já não se poria a questão devocional da 
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Eucaristia mas uma opção medieval. Sendo o mosteiro do século XIII e cisterciense, 

aplica-se a segunda parte a teoria; igreja e mosteiro dedicados à Virgem, como todos os 

de Cister. Novamente a execução  dos coros foi compensada com a construção da nova 

capela mor, no enfiamento do eixo já determinado. Mais uma vez também,   a igreja se 

transforma num plano longitudinal sem transepto, a forma aconselhada pelas directivas 

tridentinas para cenóbios femininos. Mas os testemunhos permaneceram naquela 

espécie de zimbório amplo, suportando uma cruz mutilada sem braços.  

 

A ideia de perfeição está igualmente subjacente na execução planimétrica dos 

baptistérios e dos lavabos, ambos locais de purificação para os quais o Concilio abria  

excepção.  

 

A construção centrada parece então ter sido uma questão de gosto. Uma vez descoberta 

a forma tornou-se intemporal a que a partir de  certo momento foi preciso adequar uma 

simbologia.  No século XVII o revivalismo mantêm-se apesar da politica conciliar e o 

século das luzes apresenta também alguns exemplos. Nos tempos actuais parece ter sido 

redescoberta, agora procurando nela outras potencialidades como por exemplo a 

acústica. Mas no passado nem sempre as soluções escolhidas eram as aprovadas, 

sobretudo se as razões explicitadas não tinham a força necessária. Em Braga o 

recolhimento da Senhora da Penha de França fundado em meados de 600, transforma-se 

em convento no início do século seguinte. Reconstruído praticamente de raíz, seria 

dotado por isso de uma nova igreja. As religiosas idealizavam uma forma poligonal por 

ser “segundo elas, a que mais se adaptava a convento feminino”
92

. Certas de que seria 

essa a forma do seu templo adquiriram o azulejo para o revestimento
93

, pensando talvez 

que com ele concorreriam para que o projecto ficasse dentro das prescrições 

Borrominianas
94

. Puro engano, Moura Teles acabava de patrocinar S.Bento de Barcelos 

(Terço) de planta longitudinal e sem transepto,  como no seu entender, seguindo o 

pensamento italiano, deviam ser os espaços sacros das monjas. A sua concepção de arte 

partia dos pressupostos base tridentinos, mas ultrapassava a sua singeleza. 

Geometricamente correcto, decorativamente de acordo, mas formalmente 

impressionante. O simplificado, jogando apenas com a simbólica  nobreza dos materiais 
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não era suficiente para o arcebispo palaciano que estava nos antípodas do tridentino Frei 

Bartolomeu dos Mártires. A pequena igreja beneditina de Barcelos tornou-se uma jóia, 

diríamos mais um belíssimo guarda-joias, onde uma caixa simplificada não deixa 

adivinhar o que contém. Para Nossa Senhora da Conceição, também de Braga, o traçado 

longilíneo foi também o escolhido. 

 

Em ambos os projectos encontramos Manuel Fernandes da Silva,
95

 artista da confiança 

do príncipe arcebispo
96

 , que lhe encomendou outras obras em Viana do Castelo e 

algumas no nosso âmbito.. 

 

Posto isto somos de parecer que a questão da planta centrada de Santa Ana foge de 

todas estas hipóteses, tocando algumas ao de leve. 

 

Quando o mosteiro foi pensado vivia-se a ascensão do comércio açucareiro e o dinheiro 

parecia jorrar com abundância. A pressão demográfica fazia-se sentir uma vez que 

faltavam acomodações dignas para as numerosas meninas e senhoras que os mosteiros 

de Vitorino, em Ponte de Lima e o de Caminha não tinham capacidade para albergar. O 

recolhimento de Santiago, em Viana, a única instituição feminina vocacionada para o 

efeito , não tinha dimensão nem a qualidade requerida. 

 

Começava também um ciclo artístico que seria a marca do desenvolvimento meteórico 

da cidade. O luxo decorativo do manuelino ía reflectir o apogeu do açúcar e estabelecer 

na  forma de lavrar os ornamentos, um curioso paralelismo com as técnicas de pastelaria 

hoje usadas, com recurso às várias combinações açucareiras. Com a maneira “da banda 

de lá” de martelar a prata  a imaginação criou uma arte amplamente difundida na região 

natural do Alto Minho e Galiza e distinta do próprio manuelino, embora da mesma 

época
97

. Os artistas fundaram verdadeiras linhagens de  sangue comum entre ambos os 

lados da fronteira administrativa. Em solo luso os apelidos  denunciam as  origens e 

revelam “o contributo fornecido pelos artistas do norte espanhol na arquitectura 
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portuguesa…. com a presença, a partir do início do século XVI, dos biscainhos”
98

. Pêro 

Galego que trabalhava em Caminha foi escolhido para executar a nova igreja das 

franciscanas/beneditinas de Viana (Santa Ana). 

 

É comum atribuir-se a autoria total do mosteiro àquele galego, que com os biscainhos 

Castilhos, os Lopes, e a família Gil deixaram inúmeros testemunhos da sua arte, o 

plateresco,  pelo norte português. No entanto pensamos que a paternidade da edificação 

não lhe poderá ser atribuída por inteiro. O mosteiro em si nada apresentaria de notável,  

pensamos nós, pelo menos até   meados de 500.  E o nome daquele mestre só está 

expressamente impresso em 1529, embora o teor  do documento aponte para 

colaboração anterior. As primeiras obras documentadas são relativamente claras e entre 

os artistas chamados não consta aquele luso galego (mas os Acórdãos parecem 

incompletos). 

 

A sua especialidade ficou explicita no rendilhado remate das belíssimas abóbadas de 

pedra  nervuradas e estreladas.  O mosteiro deveria já ter uma capela porquanto em 

1513 se diz “ …que a capella do mosteiro de Sancta Anna se correja muito bem e a 

fação de asnas e livellada por asertar hora cahir…”
99

 . Isto leva a crer ter sido  a 

cobertura  assente em travejamento de madeira o que está em contradição com a 

abóbada de pedra que lá esteve. Seria de resto expectável que o mosteiro para ser digno 

desse nome comportasse alimento espiritual para além do temporal. Cister preconizava 

como fundamental acomodações para dormir e comer, mas como retaguarda dos 

monges, cuja única função era servir a Deus, no seu templo. Ou seja mosteiro 

compreende em primeiro lugar uma capela e só assim poderia ser entendido. Não 

esqueçamos também que só a partir de 1528 a comunidade viu crescer os seus 

proventos financeiros com a anexação de Loivo e Valboa, criando-se as condições 

necessárias para uma obra de grande envergadura 

 

A igreja estava naturalmente anexa às dependências pré-existentes. O complexo cresceu  

desde que em 1511 os Acórdãos Camarários dão conta da primeira construção lançada 

“… toda a caza do dormitorio e corredor e coro do corpo ditta igreja…”
100

 . Gonçalo 
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Afonso carpinteiro e morador próximo da porta das Atafonas (ou da Piedade, para leste 

da vila) recebeu pelo trabalho 6.500 reis
101

. O mosteiro resumir-se-ía a muito pouco. 

 

Em 1512 a preocupação era definir o perfil da futura governante da comunidade e no 

ano seguinte temos então a notícia da iminente ruína  da capela existente, sendo 

necessário reforçar o telhado. Entretanto a falta de espaço fazia-se sentir porque nesse 

ano já era necessário outro dormitório. 

 

O aumento populacional dentro do mosteiro acusava a pequenez da primitiva capela.          

Assim acreditamos que o passo seguinte foi  transforma-la no coro térreo da igreja 

posteriormente construída, o que é suportado pelas declarações de Figueiredo da Guerra 

que o afirma “a casa primitiva tinha um pequeno dormitório e a tribuna ocupavam o 

actual coro e corpo da igreja”
102

. A separar os espaços posteriores havia, no dizer dele, 

um enorme arco ogival. Qualquer coisa que se pareceria com o que se pode ver em Vila 

do Conde, onde um arco apontado de grande envergadura rematado com frisos dá 

acesso, do lado poente, ao transepto. Os outros três, que limitam os outros três braços da 

cruz regular, são diferentes e menos amplos.  

 

O recolhimento monástico vianense ficava então por detrás de uma pesada grade 

chumbada nas paredes, emoldurada pelos frisos de pedra do referido arco ogival. O 

espaço desenvolvido em polígono alongado partia dali, terminando na empena fronteira  

onde se colocou o altar mor ( a leste como seria de esperar, não ainda numa perspectiva 

tridentina, mas na tradição de Jerusalém estar para oriente). 

 

No entanto a forma que tomou a estrutura tem parecido extraordinária e insólita. Mas 

será mesmo? Tanto o românico como o gótico construíam templos com forma 

longitudinal com cabeceiras  quase sempre diferenciadas e com o advento das ogivas as 

naves cresceram em altura e diferenciaram-se também. Estas cabeceiras são muitas 

vezes pequenas capelas de planta centrada.  

 

Agora em Santa Ana construía-se de forma centrada. Isto coloca realmente algumas 

interrogações a requerem resposta. E esta tem de encontrar-se não na documentação que 
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a não apresenta, mas nas circunstâncias envolventes. A primeira coisa que nos assaltou 

perante os desenhos de Figueiredo da Guerra e das ilações que estabeleceu, foi a 

similaridade da construção com a de outras capelas coevas, de natureza privada, que 

podem encontrar-se em muitas das igrejas e matrizes da região e não só. A diferença é 

que enquanto estas estão naturalmente inseridas nas estruturas principais, aquela ficou 

individualizada, como órfã da mãe envolvente. Nas próprias dimensões não parece ter 

diferido substancialmente de tantas das outras. Podemos mesmo pensar que o projecto 

corporizou tal  ideia, o subentendido do patrocínio e direitos; o fecho da abóbada era  

um medalhão lavrado com a efígie do fundador (desenho 5). Figueiredo da Guerra 

reforça a ideia, dando como exemplo a capela dos Camarido (ou da Carreira) na matriz. 

Defendemos ainda o principio de que a obra se tenha realizado bastante depois, já fora 

da jurisdição directa da Câmara. Se lermos as entrelinhas do documento de 3 de Junho 

de 1529 (fl. 5 dos Acórdãos) verificamos que entre os personagens presentes não se 

encontram aqueles que deram inicio ao projecto. Alguns teriam naturalmente falecido, 

mas ficariam os seus herdeiros. Os presentes são os enviados  do convento de 

S.Francisco do Monte (junto à vila), um juiz , o arcipreste e João Moreira da Rica (que 

não sabemos em nome de quem) que na presença de um notário, “João Gonçalves 

taballião o escrevi”
103

 firmam o contrato.  

 

Capelas ou igrejas de fundadores têm muitas delas plantas centradas, abóbadas 

artesoadas com chave onde se inscrevia a simbologia do padroeiro ou de sua família.  

Há-as em Santarém,  Coimbra e para norte estão por todo o lado, entrando mesmo pela 

Galiza. Por outro lado muitas das cabeceiras das igrejas são igualmente pequenas 

capelas de tipo centrado, cobertas com o mesmo esquema arquitectónico, resultando do 

lado exterior, em réplicas umas das outras. Apontamos a título de exemplo as ousias de 

Braga (1509 João de Castilho), de Santa Maria Maior de Pontevedra (do primeiro 

quartel do século XVI, atribuída a Diego Gil, João Nobre e Jacome Garcia)
104

 e a de 

Caminha, (de finais de 400 de Pêro Galego), contemporâneas por assim dizer da de 

Viana. Propositadamente separamos os conjuntos porque no primeiro caso temos 

capelas interiores, inscritas num quadrado ou quase. No segundo caso trata-se de 

construções autónomas a necessitar de uma física mecânica que lhes permita 

permanecer de pé. Um quadrado ou rectângulo de arestas quebradas oferece melhor 

resistência para suportar as arcarias e os enchimentos. Por outro lado o desenho que fez 
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Figueiredo da Guerra assemelha-se totalmente a este último género. Não lhe faltando os 

contrafortes nos ângulos, terminados pelos rendilhados que se elevam acima das 

cornijas trabalhadas (desenhos 7 e 10).  

 

Podemos ainda invocar Santa Clara de Vila do Conde com uma planta cruciforme, 

quase cruz grega, não fosse o acrescento dos coros. Aqui encontramos outras afinidades 

a ligar os mosteiros das clarissas e o beneditino. Se o facto da primeira abadessa de 

Viana ter partido dali não fosse suficiente, encontramos o licenciado António Correia,   

Juiz de Fora nomeado, que deu principio a Santa Ana e que foi concerteza o mesmo que 

como corregedor de Entre Douro e Minho foi indigitado por D.João III para tratar de 

irregularidades ligadas a obras no mosteiro vilacondense.   

 

A questão da mesquita fica igualmente posta de lado. Temos conhecimento de uma forte 

comunidade judaica em Viana mas desconhecemos que o outro povo do Livro, os 

muçulmanos,  se ali se instalou, tivesse relevância para possuir mesquita. A toponímia 

nem os recorda. 

 

Capela votiva. Teófilo, Saturnino e Revocata contam-se como os mártires locais mas 

nada tiveram com Santa Ana ou com alguma hipotética ermida ali pré-existente. Por fim 

a opinião com mais força, a de um templo dominicano. Paira em Viana a sombra do 

grande Bartolomeu dos Mártires, sobretudo no convento de S.Domingos, de sua 

responsabilidade e hoje sede do governo episcopal. No entanto este complexo 

monástico é de finais do século XVI e Santa Ana do principio. Separa-os o tempo e as 

concepções espirituais. A igreja beneditina estaria construída antes do inicio do 

Concilio de Trento, e a invocação nem terá nada a ver com a construção, próxima de 

Leiria de outro cenóbio dominicano, dos finais de 400 e dedicado à Mãe da Virgem. 

Santa Ana, S.Bento e Santiago era a tríada devocional em Viana. Do segundo fala-nos a 

forte tradição cluniacense do norte do Douro e do terceiro as afinidades profundas e o 

intercâmbio com a Galiza. De Santa Ana pensamos que o estatuto deriva da devoção 

das Santas Mães, do século XV , culto amplamente disseminado na região. Divide com 

a Virgem a protecção da própria matriz. 

 

A devoção especial à Eucaristia  tão cara às filhas de S.Domingos  parece pois 

descabida, pois pensamos que nem sacrário existiria no mosteiro de Viana. Enquanto 

que  no mosteiro de S.Bento, já coevo de Trento, as especificações para a execução da 



 183 

tribuna e sacrário  remetem de imediato para a espiritualidade que se vivia e são disso 

testemunho.  

 

O projecto de Viana  aprovado avançou. Abertos os alicerces em 1529 a obra terá sido 

dada como concluída em 1533 e não terá sido substancialmente alterada até finais do 

século seguinte. Parece-nos por isso que Figueiredo da Guerra embrulhou um pouco os 

factos. Ao chamar a capela de joanina induz logo em erro, embora percebamos o porquê 

da afirmação. Refere-se o historiador ao reinado de D.João III e não ao estilo dois 

séculos depois. Diz ele ter sido a geometria octogonal com 10 metros de comprido por 9 

de alto e  circunscrever-se-ía na actual capela mor que herdou as paredes laterais (norte 

e sul) das respectivas faces do polígono. O problema seguinte é a contradição entre as 

dimensões planimétricas  de 10 X 10 não viáveis com a afirmação de forma alongada. 

De resto as contas que fizemos sobre as informações que deixou, aplicando cálculos 

trignométricos dão dez por sete, partindo do principio que a face existente do lado norte 

mediria como disse 6 metros e que era a maior. Estaremos então mais próximos da 

volumetria da capela dos Camarido, na matriz de Viana, que Figueiredo da Guerra usou 

como termo de comparação. As medidas interiores, as únicas possíveis, que efectuamos 

são 21 pés por 18 pés, o que dá 6,30m X 5,40 m (para os 10 por 7 de Santa Ana). A 

cobertura  igualmente em abóbada artesoada, apresenta-se mais complicada, mas com 

os arranques divididos pelos três liernes mais os arcos (fotog.1,2,3 e desenho 10).  

 

A cabeceira da matriz de Caminha é outro exemplo inspirador apontado.  De finais do 

século XV e do mesmo mestre. Assim a similitude entre pequenos espaços reforça mais 

a  ideia de capela de fundador em Santa Ana, muito comum, inserida como referimos 

em espaços devocionais colectivos.        

 

Visto por esta perspectiva, a capela de Santa Ana é puramente uma opção medieval por 

ser essa a forma construtiva de então. O original, se o houve, foi ser autónoma na sua 

dimensão. A construção essa estava perfeitamente ao alcance de um mestre que 

conhecia bem a arte de construir cabeceiras facetadas e abóbadas nervuradas. Do lado 

exterior o aspecto não diferiria muito de outras até porque o coro (a antiga capela) 

constituía-se como parte integrante da estrutura, como se fosse uma nave já existente.      
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1.3 – Segunda Fase – o século XVII 

 

Toda a obra deve ter deixado exauridos os cofres da comunidade. No virar da centúria 

as monjas queixam-se de que a vida sob a governação das antigas abadeças era mais 

farta e os tempos não tinham sido concerteza fáceis. O mosteiro detinha várias 

propriedades e rendimentos de pelo menos sete igrejas anexas, mas uma gestão 

negligente que transparece nas Visitações atribuída tanto à brandura da idosa abadessa 

como à falta de experiência do feitor que não abarcava a dimensão do património, 

sangravam as finanças. Há mesmo a constatação da pouca seriedade nas contas 

prestadas. 

 

Assim o mosteiro deve ter conhecido poucas modificações até meados de 600, limitadas 

a pequenos acrescentos ou restauros. A união dinástica e as questões a ela associadas 

não parecem ter tido papel preponderante nem ter perturbado o  viver monástico. A falta 

de dinheiro ou a ausência de soluções arquitectónicas constatam-se pelos sucessivos 

consertos. Grandes quantidades de madeiras e telhas. A humidade de um clima 

marítimo notar-se-ía sistematicamente nas paredes onde a característica higroscópica do 

estuque manteria os enchimentos molhados, apodrecendo as ripas. O engrossamento 

levava as padieiras de portas e janelas, tal como as vergas a deslocarem-se ou mesmo a 

quebrarem. Também os forros se desgastavam sobretudo os soalhos. Os telhados de 

grande extensão mantinham ocupados verdadeiras brigadas de trabalhadores, entre 

carpinteiros para as estruturas, ferreiros para os tirantes e sobretudo retalhadores 

permanentemente ocupados em recolocar a velha telha portuguesa. Formada em meia 

cana de barro e sobreposta sem qualquer travão era facilmente deslocada pelos ventos 

das invernias e pela passarada e roedores que habitavam os forros. O mosteiro de 

S.Bento de Ave Maria resolvera o problema com o chamado telhado mourisco que 

consistia em segurar as telhas com uma amálgama tipo cimento, mantendo-as presas. 

 

Só em meados de 600 encontramos a vitalidade monástica em movimento. Era abadessa 

Margarida (ou Maria) do Presépio falecida em 1658 e sepultada no nº9 do carneiro 

capitular. A directiva tridentina das eleições trienais começara apenas algumas décadas 

antes, 1610, com Antónia de S.Geraldo, que abandonou este mundo em 1620, esgotadas 

que estavam as descendentes directas dos fundadores, Sousas e Correias.          
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Em 1650 Domingos Pires, Alexandre Ferreira, Gonçalo Mendes e Francisco Alves 

carpinteiros trabalhavam com o pedreiro Afonso Rodrigues e seu servente Inácio Dias 

no reajustamento dos telhados. Com eles estavam os ferreiros António Pires e Álvaro 

Fernandes que ajudados por tanoeiros e latoeiros faziam o conserto dos sinos
105

. Nos 

mosteiros estes oficios tinha também grande procura pela quantidade de utensílios 

domésticos, tanto de cozinhas como de lavoura que empregavam grandes quantidades 

de mão de obra. Dois anos volvidos encontramos uma despesa de 3 000 reis que se 

“pagarão ao frade que consertou o órgão e realejo”
106

. Seriam duas peças diferentes 

embora ambas portáteis. O órgão, um positivo, estaria no coro e o outro de mais 

reduzidas dimensões numa sala onde se tomavam as aulas de música. O sistemático 

arranjo deste sugere que a sua utilização corrente. As qualidades musicais eram uma das 

“prendas” mais cobiçadas para quem queria professar, substituindo inclusivamente 

qualquer dote. O incentivo ao canto está estampado em praticamente todas as 

Visitações, desde muito cedo.  

 

De forma igualmente regular é a verba atribuída para o reparo do relógio. Talvez que 

por cima da ala do Capítulo houvesse já uma outra construção que se projectava para 

poente por uma varanda corrida que ía compondo o segundo piso do claustro. Os 

antigos relógios de sol deixavam então de cumprir cabalmente as suas funções na 

divisão dos tempos solares e a organização da vida conventual exigia algo mais 

rigoroso. Agora em meados do século XVII o mosteiro de Santa Ana usufruía de uma 

máquina mais precisa e não seria concerteza uma clepsidra. Pelas poucas imagens que 

ficaram do velho mosteiro não encontramos vestígios de qualquer relógio na parte 

exterior da torre. As aberturas que lá estão actualmente foram  feitas para combinarem 

umas com as outras e  exibirem algumas curiosidades manuelinas (fotog.5 e desenho 

19).   Apesar do Inventário Geral registar a existência de um relógio na torre, temos 

praticamente a certeza que estaria dentro, adossado a qualquer parede, junto do ante 

coro. Era recente o estudo do movimento pendular por Galileu, mas este seria um 

mecanismo ainda derivado da invenção de Silvestre II que no ano 1000 conseguira a 

divisão do tempo por processos mecânicos. Décadas mais tarde a quantia de trezentos 

reis paga a quem foi “por duas dobradices pera a caixa do relógio”
107

 remete para outro 

tipo de mecanismo. Também algumas idas a Braga para arranjos mais específicos, 

                                                 
105

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana Viana, Livro Tesoureira, nº23, fl.36 
106

 Idem, Ibidem, fl.126 
107

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Receita/Despesa, nº49, fl.17vº (1734) 



 186 

atestam a sua condição de móvel. Se fosse de grandes dimensões o transporte teria pelo 

menos ficado registado para peça tão volumosa. Por agora, em 1650, o conserto foi 

ligeiro e feito no local por Lourenço Fernandes. Nos tempos subsequentes não se fala 

nunca em substitui-lo pelo que o objecto em si era algo habitual na vida quotidiana. Na 

actual sacristia existe um exemplar de caixa ou de escada que poderá ter pertencido ao 

mosteiro, embora a sua aquisição tenha sido tardia e não documentada. No mosteiro do 

Porto houve um idêntico que está hoje na embaixada de Portugal em Madrid. Pensamos 

que tal escolha possa ter a ver com “chinoiserie”, que este de Viana não tem.  

 

Outro tipo de conserto corrente é o abastecimento de água. As canalizações venciam 

grandes extensões, desde as nascentes ou dos abastecimentos públicos e a água era o 

bem fundamental. Feitas em chumbo entupiam facilmente e as de pedra cortada e 

aparelhada aluíam com o peso das terras ou abriam fendas, afastando-se interrompiam e 

contaminavam o precioso líquido. Quando as condutas passavam em terrenos 

particulares e apesar de consignada a passagem por escritura criavam-se por vezes 

graves problemas que se arrastavam nos tribunais. 

 

São muito frequentes as verbas destinadas a arranjos ou substituição de canos na 

cozinha, no chafariz do claustro e da fonte de cima. Os alcatruzes quebravam-se em 

grande número e também se adquiriam em grandes quantidades. Era o processo mais 

prático para retirar a água dos poços. O mosteiro de S.Bento do Porto comprou por esta 

altura e de uma só vez 1000 daquelas talhas de barro ou de madeira, à abadessa do 

mosteiro de Monchique daquela mesma cidade
108

. Santa Ana deveria estar já bem 

abastecido, não só tinha deixado de consumir parte da água pública como desleixava a 

sua própria que recebia de uma propriedade contigua à cerca, o Solevado
109

. Este 

assunto ventilava-se na Visitação de 1584 e as religiosas queixavam-se que o prejuízo 

era grande porque muita gente vinha de fora do mosteiro buscar água, deixando os 

canos com pouco caudal.     

 

Vamos encontrando João Francisco, Miguel Rodrigues, Gregório Domingos nos 

telhados
110

,  Gonçalo Mendes carpinteiro em várias obras da especialidade e Simão 

Gonçalves ocupado com pratarias, grades, galhetas, lanternas e lampadários e as 
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caldeiras da cozinha. Ficamos a saber entretanto que este tanoeiro fez o conserto da 

caldeira da enfermaria
111

. Parece que as preces da comunidade no sentido desta 

dependência tinha sido atendidas.  

  

Em 1666 surge uma obra mais substancial, Inácio Francisco faz o conserto das cadeiras 

da igreja
112

 e dois anos volvidos pintou as grades do coro
113

. Assim sem mais 

especificações parece que continuavam a ter um só. Estes trabalhos serão apenas de 

retoque. 

 

É precisamente neste ano que se decide a construção dos dois coros sobrepostos. O 

contrato é explicito e firmado entre João Correia de Vermoim, Barcelos e António 

Araújo Machado de Sanfins de Arriba das Aves termo do mesmo concelho
114

. Fazerem 

“a obra do coro de sima e de baixo da dita sua igreja….. sobre a grade da igreja que 

oje há tres grades de largura de octo palmos e onze de alto, levando entre humas e 

outras hum mainel de pedra de esquadria inteirisso com suas soleiras e…”
115

. Depois 

dos pormenores construtivos de ferros, madeiras e pontos de escoamento de águas, 

temos os apontamentos referentes a janelas e portas: “tres genelarias de madeira da 

parte de fora…. Por baixo da baranda do claustro se abrirão tres frestas de quatro 

palmos de largo e dous de alto que hade dar lus ao coro de baixo, correspondentes a 

estas para a parte do terreiro se abrirão outras tres rasgadas do alto para baixo para 

que fiquem altas da parte de fora……da mesma parte se abrirão seis para dar lus ao 

coro de sima  rasgadas pera ambas as partes.”
116

 Todas levavam grades e “genelarias” 

que pelo sentido da frase seriam as rótulas ou gelosias. No coro “grande que he o 

alto…”
117

 (não necessariamente o maior) levou duas portas, uma para poente e outra 

para norte, ambas com 1 metro de largo por 1,80 de alto. O soalho assentou em oito 

traves e toda a madeira seria de castanho “sam sem macula”
118

. O forro “se fara de tres 

paineis envolta de meio fio com seu rompante e cruzetas quartelas, friso e cornija com 
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seu alcitrave e os tirantes mudados ao meio dos rompantes com seus frechais”
119

. As 

estalas eram oitenta “como oje se custuma”
120

. No piso inferior o forro fez-se de esteira 

“repartido em painéis ao modo do de cima, excepto a altura dos rompantes que este 

repartimento hade ser de guarnição.”
121

 A ligação entre ambos os andares fazia-se por 

“duas escadas para decerem do coro alto para o baixo capazes, para poderem descer 

as madres de modo que se não avião descer mais que sahir ao coro…”
122

 a do lado 

poente tinha seis degraus. O corte das madeiras começou em Janeiro de 67 e a obra 

estaria terminada pelo S.João de 68. O orçamento foi de 720 000 reis com 200 000 reis 

de entrada. Testemunha do contrato o vigário da Vila de Punhe, Pêro Machado 

“architecto neste reino”, o capelão do mosteiro, o padre Salvador Martins e o próprio 

escrivão Manuel Maciel Aranha.
123

      

 

No abadessado de Isabel de Santo António começado em 1669 as obras de fundo 

continuam. A partir daqui qualquer lembrança do manuelino, com excepção do portal, 

“exportado” para lugar secundário se sumiria em definitivo. A igreja iria 

metamorfosear-se ,transformando-se planimetricamente naquilo que hoje se pode ver. A 

capela mor tinha sido toda nova e a nave, feita a partir da igreja de dentro, alargou-se. O 

espaço projectou-se mais para sul, mas os panos exteriores devem ter permanecido 

diferenciados. “De tirar o azulheio e alimpar a parede de fora he de dentro da igreja” 

164 reis
124

, “da obra de forrar a igreja he por painéis demos ao mestre António” 250 

000 reis
125

 . “Da parede que se fés de novo na igreja de pedras para levantar as frestas 

he porta da igreja” 50 000 reis
126

, rebocar e pedra miúda “de asentar o azulheio na 

parede nova” 17 330 reis
127

, pintaram-se as portas dos confessionários e a roda da 

igreja. Há ainda a verba de 1 100reis “de pintar o azolheio do Cristo”
128

. Esta 

composição poderia ser apenas uma devota inspiração tridentina sem pretensões 

artísticas, realizada por artífice regional para se integrar no revestimento existente
129

 ou 

para embelezar a parede nova que nos parece ser toda a empena meridional, abrangendo 
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o portal. Não nos atrevemos a pensar nos Bernardes que estariam por esta altura em 

Viana na Misericórdia. Temos a percepção de que o revestimento cerâmico teria já sido 

substituído porquanto a facilidade com que se fala em assentar o azulejo remete para 

uma complementaridade. O enxaquetado que lá está terá sido sucessivamente emendado 

e aplicado. Veja-se a matriz de Vila do Conde onde a capela da Senhora da Boa Viagem 

apresenta uma composição que poderia ser descrita da mesma forma e datada da 

primeira metade do século XVII
130

. Sabemos de resto que em pleno século XX foi 

possível completar as paredes que ficaram destruídas pelas obras de remodelação.   

 

As adaptações arquitectónicas foram sendo tentadas até à total impossibilidade e o 

traçado adulterado não resistiu à oportunidade de erguer um novo templo. Em São 

Bento do Porto os acrescentos fizeram-se até que em 1710 se levantou uma parte 

totalmente nova da igreja, também a face meridional
131

. O interesse manifestado por 

D.João V em contribuir para as obras permitiu que as religiosas se dessem a luxos na 

verdadeira acepção da palavra. A revolução estilística decorativa acabou por ser uma 

coincidência ou não com a prelazia de Moura Teles que era ubíquo nestas questões 

estético/religiosas. 

 

Os triénios seguintes voltam a pautar-se pela monotonia. Pequenas ou grandes as obras 

são as rotineiras. Os mesmos nomes  desfilam durante os anos, aos quais se vão 

juntando outros que de ajudantes se tornam artífices e alguns provavelmente mestres. A 

familiaridade com que são nomeados não permite esclarecer o grau profissional. Muitos 

deles trabalham nas anexas, parecendo por isso um pequeno exército privativo do 

mosteiro. As abadessas essas vão mudando por rotação ou por falecimento. Tal 

aconteceu com Joana de S.Filipe que ainda no seu tempo tinha dado“ ao mestre que fes 

o órgão novo 30 000 reis”
132

  

 

Em 1675 no governo de Isabel Baptista refaz-se a parede do dormitório velho
133

. Este 

virado a sul seria o contíguo à igreja de dentro, para poente e pressupõe que aquele 

trabalho terá sido consequência das alterações na nave, mas não só. Estêvão Martins
134

 e 
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os Enes, Domingos e António arranjaram a varanda e o telhado
135

. Aquele primeiro, 

carpinteiro ficou entregue de refazer as juntas do tecto da igreja que António Luís
136

, 

pintou e pelo qual recebeu 420 000 reis. Para a despesa contribuiu a madre Ana de São 

Bento com 20 000 reis
137

. Nesta altura os painéis da nave já lá estariam, mas feitos 

quando e por quem? Havia também um dormitório denominado do “cabo” onde se 

efectuaram algumas obras na varanda. Concerteza um piso sobradado (os sucessivos 

andares do lado norte)onde andaram Domingos Martins, João Alves a Manuel 

Gomes
138

. Associados aos nomeados há pregos, ripas e tabuado. Este último e o Estêvão 

Martins consertaram ainda as portas do “palratório e coro”
139

. 

 

No governo de Maria de S.João (Maria de Lima) faz-se a “Livraria”. Aquele mesmo 

Estêvão monta um armário para “os livros do convento”
140

 a que se resumiria a bilioteca 

monástica. Há mais obras miúdas, colocou-se um sino no coro por 200 reis, fez-se de 

novo a chaminé da cozinha com telhado e despenderam-se mais 1800 reis que “demos 

ao pintor que pintou os degraos do taburno da igreija”. Como é a prioresa que assina as 

contas, aquele membro da estirpe Lima terá entretanto falecido, porque a próxima 

prelada é eleita em 1683, menos de um triénio. 

 

Voltamos a encontrar algo de interessante neste abadessado com  Ana de Jesus, 

acolitada pela tesoureira Úrsula das Virgens. Entretanto o muro da rua do Passamão 

havia caído. Os muros eram normalmente de gravidade e como não tinham grandes 

alicerces, aparecem constantemente a serem reparados. O coro e o dormitório 

continuavam com obras, a novidade consistiu nas previsíveis alterações que no ano 

seguinte de 1684 “mandamos apregoar a obra desta nossa ygreya por Braga e outras 

partes para vyrem mestres…” pagaram 200 reis a dois moços para o fazerem
141

. 

Publicitar uma obra era reunir orçamentos e isto quererá dizer grandes remodelações. 

Depois  “demos a António Bernardes da obra da nossa ygreya por hûa escriptura” 174 

000 reis
142

. Para fazer uma “baranda de novo junto da mesma ygreya” pagaram-lhe 16 
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000 reis e mais 35 000 reis por madeirar a igreja e coro
143

. Parece que continuamos com 

um só coro em funções, embora  já existisse o outro, ainda não vedado. 

 

O ajuste de 10 600 reis foi feito com Domingos Enes já conhecido pedreiro que fez a 

parede da igreja. A obra obrigou a escritura. A tarefa consistiu em “disfazer e tornar a 

fazer o claustro” por 11 500 reis mais 2 200 para “travateys” para toda a obra do 

claustro. Para além disso ainda teve “de tornar asentar o yolejo que se fes de novo” e 

recebeu mais 13 600 reis.
144

 A igreja e coro foram destelhados e retelhados de novo.    

 

Das duas escrituras nada encontramos nos arquivos oficiais. É pena porque estariam lá 

as primeiras grandes transformações que apagaram os restos góticos. Desconfiamos 

mesmo que o portal já teria sido retirado porque em 1671 para além de novos lumes se 

fizera a “porta da igreja”
145

 e como se tratava, pensamos, da parede meridional, a jóia 

manuelina dera lugar a qualquer coisa que não adivinhamos, mas que pode ser parte do 

enquadramento que lá está.   

 

Em 1688 o muro do Passamano caiu de novo e numa grande extensão, ao ponto de ser 

necessário destacar guarda para o local, impedindo o devassar da clausura
146

. O relógio 

marcador dos tempos tem uma grande avaria que obriga à deslocação a Braga numa 

despesa de 15 200 reis
147

. O século interfere assim no ritmo conventual, marcando o 

mesmo passo. Em 1692 ainda aquele artefacto causava incómodos. Neste ano soalha-se 

a Casa Nova mas não refere o que era. Esta dependência surge muitas vezes nas 

documentações monásticas e com finalidades diversas. A denominação deveria provir 

de recente execução e aqui em Santa Ana estava paredes meias com a noviciaria e com 

ela formava o chamado Paraízo. F.Guerra assim denomina o local na sua planta (planta 

4 M, desenho 12 legenda) colocando-o no ângulo sudoeste
148

. Quando se fala de 

dormitório da Casa Nova deve então ser também ele novo, porque foi uma das alas 

construídas neste fim de século. 
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Chegamos a 1694 e aplica-se na igreja madeira de castanho
149

. Esta espécie vegetal, 

autóctone, apresenta um bonito veio. A sua resistência e simultaneamente a docilidade 

de trabalho tornava-a a escolhida para as obras nobres e quando associada a Manuel 

Gomes entalhador suspeitamos de uma nova tribuna para o altar mor. Em 1691 este 

artista executara “uma tocheyra d’estante para o coro” por 600 reis
150

 que deve ser o 

atril de pé que se encontra no coro de cima (fotog.39). Não tem a imponência do de 

Arouca ou o de S.Bento do Porto (hoje em Cedofeita). É uma peça bonita sem 

pretensões. A cabeceira da igreja continuava por terminar porque “repor o aluleio oito 

dias”
151

 indica trabalho de pedra e cal. Os coros estavam montados, a nave reconstruída 

e a cabeceira feita de novo recebia um novo ornamento. 

 

As janelas da enfermaria, dormitório e duas escadas foram executadas por Manuel 

Gomes, assim como os assentos do refeitório e uma grade para o painel (qual e 

onde?).António Luís faz uns consertos na sacristia. Um Carapina
152

 (não sabemos se era 

sobrenome ou alcunha) conserta o órgão e pinta umas credencias. O trabalho no órgão 

deveria ser na caixa porque a reforma do instrumento passou pela afinação que custou 

18 000 reis depois de Francisco Fernandes lhe ter colocado foles novos no valor de 5 

250 reis
153

. 

 

Para Manuel Gomes houve ainda tarefas nas cadeiras da  igreja, nas do coro, portas e 

janelas, para além de remates na tribuna. Agora perguntamos se aquelas cadeiras da 

igreja são os cadeirais adossados nas paredes norte e sul da nave. De recordar que 

apesar do assento corrido tem espaldas diferenciadas  como se fora um cadeiral de coro. 

 

Na presidência de Catarina de S.Luis “gastamos em duas varas e mea de panno para 

dois anjos que se pintarão para a tribuna quinhentos reis”
154

. O pintor anónimo 

recebeu 2 000 reis. Terá sido António Luís? Que tipo de retábulo era? Não seria 

maneirista com cenas enquadradas porque a metragem do pano aponta grandes 

dimensões (2,75 metros) e o número das representações é muito reduzido, não falando 
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sequer da parte mais significativa do tema. Aquelas entidades celestes tanto poderiam  

fazer parte integrante da cena como, por ser um par, ladear a invocação central que 

pelos vistos não era pintada. Como nos encontrávamos em plena Reforma Católica 

aventamos uma temática Mariana.  Seria já o nacional enquadrado na cronologia e com 

um painel idêntico ao que para ali fez Francisco Lima em finais do século seguinte?. 

Para que servia a grade que o artista executou para a tribuna! Não era um gradil de 

separação com a nave porque se explicita que era para o painel. Várias perguntas sem 

resposta. Depois no ano seguinte consertaram-se os sinos e o Carapina que devia ser 

artista encartado faz arranjos no sacrário
155

. Nos anos subsequentes encontramos João 

Rodrigues
156

, Álvaro Pires, Francisco Fernandes, Domingos António e Lourenço da 

Costa nos mais variados arranjos. Manuel Pinto ourives de prata, renova quatro castiçais 

e um pratinho das galhetas por 20 300 reis
157

. O dormitório da Boavista leva frechais e 

ferros
158

. Também neste final de época o mosteiro estava já provido de um piso sobre a 

ala do Capítulo que foi edificada de novo assim como “a parede da cozinha que vai 

para a despensa”.
159

 

 

Suspendemos aqui o percurso pelos livros de despesa, orientando-nos agora por 

documentos específicos referentes a obras importantes, ocorridas nos últimos anos de 

600 e que ficaram em registos diferenciados: Livro de registo da obra, contratos com os 

artistas e plantas . 

 

Para esta fase construtiva temos a respectiva planta encontrada na Biblioteca da Ajuda 

em Lisboa
160

 que dada a impossibilidade de conseguir uma cópia do original, 

levantamos nós mesmos uma a partir daquela. Vê-se como o mosteiro cresceu para 

poente e se fechou sobre si próprio.  

 

Esta obra tornou o mosteiro uma cidadela inexpugnável. Como muito bem diz F.Guerra: 

“no século XVIII de 1707 a 1737 cuidou-se unicamente em augmentar a egreja, 

alargando os coros, estendendo as alas dos dormitorios, depois divididos em cellas 
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para os lados do norte e poente, fechando os claustros, elevando o mirante e casa nova 

com elegante portaria, amontoaram as officinas e ucharias, emfim o convento parecia 

antes uma pequena villa enclausurada, onde viviam no reinado de D. João V trezentas 

mulheres”
161

 A metamorfose começou bem antes daquela data, ainda não tinha chegado 

o século joanino e o número máximo de religiosas, 124, ocorreu em 1704. Mas como 

era normal na época qualquer senhora podia com licença superior acolher-se à sombra 

de um mosteiro. Assim entre seculares e pessoal doméstico destas e do próprio cenóbio 

era capaz de ali se terem alojado para cima de trezentas almas.  

 

O apogeu da fase construtiva, a mais importante, modificou a Igreja e coros, 

dormitorios, mirante, claustro e tudo o que fosse afectado por eles, por toda a área da 

cerca e do complexo edificado, a partir da segunda metade de 600 e sensivelmente nos 

50 anos seguintes. Portugal vivia as consequências do fim da União Dinástica e da 

Restauração. Pernambuco tinha caído nas mãos dos holandeses (1629), vibrando um 

rude golpe nos interesses da burguesia nacional. O tráfego do açúcar brasileiro foi 

bruscamente interrompido e os portos nomeadamente o de Viana foram drasticamente 

atingidos. Por todo o país vivia-se um clima de desconfiança com rusgas e perseguições 

e muitos dos comerciantes de Viana viram-se envolvidos nesta onda de suspeição. 

Alguns por razões económicas e familiares defendiam há muito e abertamente as 

pretensões castelhanas. Miguel de Vasconcelos, secretário do governo espanhol era 

membro de uma das mais ilustres famílias vianenses, os Luna, cuja casa defronte da 

matriz, atesta a passagem do Renascimento na Princesa do Lima.  No exterior, a Guerra 

dos 30 anos lavrava em várias frentes a que se juntou a portuguesa. O império de Carlos 

V afundava-se inexoravelmente e a revolução da Catalunha  terá sido o rastilho directo 

para a portuguesa.  Seguiram-se as solicitações de ajuda económica e militar. Apesar 

das negociações os holandeses não pretendiam abandonar o controlo do açúcar que 

tinham assumido e a reconquista pelo Brasil arrastou-se longo tempo. Só em 1654 uma 

armada da Companhia do Comércio do Brasil conseguiu reaver a cidade de Pernambuco 

e toda a costa ocupada. Na Ìndia as coisas foram muito mais difíceis e nem sempre 

concluídas com êxito. Mas os vianenses não tinham qualquer interesse nas especiarias. 

 

Quando as monjas de Santa Ana iniciaram a total reconversão do mosteiro, o país estava 

exausto por guerras em território nacional, ultramarino e sobretudo com total falta de 
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dinheiro. A arquidiocese de Braga estava vaga. D.Sebastião de Matos Noronha tinha 

sido alvo de processos legais ligados com a Restauração e abandonara o cargo em 1641. 

Mas o momento foi visto como o ideal para dar largas às ambições construtivas. 

Quando o Cabido cedeu o lugar governativo a D.Verissimo de Lencastre, em 1670, o 

mosteiro estaria transformado num estaleiro que o arcebispo tinha pressa em ver 

desaparecer. Por isso as religiosas conseguiram de uma vez só renovar a sua casa, 

ficando para o joanino o revestimento luxuoso que deram à igreja. A paz recém  

restabelecida trazia alguma tranquilidade e os rendimentos do mosteiro davam o aval 

financeiro.  

 

Esta fase está bem documentada com a planta dos dois pisos das áreas afectadas, com 

uma fotografia,(fotog.7) a única existente, de “corpo inteiro” do mosteiro, embora numa 

perspectiva pouco clarificadora, a própria escritura de contrato e o registo da escrivã do 

triénio Faustina de S.José (planta 2 e 2 a). Governava o mosteiro Catarina de Jesus 

quando Ambrozio Matos e Jose Roiz
162

 ou Rodrigues, naturais de Viana, foram 

contratados para fazerem a ampliação do edifício. A escritura acrescenta Manuel 

Rodrigues, pedreiro, morador em Ponte Lima
163

 e, por parte do poder em exercício, o 

Cabido, José Fernandes Braga  que morava na Princesa do Lima
164

 .  O claustro estaria 

praticamente fechado do lado poente e no ângulo exterior do lado sul estava já a torre, 

recolocada no topo dos novos coros. O número de professas aumentava a um ritmo 

constante desde que em 1686 se contavam 89, em 1692 eram 93
165

. Os antigos 

dormitórios não teriam já capacidade de albergar senhoras e criadas, contando ainda 

com todo o pessoal do serviço doméstico, as moças e moços do convento que também 

estavam alojados dentro do recinto, embora em áreas exteriores, nos terreiros. Em breve 

as ideias iluministas iriam ceifar esta concepção de vida, permitindo às herdeiras 

solteiras frequentar os mosteiros como educandas e algumas mesmo utilizando esta 

educação como forma de se manterem no século. Dentro de uma centúria a França 

exportaria uma nova visão educativa, levando algumas religiosas a reconverter-se, 

digamos mesmo a reciclar-se para tomarem parte numa nova sociedade. Em Viana o 

Colégio das Ursulinas preparou muitas meninas, não só para a sua futura vida familiar 

como para se poderem sustentar, trabalhando como educadoras externas. As primeiras 
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seguidoras de Santa Úrsula começaram por ser protegidas de S.Francisco a quem foi 

pedido que trocassem de hábito e de hábitos
166

. 
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 O pedido faz-se à rainha em 1778 e vieram religiosas de Coimbra para Viana fundar uma instituição 

“para a educação da mocidade feminina”.ADB, Fundo Monástico, Ursulinas, U14 
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N 

S 

E O 

PLANTA 2 (1º piso), Planta das oficinas do dormitório novo do Mosteiro de Santa Ana  

1699 

Planta da autoria de Isabel Maria Pinho a partir do original depositado na Biblioteca da 

Ajuda – 54-X-29-236 

 

1 

3 

2 

5 

6 

7 
8 

4 

Legenda: 

 

1 – Dormitório; 

2 – Pátio da portaria; 

3 – Trânsito para o coro; 

4 – Coro de cima; 

5 – Igreja; 

6 – Celas; 

7 – Casa do lavor; 

8 – Casa do Capelão; 
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N 

S 

E O 

PLANTA 2a (rés-do-chão), Planta das oficinas do dormitório novo do Mosteiro de 

Santa Ana  

1699 

Planta da autoria de Isabel Maria Pinho a partir do original depositado na Biblioteca da 

Ajuda – 54-X-29-236 

1 

3 4 

2 

5 6 

7 

8 

9 10 

11 

12 
14 

13 

15 
17 

16 18 

19 

Legenda: 

 

1 – Porta do Carro;   11 – Capela mor; 

2 – Portaria;    12 – Casa do capelão; 

3 – Grades;    13 – Quimgosta do Passamano; 

4 – Casa da porteita de fora;  14 – Neste Lugar estão Cazas e 

Quimtons da Villa; 

5 – Casa das moças;   15 – Terreiro da vila; 

6 – Casa do celeiro;   16 – Lugar das casas; 

7 – Casa para celeiro ;  17 – Rua para o Convento de Santo 

António dos Capuchos 

8 – Entrada (Mirante);  18 – Lugar de casas; 

9 – Coro de baixo;   19 – Terreiro de fora. 

10 – Igreja; 
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Por agora estamos ainda no sentido de que as vocações aumentavam ou talvez o 

chamamento fosse já muito mais profano, atraindo raparigas e senhoras que procuravam 

libertar-se de peias familiares, tornando-se quase donas dos seus destinos. 

 

O registo das obras é bastante exaustivo e torna-se maçador
167

 se não tivermos qualquer 

apoio visual. Com a fotografia e a planta conseguiremos melhor expor o assunto. 

 

Antes de iniciarmos o processo queremos alertar para o facto de que o referido desenho 

do século XVII, da Biblioteca Nacional da Ajuda,(planta 2 e 2 a)  peca por apresentar a 

ala do mirante substancialmente mais curta relativamente às plantas feitas em finais de 

800
168

. Isto apenas indica que era um desenho e não uma planta como hoje se concebe. 

As medidas, as dimensões e os pormenores arquitectónicos eram registados no contrato 

notarial e assentados nas folhas de pagamento. De resto o traçado do esquiço é 

ortogonal e a planta real apresenta já um enviesamento para poente, que foi  a morte do 

mirante (planta 4). 

 

O muro do Passamane ía deixar de ser o limite poente da cerca e o incomodo 

permanente pelos sucessivos desabamentos terminava. Para esta rua e colocado ao 

longo dela, de norte para sul, ficou a última aquisição construtiva do complexo 

monástico.   

 

Estava nesta altura em acabamentos a nova cabeceira da igreja, rectificado que estaria o 

polígono, transformado numa geometria consentânea com as normas, o que muito terá 

agradado ao futuro arcebispo. No outro extremo os dois coros sobrepostos aguardavam 

as decorações. O primeiro dormitório desapareceu, submerso nestas obras. A partir da 

torre que os limitava agora, projectava-se outro, para o lado oposto da torre, que iria 

cercar com a nova fachada exterior, no Passamano, um outro claustro chamado o 

terreiro de dentro. Também a portaria inicial que agora ficava escondida dentro desta 
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nova área, sofreu intervenções pelo que se vê da planta térrea
169

(planta 2 a). Fizeram-se 

novos locutórios e grades que ficaram sob a Casa Nova e a Noviciaria, cujo conjunto era 

o Paraízo
170

(planta 4 M, desenho 12 legenda). Na face norte deste reduto havia uma 

escada para o primeiro andar  onde outras dariam acesso ao terceiro
171

. Esta área deveria 

ter sido a circulação principal de todo o edifício. Aquela correnteza de degraus ficou por 

isso adossada do lado sul da respectiva construção e próximo da porta do carro que fora 

mudada. Tapada a antiga, rompeu-se uma nova lajeada e guarnecida com pedra lavrada 

“ simalha e frizo”
172

 Do outro lado, mais para norte ficavam as dependências de serviço 

depois de uma passagem que cremos conduzia à enfermaria.já colocada no extremo 

ocidental desta ala e por onde se circulava por uma escada. Isto toma consistência 

quando a escritura indica o começo do novo dormitório “ donde agora fica a caza que 

chamão de enfermaria, correndo este athe hão perfil da rua do Passamane….”
173

 E 

quando F.Guerra localiza neste sitio uma cozinha
174

 e a escada no outro topo (planta 4). 

A enfermaria teria uma excelente exposição solar  que perdeu parcialmente ( o lado sul) 

com o novo dormitório e mirante. Estaria como se pedia a uma distância razoável e com 

isolamento suficiente para evitar contágios. Não permitiria naturalmente que as 

enfermas ouvissem missa. Todo o piso térreo foi ocupado por celeiros. O outro 

dormitório partia da torre em direcção a poente, fechando o terreiro de dentro. O lado 

ocidental deste quadrado assim definido, estendeu-se para sul até topar a rua que hoje é 

a dos Bombeiros. A sua antepassada, nos primórdios, deveria ser a rua da Oliveira que 

dá a primeira localização geográfica
175

. A sua confluência com a do Passamane 

(actualmente engalanada por um magnifico pórtico setecentista, trazido das Ursulinas- 

desenho 29, fotog.59) formou o mirante que no andar sobradado tinha a casa do lavor e 

por cima dela podiam as religiosas “mirar” o século. Apesar da apreciável altura 

relativamente à rua criaram-se sérios inconvenientes como transparece das Visitações 

posteriores.   

 

Cotejando os elementos disponíveis (planta 2 e 2 a e fotog. demolição 7b 1898) 

identificamos alguns deles: as cinco janelas conventuais que iluminavam o corredor de 
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circulação das celas do dormitório grande que “caye para o terreiro de dentro”
176

. As 

celas estavam para dentro mas o corredor estendia-se do lado sul (3). Uma sobre a casa 

do forno e outra “que se fés de novo na caza junto à da Madre Abadessa”
177

 não 

localizamos. Deviam estar situadas no corpo norte. As três das três celas “que cayem 

para o tereiro da igreja”
178

 a 4 500 cada, perfazendo 49 500 reis, identifica-mo-las na 

fotografia no pano do mirante que excede o dormitório novo meridional, e estavam 

voltadas a nascente, conferindo com as 3 celas que se vêm naquele local da planta. 

Quanto às nove janelas das “cellas que ficão para o terreiro de dentro”
179

 por 3 500 reis 

a totalizarem 31 500 reis, contam-se facilmente na planta nas paredes sul e poente do 

dito terreiro. As cinco celas meridionais e as quatro ocidentais, tudo para o interior. O 

espaço que sobra entre estas últimas tinha luz do lado oposto e por isso não conta com 

vão. O lado exterior desta correnteza de celas foi contemplado com 10 frestas “de 

bufarda”
180

 que  correspondiam à totalidade das dependências deste lado, incluindo o 

topo da longa circulação meridional e a pequena separação transversal .A 2 970 reis 

somaram 29 700 reis.  A fachada norte do mosteiro da Serra do Pilar (Agostinhos), 

voltada para o Douro, mostra estas interrupções entre conjuntos de celas, assinaladas 

com uma espécie de torres ornadas de janela com cota superior. Também em S.Bento de 

Viana vamos encontrar um esquema arquitectónico semelhante, voltado para o rio. Era 

inevitável para longos corredores de celas.  

 

Numa película bastante delida pelo tempo (fotog.4) identificamos o ângulo sul/poente 

interior, do terreiro de dentro, na diagonal da torre. Se esta visão não fosse tão exígua e 

se se tivesse estendido um pouco mais para a esquerda, além da ruína do dormitório 

“novo” veríamos, que o alargamento do entablamento se desdobraria num ático sobre a 

portaria e talvez pudéssemos dar uma olhadela ao “Paraízo” que lhe ficava por cima. As 

noviças ficaram então sem grandes vistas quando a imensa mole do mirante lhes barrou 

o horizonte marítimo.  

 

Pela escritura ficamos ainda a saber que o autor do projecto foi António Bernardes
181

, já 

apelidado de mestre e que seguia as pisadas de outro, o seu próprio, o engenheiro militar 
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Manuel Pinto Vilalobos
182

. Talvez por isso o mosteiro assumiu a sua fisionomia 

setecentista antes do período cronológico, pois estava iniciado o tempo da arquitectura 

sóbria e elegante que marcou o século XVIII vianense. A importância dos locais onde se 

aplicaram as janelas avalia-se pelas quantias a pagar. As que deitavam para a rua do 

Passamane 2 600 reis a brassa, as do mirante 5 250 reis
183

 mais 12 500 da montagem de 

cada uma das 22
184

. As duas restantes à razão de 12 000 reis ficaram mais baratas pela 

posição que ocupavam. Estavam voltadas “para a parte de Santa Luzia”
185

 e ladeavam 

as duas águas do telhado do dormitório novo. Além do lugar, ficavam praticamente 

escondidas das vistas da rua. As dos dormitorios variaram entre as que era das celas (3 

500 reis) e as que ficava nas áreas comuns (4 500 reis). A construção previa ainda a 

utilização de várias espécies de entablamentos com frizos e arquitraves consoante a 

importância da colocação. Um “Tallus” corria por baixo das primeiras janelas mais altas 

do mirante e outro “cerca o mirante por sima dos arcos das portadas com seu 

arquitrave”
186

 . O preço de cada um atesta a importância do trabalho. Enquanto este 

custou 3 300 a braça, o primeiro ficou-se pelos 2 450 reis a braça. A porta do mirante 

projectava-se voltada para sul (depois acabaria para poente) e segundo “se mostra no 

perfil e apontamentos”
187

  custaria 5 500 reis. Esta porta dava acesso a uma passagem 

sob o mirante que terminava no “ arquo que conrresponde pella parte de dentro da dita 

porta….”
188

 Pelo qual se pagaria 35 000 reis.  No entanto a madre escrivã registou o 

seguinte “pelos três arcos das portadas do mirante por onde se entra para o mosteiro 

com suas bazes, cappiteis e simalhas”
189

 pagou 195 000 reis. Não é de estranhar visto 

haver ainda hoje várias modificações que se fazem a projectos pré estabelecidos. Mas 

parece-nos que se fala de uma e a mesma coisa. O mirante recebeu na realidade três 

aberturas, uma em cada uma das faces livres. As três estavam ligadas entre si por 

passagens abobadada que terminavam naturalmente em arco e o do lado nascente era 

“por onde se entra para o mosteiro”. Os capiteis do mirante seriam pagos a 22 000 reis 

cada um
190

. Esta verba não existe no livro do mosteiro mas a anotadora monástica 

contabilizou quatro pirâmides “que se poserão sobre o dito tabolamento nas quatro 
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quinas do mirante por avaliação do mestre Domingos Gonçalves do Rego”
191

 Estava 

incluídas duas portas por baixo do dormitório para “o segundo terreiro”,  as abóbadas, 

“as cazas da portaria e mossas”, os “repartimentos dos dormitorios e entrada do 

mirante” as lojas, o lajeado e ainda as pedras dos confessionários onde se chumbariam 

as grades. A passagem para o “segundo terreiro” seria abobadada com tijolo. Ficaria à 

parte qualquer outro ajuste posterior e necessário. Na obra e por contrato andariam 

permanentemente doze alvaneiros com seus serventes e dez oficiais para lavrarem a 

pedra. A falta de matéria prima e de mão de obra ficaria a cargo d’“elles outorgantes”. 

 

Os registos da escrivã são bastante  pormenorizados e enumeram portas, janelas, 

divisórias um pouco por toda a obra nova. Por baixo do dormitório da torre fizeram-se 

grades que levaram 5 portas e outra foi posta em “hûa por donde se entra do ante coro 

para os confessionários”
192

. A seguinte frase é curiosa “pela porta que da entrada do 

terreiro de fora e arco por onde se saye para o de dentro por baixo do dormitório da 

torre” 
193

27 000 reis. Só o arco custaria 15 000 reis e “pela porta de fora com sua 

simalha”
194

 12 000. Para este lugar talvez possamos arriscar um dos poucos 

apontamentos que F.da Guerra executou na totalidade (desenho 25). A listagem dos 

pagamentos continua com frestas, sobretudo nos pisos térreos, nas oficinas ou lojas 

tornadas escuras. 

 

Várias cantareiras foram colocadas consoante a espessura das paredes, umas grandes 

outras pequenas. A parte visível da construção foi toda ornada com frisos, incluindo a 

que deitava para o terreiro de dentro. A área da enfermaria, das mais afectadas levou 

uma chaminé nova dentro do dormitório “que fica entre o novo e o da enfermaria”
195

 e 

pela qual se pagou 6 000 reis. 

 

Madre Faustina não esqueceu  os 4 000 reis “pela esfera que se fez de novo para o 

mirante, limpar e assentar as armas reaes que nelle estão”
196

. D.Manuel que Deus tinha 

não fora esquecido pela comunidade que muito orgulho teria da sua protecção. 
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Os alicerces foram supervisionados  directamente por Domingos Gonçalves do Rego e 

pelo próprio António Bernardes pelos quais receberam 1 003 748 reis.
197

 João Roiz 

lageou “debaixo do mirante e do passadisso que dá para a entrada do terreiro de fora 

para o de dentro”
198

 (deve ser o desenho 25). Também foi encarregado do assento da 

pedraria “de sorte que se não quebrasse”
199

. Fechou-se a área exterior com um muro 

que da casa do capelão se estendeu até ao mirante, encerrando o terreiro de fora ou da 

igreja.  

 

Um exercito de homens trabalhou neste estaleiro que durante largos tempos deve ter 

animado a pacatez da vila. Muitos deles vieram de fora de áreas limítrofes atraídos pelas 

boas condições salariais que a obra proporcionava. O próprio capelão contribuiu para 

algumas das empreitadas e deve ter aproveitado para concretizar alguns arranjos na sua 

residência que, contigua à sacristia de fora, limitava o terreiro da igreja do lado leste, 

ficando no enfiamento da ala do Capítulo. 

 

Depois dos pedreiros vieram os rebocadores e os retelhadores que entretanto já 

percorriam os telhados “enquanto esteverão de telha vam, para não chover nos 

dormitorios novos”.
200

 

 

Entretanto a obra do lado ocidental afectou a água pública e foi preciso mudar a 

canalização que levava a água ao chafariz da vila. Os canos eram “antiguos no lugar em 

que se fez o licerce do dormitório do Passamane, o qual se fez de novo com suas pedras 

para segurança dos alcatruzes, com paredes dos lados para nunca prejudicar a obra”
201

. 

Apesar do peso que o mosteiro detinha ainda, a Câmara não lhes perdoou a despesa em 

causa pública. A existência de alcatruzes indica que o terreno seria muito desnivelado, 

sendo preciso elevar a água para regularizar o caudal. 

 

Os entulhos da demolição e do desaterro dos alicerces foi retirada e levada para o 

Solevado, Campo do Castelo e Santo António
202

. A melhor cal chegou de barco da 

Figueira da Foz
203

, produzida nas pedreiras onde se extraíam as tão cobiçadas pedras 
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para a estatuária, e depois transformada em fornos. Carrega-la na origem, transporte 

marítimo no barco de mestre Gabriel do Rio, pagamento de alfandega, guarda, 

governador, piloto e escrivão e as mulheres que a levaram ao mosteiro, tudo isto ficava 

de cada vez em 569 960 reis
204

. Alguma foi entretanto comprada aos pedreiros que 

andavam na obra da capela mor da matriz.  

 

O tijolo para as abobadas do mirante e trânsito do terreiro e para a chaminé veio de 

Lanheses e feito de encomenda “de mayor forma que o que se costuma”
205

. 

 

A melhor telha foi adquirida em Manhente, termo de Barcelos e serviu de intermediário 

na compra o vigário daquela freguesia Sebastião Monteiro Leitão
206

. Do mesmo lugar 

eram Manuel Francisco, António Rodrigues e Domingos Gonçalves que forneceram 

telhões para cumes, canos e guieiros dos telhados que foram embarcados em Darque
207

.  

 

Mestre António Bernardes encarregou-se ele mesmo da compra das madeiras que as 

solicitou em “varias partes desta província…
208

” Cerdedelo, Fornelo e Simaens (deve 

ser Sandiães porque são todas freguesias de Ponte de Lima) são apenas alguns dos 

lugares. Compraram-se árvores inteiras, sobretudo carvalhos e castanho, algumas ainda 

nos soutos e montados. Tábuas já prontas, frechais ou paus para os fazer, traves e 

tirantes, barrotes, asnas de telhado foi tudo comprado localmente em feiras ou a 

particulares. O pinho da terra veio de Ponte de Lima em tábuas, “furnes”
209

, taipa, 

couçoeiras e em ripado para forros. O capelão pagou parte desta factura que foi de 629 

605 reis, no que dizia respeito à obra da enfermaria. Mas também à sua conta ficou a 

verba de soalhar, cortar pinheiros, anteparos da igreja, da casa das moças e a das 

porteiras, a grade para fechar o terreiro e o estaleiro para as abóbadas, os “azimbros” 

(cimbres, moldes) dos arcos, as madeiras para as grades do mirante e o taboado para a 

torre que nos três anos do triénio somou 622 870 reis.
210

 

 

Os forros das casas de então eram feitos com madeira de pinho da terra, bastante 

durável quando bem seca e desempenada. Mas as monjas recorreram a outra variedade 
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da mesma espécie vegetal e com um bonito veio, o pinho da Flandres. O que 

compraram localmente revelou-se insuficiente para as guarnições e forro do mirante, 

pelo que encomendaram 115 dúzias de taboado na Holanda, que se revelou depois 

excessivo
211

. Assim revenderam 22 tábuas para as freiras de S.Domingos, 6 para os 

frades da mesma Ordem, 12 para as suas congéneres de S.Bento e mais 4 para 

Monserrate
212

. 

 

Da encomenda nos Países Baixos encarregou-se António Cobelos, capitão do Nossa 

Senhora do Loreto que levou para pagamento 131 arrobas e 22 arrateis de açúcar 

mascavado. Foi embalado em caixas pregadas e com fechos especiais que o próprio 

mosteiro pagou assim como o frete de as levar ao cais e o seguro que fez António Dias 

de Carvalho. As madeiras de boa qualidade incluíram também “… desessette 

couçoeiras amarellas do Brazil para portas e trancas do mirante” adquiridas a Manuel 

Moreira e mais três a Gabriel de Castro Jacome (deviam ser comerciantes 

importadores)
213

. 

 

A lista dos preparos de ferro é extensa. Grades para o mirante eram 11 e mais “duas 

grades do mirante alto que ficão para a parte do norte”
214

. Estas as que davam para o 

telhado do dormitório que vimos não terem sido consideradas tão importantes como as 

outras em termos de estética, mas não em questões de segurança da clausura. Pesavam 

62 arráteis, 8 no terreiro de fora “sinco das janellas conventuais do corredor e das três 

celas que ficão entre elle e o mirante”
215

 (e que já se localizaram), 10 grades de celas do 

terreiro de dentro (também se conhecem), as janelas das celas do lado do Passamano 

(que eram 8), uma na chaminé da enfermaria, três no terreiro de dentro e duas no de 

fora, grades no locutório dos confessores, no “palratório”, vários ferros, dobradiças, 

pregos, escapulas e trinquetas. Foram ainda estes artistas que furaram as soleiras para a 

saída das águas pluviais. O pagamento de 428 790 reis distribuiu-se por trabalhadores, 

fornecedores e na execução de um coberto para o estaleiro
216

. Do Porto vieram 

ferragens especiais “goldras torneadas com seus escudos para as dittas portas”
217

 (das 

celas). Todas as grades foram pesadas no local com balanças trazidas para o efeito. Para 
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a colocação de toda a ferraria foi preciso chumbo e ainda para os “canudos que lanção 

fora delas (das frestas e janelas) a agoa da chuva”
218

 Algum deste metal veio em pasta 

para “os canudos e roza do pendoral do mirante”
219

, provavelmente as gárgulas. De 

cobre fez Manuel Ferreira, caldeireiro, dois raros para os confessionários, um dos quais 

pagou uma freira. Custaram ambos 2 645 reis.
220

 

 

Para os acabamentos foram precisas tintas para pintar portas, janelas, grades e gelosias. 

Antes da tinta aplicou-se “azarcão” (zarcão, aparelho de primário), alvaiade (fixador de 

cal) que veio do Porto e almagre (hematite – primário de ferro de cor vermelha aplicado 

nas pinturas mais grosseiras), verdete (óxido de cobre) e uns “barrilinhos de pos pretos 

que mandey vir do norte”
221

 (o que poderá ser isto? Talvez óxido de manganês para 

riscar). 

 

Para albergar os trabalhadores alugou-se a Barnabé de Melo Pinto uma casa. Muitos os 

que trabalhavam no estaleiro eram forasteiros. Aquele inquilino constituiu-se ele mesmo 

ajudante da obra e “assistio o ferreiro algum tempo para poder melhor ajustar as 

grades”
222

. Registe-se ainda uma moeda de ouro que o capelão lançou “sobre a 

primeira pedra como he estillo”
223

.  

 

Desembolçaram as madres 5 956 231 reis. 

 

Para colmatar parte da despesa as celas foram vendidas a cerca de 22 religiosas pela 

quantia de 100 000 reis .  A abadessa Catarina de Jesus, a escrivã Faustina de S.José e a 

tesoureira Maria dos Anjos pagaram 3 052 450 reis (três contos cinquenta e dois mil 

quatrocentos e cinquenta reis). A restante dívida transitou para o triénio seguinte em que 

foi saldada. É curioso observar o triunvirato a quem coube rematar a despesa: a 

abadessa eleita  Faustina de S.José que fora escrivã no governo anterior, Luísa de S.José 

que tomou aquele lugar e Margarida de S.José a tesoureira. Pelos nomes de profissão   

pertenciam todas à confraria dos carpinteiros cujo patrono é S.José. Foi coincidência?               
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As novas celas ganham vida quando lhes conhecemos algumas das destinatárias e os 

lugares que lhes foram atribuídos. Do lado do Passamano eram 8 , a nona dava já para o 

terreiro de dentro, era a primeira deste lado (a contar de norte). A 12 era a 4ª deste 

mesmo lado.
224

 

 

A decima terceira, que se seguia não tinha janelas mas foi paga pela mesma quantia. A 

decima quarta era a “primeira do dormitório que vay acabar na torre dos sinos”
225

. 

Continuavam até à decima oitava, a quinta e ultima deste dormitório.
226

 

 

A cela 19 “tem janella para o terreiro da igreja”
227

, a 20 “tem janella para o mesmo 

terreiro da igreja”. Ana Maria dos Reis ficou com a “última cella que fica junto ao 

mirante da parte do dito terreiro da igreja que he em numero vinte e hûa”
228

. Mariana 

de São Bernardo e suas primas “occupão o lugar cerrado de taboado que esta na caza 

da chaminé e pello uso do ditto lugar lhes arbitrou”
229

 o arcebispo D.João de Sousa, em 

visita ao mosteiro, 20 000 reis. A quantia seria paga à comunidade em 1719
230

. Não 

sabemos ao certo onde era mas a descrição e o preço revelam não ser lugar muito 

convidativo. No Inverno era capaz de ser suportável pela proximidade da chaminé. Mas 

durante o resto do ano, voltada para poente como seria de esperar pela vizinhança da 

enfermaria e ainda por cima ocupada por mais de uma pessoa, a convivência não seria 

fácil. 

 

As celas foram pagas à peça e não pelo números de habitantes que as ocupariam. 

 

Toda esta distribuição pode ser acompanhada na respectiva planta.        

 

Antes de avançarmos para o ciclo seguinte, convém reter  as alterações arquitectónicas 

operadas no mosteiro. 

 

Em finais de 500 a construção não seria muito forte com excepção da igreja toda 

edificada em cantaria e devidamente ornamentada segundo a época. Todas as outras 
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dependências eram feitas de adobe e fasquio, com frestas, mais do que janelas e as 

poucas portas  esquadriadas em tijolo. O claustro estaria delineado mas não fechado a 

poente. O restante perímetro compunha-se de dormitorios, o primitivo a sul, 

provavelmente um a norte ou já dois sobrepostos. A ligar os dois corpos a ala do 

Capitulo que deveria ainda ser térrea. O corredor da leitura seria o único com arcaria 

completa a suportar uma varanda de barro e madeira.  Afastado do complexo e adossada 

à parede do Passamano que teimava em cair com frequência estaria a enfermaria com a 

sua cozinha privativa. 

 

Meio século volvido a reconversão efectuada obliterou por completo a lembrança do 

antigo mosteiro.        

 

As obras começaram como seria de esperar pela igreja. Os vários arranjos e pequenas 

modificações demonstraram o limite das possibilidades. Por outro lado em Viana 

durante a primeira metade de 600 construíram-se três conventos: o Carmo 1621 e aberto 

ao culto em 1647
231

, Santo António riscado em 1611 por João Lopes o Moço e pronto 

em 1625 para receber os franciscanos de S.Francisco do Monte
232

 e o convento dos 

Crúzios com uma igreja nunca terminada mas que poderia ter tido a amplidão de 

S.Vicente de Fora. Tudo isto foram concerteza incentivos.  

 

Foi o momento para adequar a construção aos princípios tridentinos. Na igreja a 

primeira parte a considerar foi a cabeceira. Terá engolido literalmente a antiga, ou o que 

dela restava. A ousia ficou parcialmente recuada relativamente à ala nascente, isto 

porque o polígono gótico já o fazia. A parede meridional afastou-se mais para sul, 

arrastando consigo toda a empena. O retábulo de pedra ou de madeira foi substituído 

por um outro com as partes laterais pintadas e a central talvez entalhada. Não 

encontramos nenhum exemplar que nos possa servir de comparação. Nem mesmo na 

obra de Manuel Gomes o responsável pelo trabalho. A recolocação da parede sul levou 

à necessidade de rever o forro da igreja. A modificação da capela mor, que terá sido 

alteada com um supedâneo como era desejável arredou as capelas funerárias, porque do 

lado norte foi necessário romper a parede para introduzir uma roda e uma grade de 
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comunhão
233

. Ambas tinham acesso por uma pequena dependência entalada entre a 

sacristia de dentro e a capela mor ou era mesmo parte daquela. As aberturas era 

guarnecidas com pares de portadas com chaves e as dimensões as indispensáveis para 

cada função. Incluída nesta primeira obra de fundo terá sido a sacristia de fora. Esta terá 

estado por detrás da tribuna bastante próxima da roda por onde se passavam os 

elementos litúrgicos, antes de encontrar lugar apropriado, incorporando a casa do 

capelão, não deixando no entanto de existir a passagem pela cabeceira, na traseira do 

retabulo . O lavabo que está na parede da actual sacristia, outrora o Capitulo, deve ser 

pela feitura desse tempo ou mesmo um aproveitamento anterior (fotog.49) Segundo as 

normas teria sido colocado na sacristia exterior para que o sacerdote se purificasse. Não 

poderia ter em hipótese algumas uma canalização comum à água do interior do 

mosteiro
234

. É normal de resto que a água que abastece as sacristias tenha origem 

independente, ou seja a primeira que entra nas instalações monásticas. Além de não 

poder provir da clausura esta água era considerada especial e só para uso local.          

 

Ainda a cabeceira estaria transformada em estaleiro quando este se estendeu para o lado 

oposto. A primitiva capela transformou-se definitivamente na nave da igreja e a sua 

continuação, o velho dormitório, ficou parcialmente absorvido pelo coro. Este, a igreja 

de dentro, devia estar a uma cota inferior do altar mor
235

. Ali não se colocaria nenhum 

outro altar. As Instruções referiam-se ainda a um só coro, mas devido à intensificação 

da espiritualidade da vida monástica as funções religiosas diversificaram-se e os dois 

coros sobrepostos tornavam-se necessários. A área que ocupavam era normalmente 

igual à da nave. Assim o portal lateral próprio das construções femininas ficava 

sensivelmente alinhado no eixo menor da totalidade do espaço. Também as directivas 

borromianas  proibiam qualquer tipo de aberturas para o lado público. A luz jorraria 

somente do lado do mosteiro, mais exactamente do claustro, enquanto as da igreja seria 

colocadas precisamente do lado contrário para evitar devassar a clausura
236

. Mas em 

Santa Ana rasgaram-se algumas, três para cada lado, embora se tenha o cuidado de 

especificar que as exteriores serão “rasgadas do alto para baixo para que fiquem altas 

da parte de fora”
237

. Por cima mais seis, três de cada lado iluminavam o coro alto. Eram 
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todas iguais e tinham de largura o dobro da altura.
238

 Esta disposição vigorava nos finais 

do século XIX como se vê da fotografia, embora se contem quatro e não três aberturas 

em cada andar. A forma de fazer o interface com a igreja de fora clarifica o principio 

que defendemos, que foi este momento em que passaram a existir dois coros 

sobrepostos. Se até então nas visitações só havia referência ao coro de forma geral. A 

escritura diz que a obra incluiria coro de cima e de baixo e “sobre a grade da igreja que 

oje há tres grades de largura….. levando entre humas e outras hum mainel de pedra de 

esquadria inteirisso…”
239

 Uma grade apenas no coro existente. Encontramos vários 

exemplos desta evolução. Uma imensa grade ao nível térreo e depois por cima duas ou 

mais divididas pelos maineis de pedra. Na igreja de Viana a disposição do coro alto 

ainda é esta, embora a parte inferior, talvez por uma razão de estética, tenha seguido o 

desenho da de cima. Isto pertence a uma fase mais tardia quando as religiosas se 

entregaram ao deleite decorativo. A torre entretanto deve ter mudado de lugar, porque 

F.Guerra diz ter a certeza de que os materiais provenientes da demolição parcial a que 

assistiu eram não só da construção do sec.XVI, mas de uma intervenção efectuada no 

XVIII
240

. Afinal foi em finais de 600 quando que se fecharam as frestas e janelas e que 

ela foi colocada no lugar donde só saiu quando transformada em elemento decorativo do 

asilo. Porque a torre do campanário deveria ficar junto da igreja interior e aberturas só 

as dos sinos. Como o coro “escorregou” para ocidente, os sinos tiveram de ficar ao 

alcance da sineira e lucernaria
241

. Sendo o coro lugar de oração o ante-coro era o lugar 

adequado
242

. Depois os vários andares receberam aberturas indispensáveis à ventilação. 

As ampliações da igreja empurraram o claustro para norte, que foi refeito na década de 

80. 

 

Para a esquerda da torre fez-se um novo dormitório com celas voltadas para norte e na 

confluência dos dois corpos. Um outro, na perpendicular  que, servia a antiga portaria 

foi remodelado, aproveitando-se para instalar ao nível do primeiro andar a noviciaria 

que com a casa nova (talvez  o cartorio) formavam o Paraízo. Se esta última 

dependência tinha a função que lhe alvitramos poderiam mesmo estar por baixo 
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daquela, porque ao nível superior as normas construtivas só admitiam dormitorios e a 

noviciaria
243

 , tudo o resto eram oficinas e lojas. No piso térreo. A própria entrada do 

mosteiro fez-se de novo acrescentando locutórios e grades novas no sobradado.  

 

Estas áreas construídas a sul e a leste complementaram-se  com um corpo  norte que 

incorporou a enfermaria, existente no extremo ocidental, e esta por sua vez foi 

absorvida pelos novos dormitorios com celas de ambos os lados que a partir daquele 

local de convalescença tapou toda a face do edifício de um lado, e do outro ajudou a 

fechar o chamado terreiro de dentro, agora formado . O acesso ao interior da área 

reservada passou a fazer-se pela passagem  abobadada sob o mirante A um arco a 

poente e outro a sul correspondia um terceiro a nascente, (as três faces livres) a nova 

circulação para o terreiro de fora, o largo da igreja. Daqui por um arco
244

 que furava por 

debaixo do dormitório da “torre”, visível na planta da Biblioteca da Ajuda do nível 

térreo (planta 2 a complementa-se com o desenho 25), passava-se ao terreiro de dentro, 

onde se localizaram as casas da porteira e das moças, de um lado e locutórios do outro. 

Mais à frente e para nascente estava a portaria do mosteiro. Não sabemos se existiu 

alguma porta de serviço do lado do Passamane. Fica-nos a ideia que todo este pano seria 

praticamente mudo porque as próprias aberturas que iluminavam  as celas que deitavam 

para este lado tinham  janelas de “bufarda”. Não encontramos sinonimo para isto, mas a 

denominação dá-nos a imagem de portinholas, qualquer coisa ligada a marinha, talvez 

óculos como os que se visualizam na tomada de ângulo do terreiro de dentro.   

 

Com esta revolução arquitectónica a fisionomia do mosteiro petrificou-se para a 

posteridade, se esta lhe tivesse sido favorável. Só no interior se pode acompanhar a 

evolução estilística assente no poder financeiro da comunidade. 

 

1.4 - O Século das “Luzes” – o ouro em Santa Ana 

As grandes obras do mosteiro efectuaram-se uns anos antes do preconizado por 

F.Guerra que aponta a primeira década de 700. Nesta altura a planimetria estava 

definitivamente alterada e as obras eram já de outra natureza, tratava-se de dar à 

edificação a roupagem adequada a tal revolução arquitectónica. Em breve o mosteiro 
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seria uma imensa cidadela onde se movimentava um formigueiro humano. Crescia o 

número das professas ou recolhidas e com elas vinham mais serviçais: 10 moças da 

comunidade, 1 para a louça no terreiro de dentro, 1 porteira para o terreiro de fora, 2 

moças do rio, feitor, hortelão e um moço do convento, capelão e sacristão
245

. O espaço 

circundante do mosteiro estava agora liberto de muitas das construções adossadas, 

abrigo no passado de muito do pessoal serviçal, como se revela na Visitação de 1599.     

     

A inaugurar a nova centúria uma obra de vulto. O forro da capela mor e com ela todas 

as molduras das aberturas da cabeceira. Manuel de Azevedo
246

 imaginário, natural de 

Barcelos assinou o contrato por 250 000 reis dos quais recebeu um quarto no acto da 

escritura. O trabalho seria entregue no ano seguinte, em Junho. A obra compreendia 

toda a parte de armação feita de castanho e o forro “por baixo da asnaria de bolta de 

compasso conforme em que esta a da Matris desta villa…”
247

. Ainda se pode ver a sua 

obra, em falso berço formada por “ apainelado com seos rumpantes e boquilhes, tudo 

levantado em talha….
248

. As dimensões da capela mor eram agora de 40 palmos de 

comprido por 28 palmos de largo (8,00metros por 5,60 metros)
249

. Quanto às janelas 

fica-nos a indefinição. Na fotografia disponível o lado meridional apresenta apenas uma 

de pequenas dimensões sob a qual se adivinha outra ou uma pequena porta descentrada 

do seu eixo. Nesta parede ainda são visíveis os restos da casa do capelão. Do lado do 

claustro nem a escritura esclarece. No topo nascente um óculo serviria para ventilação.  

 

Enquanto decorriam os remates na cabeceira da igreja, foram requisitadas grandes 

quantidades de pedra, barro e madeiras de castanho para  telhado e pinho para forros. 

Esta encomenda denuncia que a ala norte levou nesta altura outro piso com varanda e a 

chaminé comunitária foi feita de novo. Da sua envergadura se avalia na planta 3.No que 

se vislumbra na fotografia de 1898 este corpo do edifício apresenta  uma coloração 
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246
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diferente entre ambos os andares, além de que sob as aberturas mais altas corre uma 

linha  do que pensamos ser cachorros de apoio ao travejamento
250

. Sabemos que houve 

obras no dormitório da cozinha que custaram 135 635 reis, para além de que foi preciso 

uma nova chaminé com dimensões apreciáveis a exigir frestas. O preço é considerável 

168 460reis (a pedra seria para aqui) e a obra exigiu mais  “dous pedreyros que vierão 

da obra de S.Bento”
251

  

 

Feliciana Baptista começou o seu triénio em 1721 e no ano transacto forra-se o coro de 

cima e parte do mirante. Colocam-se os vidros na capela mor, na face exterior. Mais 

carpinteiros trabalharam no dormitório de S.Antonio (do lado nascente, talvez sobre o 

Capitulo) e na cozinha. 

 

Em 1723 José Meira
252

 serrou madeira e montou andaimes na igreja para João Antunes 

fazer alguns consertos, incluindo paredes de que Domingos Francisco retirou entulhos.  

Ao “ feittio dos altares collateraes oittenta e dous mil e coatrocentos reis” juntou-se 

445 100 reis do ouro que André Cardoso pintor, lhes aplicou e ao arco cruzeiro
253

. 

Terá sido o momento para  “mudar o retabollo da Trindade dous mil e coatro centos 

reis”
254

 para o lugar que ocupa hoje. “Pellos remattes dos altares da Trindade e do 

S.Christo mil e duzentos reis”
255

 e “pella banquetta do S.Christo, guarniçoens do altar 

mor e dos dous das ilhargas seis mil e cem reis”
256

 (um seria o de S.Martinho). “pêra 

rebater o entalhado do arco da capella mor, andaimes e taburnos…” miudezas e jornas 

e ferros tudo 105 770 reis
257

. Aproveitaram-se os pedreiros para corrigir ou substituir as 

pedras lapidares, partidas ou gastas e “alimpar as armas da porta da igreja…”. 

Encomendaram-se algumas peças de ourives e gravaram-se outras. Como ajuda para a 

despesa “recebeo mais dezanove mil e duzentos reis dos retabollos velhos que se 
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 Esta varanda está assinalada em ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, Obras no convento de Santa 
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venderão que por muito velhos e roins não derão mais”
258

. A madre Dionizia de São 

José contribuiu com 150 000 reis do “tabaco que a dittta madre fés naquelle tempo em 

que ainda não estava prohibido por V.Reverendissima”
259

. 

 

No final da década acalma-se a febre das obras e aparecem apenas alguns pequenos 

arranjos nas dependências utilitárias nos “tendais pera regueifas” e o alpendre da casa 

das moças “corredor the chegar à porta do claustro”
260

 (o correr norte do dormitório 

meridional). 

 

Chegados a 1730 a rotina instala-se com alguns pequenos trabalhos “coatro palmos de 

calçada que se fés debaixo do mirante”
261

 e reparações no dormitório do celeiro e seu 

alpendre. Abriu-se uma fresta na igreja junto do retábulo da Trindade (hoje do Rosário), 

logo do lado sul. Manuel António Bernardes tomava conta das obras e recebeu “hum 

mimo de vir ver as ruínas que ameaçavão…
262

     

 

O chafariz do claustro levou canos novos encomendados em Aveiro. Actualmente 

existem dois, um no claustro e outro na área circundante do asilo, a poente. Terão 

relação, serão um sucessor do outro, ou é o chafariz do solevado bastante mais antigo? 

 

As rendas deviam ser fartas porque apesar das enormes somas dispendidas as monjas 

recuperaram o fôlego para continuar a inovar. Cozinha e dormitorios praticamente de 

novo, para que ala de serviço ficasse condigna faltaria o refeitório. A canalização da 

cozinha foi refeita por causa das obras ali efectuadas e toda a ala norte se vestiu de novo 

quando Miguel Coelho fez o forro do refeitório
263

 no ano de 1732 pela quantia de 114 

200 reis
264

. Depois  os “mestres carpinteiros que fizerão as mezas e acentos do 

refeitório”
265

 cobraram 24 000 reis. O mobiliário foi executado pelo mesmo Miguel 

                                                 
258
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Coelho e seus artífices
266

. Ali mesmo por cima ainda foi preciso colocar os “cachorros 

de pedra que se puzerão no segundo forro do dormitório”, parece então corroborar o 

facto de a varanda ter existido no local que alvitramos. Foram precisos mais 10 que de 

cortar e lavrar custaram 2 070 000 reis . 

 

Vilalobos terá tido aqui uma das suas últimas intervenções, ainda que à distância: 

“despendemos com os mestres Manuel de Oliveira, António Lopes Trindade
267

 como 

consta da medição do coronel engenheiro que fes de toda a obra e conta lançada ao pe 

della trezentos e noventa e dous mil setecentos e corenta reis e tervinte avos de real”
268

    

 

Faleceu em 1734
269

 deixando para o filho a responsabilidade de o substituir pelo menos 

em termos teóricos, o resto das obras. 

 

Estava em projecto o púlpito porque “por dous pedreiros pera o pulpito hum tostão”.
270

 

Colocava-se a base de pedra onde assentou a obra que lá está. 

 

Apesar das enormes quantias já dispendidas na total remodelação do cenóbio e 

provavelmente com as finanças exaustas as senhoras de Santa Ana ainda não estariam 

satisfeitas. D.Rodrigo de Moura Teles dera lugar aos Braganças e o gosto da opulência 

mantinha-se. A ideia de pobreza, austeridade e despojamento não era consentânea com a 

posição de relevo que o país tomava de novo. As novidades entravam facilmente e eram 

irresistiveis. Os artistas buscavam de novo a riqueza extemporânea do ouro e dos 

diamantes e prometiam em troca o brilho e a sumptuosidade. A politica do majestoso e 

ostensivo seduziu as monjas de todos os mosteiros. Em Viana vila marítima e com 

intensa ligação ao Brasil o exotismo ficava mais proximo. A arquitectura reflectia as 

enormes fortunas agora de forma aparentemente mais discreta. As linhas rectas 

impunham-se evidenciando as ondulações  do rococo, levadas ao paroxismo no retabulo 

de madeira da Senhora da Agonia, com risco de André Soares e entalhado por José 

Alves de Arújo e no retábulo pétreo que é a fachada da capela das Malheiras, 
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provavelmente dos mesmos, ambas da segunda metade de 700.
271

 É a hora em que os 

conventos e mosteiros se apressam a aproveitar, sem o saberem, os últimos raios de sol 

do Antigo Regime.       

 

Mas os meios escoavam-se e as monjas apelaram ao Magnânimo que fazendo jus ao seu 

cognome lhes concedeu verba suficiente para marcarem presença de vulto no Barroco 

Joanino. Enquanto aguardavam ocuparam-se em pequenas coisas. Telhados, muros, 

caiação, portas, escadas e “taburnos da igreja” feitos por João Antunes
272

. Fez-se uma 

chaminé de tijolo que levou “hûa pedra do mar” , forraram-se celas, colocaram-se pias 

num dormitório, salgadeiras novas para peixe e carne e “hûa pedra que se pus no 

repartimento nas dittas salgadeiras…”. Por todo o mosteiro “semearam-se” grades com 

suas chaves, ferros, chapas para portas, aldravas, ferragens e trinquetas, dobradiças e 

pregos das mais variadas espécies. Nestas pequenas ou grandes obras encontramos 

Francisco Roiz, Manuel Francisco, Domingos Francisco, Domingos Froiz Moreno, João 

Ribeiro e Pedro Vaz e seu filho
273

. Desdobraram-se entre alvenarias, cal (esta era de 

várias qualidades consoante a finalidade), lagear (o calustro), aplicação de ferros, grades 

e ferragens, pedras e demais trabalhos indiferenciados. O mosteiro tinha enfermaria mas 

não dispunha de botica tendo de recorrer a S.Domingos e ao padre António Jacome de 

Magalhães como consta do “dinheiro que despendemos em medicamentos que vierão de 

fora por varias vezes….”
274

. Nunca teve, não existe menção de tal departamento ao 

contrário do médico Gonçalo Barros e do cirurgião Ignacio Vas
275

.    

 

A igreja ainda não estaria a contento e “arruinada” ou não a parede do claustro foi 

abaixo, aproveitando para se ampliar todo o espaço. Isto obrigou a aumentar o número 

das cadeiras do coro inferior. Desarmou-se o órgão onde se aplicou depois uma “crista 

feyta de hum caixão”
276

. Mexeu-se no coro de baixo, consequentemente no de cima 

para alinhar e a nave voltou a ficar em obras. No coro colocaram-se traves e pregaram-

se “as rosas”
277

. Renovou-se o soalho da sacristia, provavelmente a de fora. A dádiva 

do rei é entretanto concedida para a “despeza com as obras que neste triénio se fizeram 
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neste convento para as quais consignou sua Magestade que Deos guarde oyto mil 

cruzados nos sobejos do cabeção das sizas…”
278

 

 

A porta da igreja voltou a ser deslocada e novamente centrada na “parede que fica 

desde o cunhal do coro athe topar na capella, cunhal que nesta parte se fez, frestas com 

suas corniges em sima, entabolamento por sima da capella athe topar na parede do 

arco da capella mor com meio cunhal, escada pêra o púlpito por dentro da parede com 

perpianho de hua e outra parte, cruz e pirâmides na portada…”
279

 A parede da nave 

desalinhou-se relativamente à do coro ficando saliente para que a escada do pulpito 

coubesse entre a parede primitiva e esta que agora se fazia. Em muitos casos este móvel 

emparceira com outro do lado oposto, normalmente em igrejas paroquiais mas 

sobretudo nas catedrais com mais possibilidades de os ter. Um para o pregador e outro 

para expor alguma simbologia ou para o pároco ou bispo. No caso de ser apenas um ele 

devia ficar do lado do Evangelho. Estamos em tempos de Barroco e a cenografia 

dramática do sermão tinha um efeito fundamental e assim o braço do pregador quando 

se levantasse apontaria o  altar para onde todos olhavam, seguindo o gesto do pedagogo. 

Esta habilidade arquitectónica de integrar a escada resultou numa forma de enfatizar o 

imponente portal e as duas aberturas de recorte joanino que o ladeiam e o bom senso 

poupou. Por seu lado o púlpito não ficou em posição canónica, porque essa seria a 

parede do claustro, por onde se estendia o corredor dos confessionários, devassando a 

clausura.  

 

Manuel Martins
280

 executou toda a obra de pedra, alvenarias, reboco e caiação. Retirou 

também os entulhos resultantes da demolição e recebeu de tudo 260 000 reis. Sob o 

portal colocou-se uma imagem representando Santa Ana, a invocação, feita pelo 

entalhador António Francisco de Oliveira da cidade de Braga
281

. Em Loivo havia 

igualmente modificações e chamou-se um enxambrador, não nomeado, para assentar o 

retábulo que custou 18 600 reis
282

. 

 

O realinhamento da parede obrigou a refazer a estrutura dos altares. “Dois arcos de 

pedra de picão e de cada parte correr os degraos a acompanhar os altares, duas frestas 
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no meyo dos dois arcos, correr a parede da sachristia athe topar no arco cruzeyro, 

mudar a janella da sachristia, assentar em sima da parede della o entabolamento que 

tinha a capella, cal, revoques, mudar a caixa dos ossos e a sepultura da dita capella…” 

tudo isto feito por Manuel Alves (ou Alvares) Martins pelo preço de 130 000 reis.
283

 

 

Parece-nos que toda esta obra se refere à parte do pano sul que ainda lá ficou e que 

actualmente está encaixado nos dois corpos laterais, que uma vez regularizados 

tornaram a fachada perfeitamente simétrica. Se bem entendemos a sacristia de fora, a 

cargo do sacristão e do capelão e contigua à casa deste, onde havia também 

acomodações para aquele, batia de topo precisamente no lugar correspondente ao arco 

cruzeiro e era a partir daqui que a parede seria avançada. Naturalmente que isto trouxe 

consequências para a nave onde os altares colaterais da Epistola tiveram de ser 

removidos e recolocados.  Entre ambos se abriu uma das aberturas joaninas com a 

correspondente cega do lado do claustro. A outra ficou por detrás do púlpito. Não se 

nota a falsa parede interior por causa do tipo de luzes que tem permitindo uma claridade 

difusa. Entretanto também o corpo da casa do capelão foi afectado no ângulo da 

sacristia, sendo preciso mudar a parede e janela e rematar os entablamentos como os da 

igreja e o ossário dos Eça e Sousa passou ao lugar que hoje tem entre a devoção da 

Trindade e a porta. A nova entrada deslocou-se e criou um átrio fundo para o interior,  

complementado depois com o guarda vento. Todo o conjunto do portal não se deve ter 

alterado substancialmente. Os cunhais e vergas foram provavelmente aproveitados da 

anterior, servindo de esquadria a que se juntou praticamente toda a decoração joanina de 

Manuel Martins. Dizemos praticamente toda porque embora haja a indicação de alguns 

elementos, os anjos de pedra que “acompanham as armas” do mesmo Manuel 

Martins
284

, houve posteriormente no sec.XX  o rearranjo da cornija e a colocação da 

platibanda que não é de fabrico original. Segundo nos parece os fragmentos encontrados 

nas escavação não serviriam para fazer esta extensão. 

 

As frestas que serão os óculos que ladeiam o portal também devem ter sido modificados 

e encurtados. Na fotografia antiga e apesar da má visibilidade o contraste apresenta 

maior dimensão, pelo menos no que toca ao eixo que agora está menor. Também foram 

da autoria daquele pedreiro que cobrou pelos anjos 6 000 reis, pelas “frestas” 10 480 

reis e “por duas pirâmides pêra sima dos cunhaes da igreja… quatorze mil e 
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quatrocentos reis”
285

. A pedra desta última fachada terá sido levada de S.Gens no 

Porto, “como me afirmou o Rego”
286

.    

 

Em 1734 o relógio dá sinais de necessitar de atenção. “Por duas dobradices pera a 

caixa do relógio e a quem as pregou trezentos reis”. Seria já o de caixa alta ou de 

escada? Será o que permanece no que é hoje a sacristia? A botica e o boticario são ainda 

os mesmos fornecedores de semente de Alexandria, quina, ameixas, papoulas, etc. 

Algumas são de aplicação evidente, da primeira suspeitamos ser um laxante
287

.  

 

A planta da igreja estava agora segundo o risco tridentino, preconizado para 

comunidades femininas: compacta com uma só nave, sem transepto e orientada para 

leste. Com forro abobadado, pelo menos a cabeceira tinha falso berço, dois altares da 

nave que aqui se multiplicaram em quatro, geminados dois a dois como se fossem uma 

só peça. Nenhum foi posto na capela mor porque as respectivas paredes eram 

necessárias para uma, do lado do mosteiro se colocar a roda e a gradinha do 

comungatórios e do outro a sacristia de fora. Os coros que constituíam a igreja de dentro 

que não teriam capelas mas sabemos por experiência que todas as monjas povoaram de 

altares e os Inventários são disso testemunhas.    

 

Quando se fala em responsável pelo risco pensamos que se refere ao traçado exterior da 

fachada já que a planta em si nada tem de extraordinário e sofreu apenas acrescentos 

como aconteceu a muitas outras. O conjunto que enquadra o portal, da forma como 

estaria disposto parece ter sido da autoria de Frei Luís de S.José, monge cisterciense
288

 

do Bouro e que já projectara outras obras, nomeadamente em Braga
289

 No registo da 

despesa está: “por aluguer de besta gastos que o dito fez em hir a Bouro a fallar com o 
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frade que fez a planta”
290

. O frade chegou a deslocar-se à obra, ficando alojado na 

vila.
291

. Pode igualmente ter riscado muita da talha. 

 

A sacristia de dentro sofre remodelação e a arca funerária de Martim Vaz muda de sítio 

para uma das paredes desta, reduzida a um arco. Manuel Oliveira fez a obra assim como 

uma fresta aberta de novo e a roda da igreja. O chão da igreja ainda não era soalhado 

porque “ao dito de assentar as sepulturas na igreja”
292

. Já se torna pouco comum nas 

nossas igrejas este tipo de pavimento em malha de pedra com tampas de madeira ou 

com lápides. Aqui haveria várias com os respectivos brasões de família a atestar a 

ancestralidade dos pergaminhos.  No coro António Lopes Trindade rasgou mais duas 

janelas, uma em cima e outra em baixo, ficando as oito perfeitamente alinhadas quatro 

em cima e outras tantas em baixo
293

. Ainda ali estavam no fim do tempo útil da casa e 

tiveram mesmo a hipótese de permanecerem segundo um dos vários projectos de 

fachada que se fizeram (desenho23). Acrescentou “hua escada pera a serventia do 

coro”.  

 

Passou finalmente à fase dos acabamentos. Grandes quantidades de cal de várias 

espécies, barro, telhas e telhões “pera os telhados da igreja, coro e sachristia”, um 

exército de rebocadores, retelhadores e assentadores de azulejo apressaram-se a fazer os 

remates. Retiraram ainda 27 carros de entulho. 

 

Manuel João Antunes aplicou madeiras de castanho nas armações do telhado, forro, 

porta principal da igreja, soalhar a sacristia e fazer as rotulas do coro
294

.  Mais castanho 

foi usado para os confessionários, “assentar as cadeyras do coro”, fazer altares e 

taburnos. Os retábulos dos altares colaterais foram pelo menos intervencionados onde se 

gastou 17 160 reis em castanho
295

.  

 

De seguida anota-se a estrutura dos soalhos de ambos os coros e as respectivas 

coberturas foram executados em pinho da Flandres, os forros de castanho. Para isso 

retiraram-se os cadeirais e espaldas que se recolocaram depois, nos dois pisos. Fizeram 

                                                 
290

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana….Receita/Despesa, nº50, fl.29. ROCHA, Manuel 

Jaquim, Obras no convento….., p.297.  
291

 ADB,….. Receita/Despesa, nº50, fl.29 
292

 Idem, Ibidem, fl.29vº. Algumas ficaram registadas pela mão de F.Guerra que por ali andou aquando da 

exumação. AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, DesenhosAavulsos 
293

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…. Receita/Despeza, nº50, fl.29vº 
294

 Idem, Ibidem. 
295

 Idem, Ibidem, fl.30 
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ainda “tres cadeyras de novo com seus remates pera as Preladas”
296

 e guarneceram as 

oito janelas agora montadas com ferragens nas portadas de almofada. Ainda foi 

necessário acrescentar painéis no tecto da nave
297

. Estes remataram-se com “suas rozas, 

quartellas e rompantes na forma dos outros e fazer outras miudezas que constão dos 

apontamentos”
298

 tudo foi contratado por 240 000 reis a Domingos Meira e Ventura 

Alvares Lima
299

 que ali andaram com os seus empregados. 

 

Ainda no coro de cima se fizeram “quatro janellas trancadas de livro, banqueta das 

cadeyras novas, respalde da parte do terreyro, porta do coro que entra pera dentro no 

coro de bayxo, oyto cadeiras novas, cayxão pera sahirem os frontaes….”
300

 .  

 

Volta a entrar em cena um personagem sobejamente conhecido e parente de outro de 

idêntico mester. Miguel Coelho que “pella obra de talha das grades do coro de cima e 

da do de bayxo e sobre roda e confessionário da igreja…” ajustou 48 000 reis
301

. 

“Pella obra de entalha nos altares da igreja que fez o mestre entalhador Miguel 

Coelho…” 
302

jornas dos trabalhadores, alimentação e “desfazer os dittos altares tudo 

quarenta e três mil, digo cincoenta e três mil e trezentos e oytenta reis”
303

 

 

O que restava do artesoado velou-se na “obra do forro que se fez no capitolo deste 

convento que se fez de castanho como o do refeytorio junto de chanfro com rompantes, 

floroens e rozas….”
304

 Deve ser este o estilo alhambresco a que se refere F.Guerra. 

Aquando das obras de reconversão foi retirado, ficando à vista a abobada gótica e 

voltado a colocar. O tecto da vizinha sacristia está no átrio do asilo
305

. É de madeira 

crua encerada ou envernizada, não sabemos se algum dia foi pintado. Além do forro do 

Capitulo Miguel Coelho ainda fez, para o mesmo, dois nichos para as imagens de Nossa 

Senhora e de S.José “com sua talha em redondo”
306

(fotogs.45 e 46). Que ainda ladeiam 

o arcaz. Volta a fazer-se uma lista interminável de objectos de ferro com diversos 

calibres para as mais variadas funções. Domingos Martins Pereira fez, em ferro, a grade 

                                                 
296

 Idem, Ibidem 
297

 Idem, Ibidem. 
298

 Idem, Ibidem. 
299

 NOÉ, Paula, o.c., p.152 
300

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…. Receita/Despeza, nº50, fl.30. 
301

 Idem, Ibidem. 
302

 Idem, Ibidem, fl.30vº. 
303

 Idem, Ibidem. 
304

 Idem, Ibidem. 
305

 ABREU, Alberto, o.c., p.84 
306

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro  de Santa Ana…. Receita/Despeza, nº50, fl.29vº 
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do coro térreo
307

, hoje desaparecida (tal como a de cima)
308

. Foram pedidos mais oitenta 

e oito palmos de grades para a igreja, escapulas, trinquetes, fechaduras, cunhas para os 

crivos, ralos, chapas e dobradiças para as lâmpadas para tudo se aproveitou a 

oportunidade e a presença de tantos artistas. Encontramos nestas miudezas Luís Gaspar 

Pacheco
309

. 

 

No coro aplicaram-se 460 vidros e redes de latão
310

. Foi preciso chumbo, solda, resina e 

arame. Encarregou-se da obra o mestre vidraceiro João Borges de Araújo por 17 280 

reis
311

assim como da chaparia e canalizações do telhado para as águas pluviais.  

 

A arte de Santiago Gonçalves não resistiu às obras na mudança de destino. Nenhum dos 

tectos dos coros está no original e o do de baixo era o do refeitorio. No entanto foi 

concerteza muito do agrado das religiosas:”por pintar o forro do coro debayxo com os 

rompantes de jaspe azul e vermelho, os respaldos das cadeyras athe os remates, as 

janellas e frizos das vidraças, a porta grande do meyo do coro e a do claustro e o forro 

do coro de sima com os rompantes de mármore e os floroens de ouro bornido e as 

folhas das cabeças dos cachorros, as cadeyras acharoadas com berniz de espírito com 

galanterias (denominação curiosa para as “chinoiseries”)  de tinta cor de ouro, as 

janellas das frestas e as duas portas, as linhas de ferro e orgao acharoado de 

encarnado com lavores de ouro e a talha de ouro bornido e a estanta embernizada, 

tudo na forma dos apontamentos que se derão ao mestre Sanctiago Gonçalves
312

 pintor 

por sacenta e cinco mil reis”
313

. Não valeria a pena fazer descrição porque o que está 

escrito diz tudo e uma observação atentamente revela que o forro do andar superior 

pode perfeitamente ser o que lá se encontra embora não no seu estado original muito 

mais bonito. Para não destoar os senhores estetas trataram de raspar toda a pintura e pôr 

a madeira ao natural tal como se devia fazer com a pedra. Terão vendido o de baixo e 

assim não se notaria a pobreza do que lá colocaram? Quanto ao de cima temos 

praticamente a certeza de que não lhe tocaram, ou se o fizeram recolocaram tudo no 

                                                 
307

 Idem, Ibidem, fl.30vº 
308

 As grades que actualmente subsistem parcialmente foram feitas e colocadas nas obras do asilo, tendo 

sido retiradas as conventuais, que como já se verificou eram três em cima e outras tantas em baixo. 
309

ADB, Fundo Monástico, Mosteiro  de Santa Ana…. Receita/Despeza, nº50, fl.29vº. 
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 Pensamos que seriam idênticas às que estão na nave, formando vitrais segundo o padrão do azulejo.  
311

 Idem, Ibidem, fl.31 
312

 NOÉ, Paula, o.c., p.154 
313

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro  de Santa Ana…. Receita/Despeza, nº50, fl.31. Ainda lá está a 

“estanta” executada no século anterior por Manuel Gomes e que levou agora umas pinceladas de “berniz 

de espírito” que desconfiamos se refere à lacagem 
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sítio. Em primeiro lugar a Memoria Descritiva
314

 afirma que lhes não mexeu. Depois se 

observarmos o referido tecto verificamos que apesar de metamorfoseado (desapareceu o 

marmoreado e a cornija ou sanca está pintada de branco) mantém a unidade estilística. 

Os ângulos do forro combinam com as faixas que curvam terminando em peanha. Há 

ainda o facto do  azulejo ter sido obrigado a acompanhar o recorte. É bem verdade que o 

mesmo revestimento cerâmico foi aplicado depois em vários locais nas obras do asilo. 

Mas na comparação da obra nova se notam as diferenças na composição geométrica, 

embora bastante subtis marcam-se.   

       

Os autores foram os atrás nomeados Domingos Meira e Ventura Alves Lima auxiliados 

pelos “outros” e entre eles estariam outros Meira
315

. 

 

O órgão do coro é um positivo e deve ser o que é descrito. A vidraça que lhe foi posta 

não existe mais. A estante executada por Manuel Gomes,  um século antes foi decorada 

a condizer com o resto da mobília. 

 

Ainda não dobrara o meio século o mosteiro tornava-se um palácio e num estaleiro 

continuo. Alguma coisa  ainda se pode apreciar:  parte dos cadeirais, (não estão 

completos devido à abertura das janelas do lado sul). No de cima restam 12 cadeiras das 

48 (o coro de cima foi sempre mais curto)
316

e em baixo 36 das 72. As cadeiras são todas 

iguais mas só as do coro térreo tiveram sempre espaldas que consistem no conjunto de 

quadros entalhados com representações da Paixão de Cristo que foram habilidosamente 

enquadradas no novo espaço
317

. A empreitada aceite por Santiago Gonçalves incluía 

dourar todos os altos do forro do coro “debayxo” depois de engeçados e “dourar as 

molduras da talha acharoar os bayxos do mesmo coro e os lizos da talha de vermelhão 

(tal como está) acharoar as taboas lizas debayxo das vidraças e apainelas de ouro 

como os cantos dos payneis das cadeyras, dourar o retabolo dos Magos e as rozas do 

forro e conchas dos cantos”. Do retábulo dos Magos não sabemos mas no coro alto está 

                                                 
314

 A Memoria Descritiva das obras do asilo é taxativa quando se refere aos coros dizendo que não 

sofreram qualquer alteração dimensional. O de cima foi sempre menor, até pelo numero original das 

cadeiras se vê.  As modificações foram ao nível da disposição dos móveis por causa da abertura das 

janelas a sul. ABREU, Alberto, o.c., p.108 
315

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro  de Santa Ana…. Receita/Despeza, nº50, fl.29vº. 
316

 Devido às obras de circulação dos dormitorios e ao ante-coro de apoio aos sinos o coro de cima ficou 

mais curto e no alinhamento do claustro. Por isso o número de cadeiras foi sempre menor. 
317

 Robert Smith assemelha o desenho das misericórdias, em carranca masculina, às dos Paulistas, 

joanina, e mesmo a esculturas de edifícios civis franceses do começo do sec.XVIII. A técnica das 

espaldas pintadas seria do período Nacional. SMITH, Robert, A Talha em Portugal, Horizonte, Lisboa, 

1962, p.164. 
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a capela de S.Martinho, que acima da banqueta tem um presépio. Deve ter vindo da 

capela mor, a sua fábrica é do século XVII, embora possa ter sido abrangida pelas 

remodelações dos altares da nave em meados do XVIII. Com o trabalho em bom 

andamento o monge cisterciense autor do risco deslocou-se a Viana ficando alojado na 

estalagem a quem as monjas pagaram 40 500 reis
318

. Ainda desembolçaram por uma 

provizão para receberam a dádiva régia “dos sobejos das cizas” 2 634 reis.
319

  

 

Luís Barbosa
320

 reformou as grades de pau preto da igreja, acrescentando balaústres e 

fixando-a com ferros chumbados por 27 500 reis. João Antunes continuava com os seus 

consertos de madeiras,  aplicando  pinho da terra e da Flandres que adquirira em 

Cardielos, Nogueira e Areoza.
321

          

 

Chegados a 1738 e ao abadessado de Maria de S.Cristovão o mosteiro continuava 

transformado em estaleiro, as obras transitaram do triénio anterior agora para o terreiro 

de dentro, casa nova e salas da abadessa “e nellas huma papeleira e chumine, janellas e 

frestas para o dito terreiro, taboleiro da caza das madres rodeiras, tudo com grades de 

ferro de aranha”
322

. Os aposentos da prelada estavam bem próximos da portaria. De 

resto é o que temos encontrado. Em S.Bento de Porto, apesar de algumas deslocações 

quase sempre por razões alheias à vontade da comunidade, ficaram sempre naquelas 

imediações e em S.Bento de Viana encontramos a mesma disposição. Naquela papeleira 

de que se fala estaria o livrinho preto que F.Guerra diz que relatava o episódio da fuga 

das freiras
323

.   

 

Ao lado levantaram-se “as cazas do Paraizo e Lobas que se havião de demolir”
324

. O 

Paraizo era como já se falou a Noviciaria e a Casa Nova. As Lobas referir-se-ía talvez 

dependências onde viveriam seculares com aquele patronímico. Esta obra foi apregoada 

em hasta pública a mando do rei, na pessoa do Corregedor e arrematado por Manuel 

Alves Martins, pedreiro, que conhecia bem o trabalho de obra anterior.    
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 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro  de Santa Ana…. Receita/Despeza, nº50, fl.31vº 
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 Idem, Ibidem, NOÉ, Paula, o.c., p.150 
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 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro  de Santa Ana…. Receita/Despeza, nº50, fl.31vº. 
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 GUERRA, Figueiredo da, Fundação do real convento de Sant’Anna….. in Aurora do Lima, nº5839, 

17 Setembro (a única data está a lápis 1894) Esta questão parece a relatada pelo mesmo em “O Archivo 

Viannense” .  
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 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…., Receita/Despesa, nº51, fl. 69. ROCHA, Manuel 

Joaquim Moreira, Obras no convento….., p.293. 
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O projecto foi parcialmente da autoria daquele mestre “na forma dos apontamentos e 

plantas assinadas pellos ditos doutor Corregedor e mestre pedreiro”
325

.  

 

“Levantar as paredes em que descanção as madeiras em sima da parede do coro”
326

. 

Toda esta descrição embora não esteja ordenada como um caderno de encargos, deixa 

perceber que a parte intervencionada foi a ala ocidental, entretanto interior (passou a ser 

a face nascente do terreiro de dentro) com a construção do mirante e que incluia a 

portaria. Mais se percebe que foi no seu piso sobradado que topava na ala do dormitório 

da torre. Toda a  modificação se fez nas imediações do coro de cima, onde ficavam os 

aposentos da abadessa, a noviciaria, a casa nova (onde talvez estivesse também o 

cartório), salas de seculares, enfim a parte mais próxima do século. Haveria igualmente 

um dormitório a que chamavam o do meio, que foi reformado. A denominação coloca-o 

por aqui, talvez  o da noviciaria ali paredes meias. Abriu-se outra porta no grande, o que 

se construira há pouco do lado meridional à ilharga da torre. Os dois estariam na 

perpendicular um do outro. O número dos dormitórios justificava-se por se encontrar o 

mosteiro no máximo da sua capacidade. Quando F.Guerra fala em 300 mulheres
327

 não 

andaria longe da verdade. Em breve disto não ficaria na memoria senão os dormitorios 

vazios, abandonados ao tempo. Quando a pena do escrivão da Fazenda precisou de 

enumerar as peças para o Inventário, enumerou os dormitorios segundo os nomes que 

eles tinham tomado ao longo dos séculos consoante a posição geográfica: Campo do 

Forno (para sul para o largo da vila que tinha esse nome e deve ser o mesmo que o da 

Carreira), debaixo do Paraíso (voltado ao poente e no piso térreo), do Meio (porque 

ficou interior no terreiro de dentro) e junto do Paraíso, o da Boa Vista (voltado para 

norte ou nordeste), o de Santo António (do lado nascente), dormitório das escadas na 

face norte voltado para o terreiro de dentro, o de cima (talvez o contíguo ao mirante). 

Tudo isto são meras aproximações que requereriam confirmação. No entanto fica a 

certeza de que o mesmo corpo poderia ter duas denominações consoante o correr das 

celas estivesse voltado para um lado ou para o outro.     

                                                 
325

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…Receita/Despesa., nº51, fl.69 
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 Idem, Ibidem, ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, Obras no convento…., p.293. 
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 GUERRA, Figueiredo da, Memoria sobre o convento….., in Aurora do Lima, 29.01.1908. 



 227 

N 

S 

E O 

PLANTA 3, Planta do Mosteiro de Santa Ana  
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Legenda: 

 

A – Nave e capela-mor; 

B – Coros; 

C – Corredor confessionários; 

D – Torre sineira; 

E – Portaria; 

F – Casa do forno; 

G – Cozinha; 

H – Ante-Refeitório; 

I – Refeitório; 

J – Dormitórios; 

L – Sala do Capítulo; 

M – Capela de S.Bento; 

N – Capela do Senhor dos Passos (cerca); 

O – Capela de orago desconhecido; 

P – Sacristia; 

Q – Casas do Capelão. 

 

 

NOÉ, Paula, Os Mestres da Sé revisitados no Mosteiro de Santa Ana, 

Monumentos, 22, Lisboa, 2005, pg. 146. (Segundo a autora foi feita a partir de 

um original do AHMF Santa Ana cx 2050/51) 
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PLANTA 4, Planta do Mosteiro de Santa Ana  
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Legenda: 

 

A – Claustro; 

B – Capítulo; 

C – Cozinha; 

D – Refeitório; 

E – Despensa; 

F – Coro; 

G – Igreja;  

H – Capela de S.Martinho; 

I – Sacristia; 

J – Casa Capelão; 

L – Torre; 

M – Paraíso; 

N – Outra Cozinha; 

O – Casebre (lenha?); 

P – Tanque; 

Q – Capela Soledade; 

R – Um escadório onde está escrito “palmeiras” 

 

AMVC – Arquivo não classificado F. Guerra. 

O documento original está em formato A3 
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PLANTA 5, Planta do Mosteiro de Santa Ana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 

Legenda: 

 

A – Mata das Freiras; 

 

AMVC – Arquivo não classificado F. Guerra. 

O documento original está num aproveitamento de 

papel. 
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As obras acabaram por ser “mais do que mostrava a planta” o que é normal para 

trabalhos desta natureza. A cantaria “na sobredita obra forão 8 portas, 10 janelas, 9 

frestas, 9 cantareira, 3 rodinhas, 3 goardarroupas, 20 cachorros e um cunhal no coro” 

lajearam a roda e o dormitório das moças.
328

Tudo pela quantia de 295 346 reis
329

. 

 

A empreitada de pedraria continuou pelas mãos de Manuel Alvares e Antonio Lopes 

Trindade
330

 nas várias janelas e portas no dormitório do Campo do Forno onde fizeram 

também um arco e lajear o dito (estas duas obras apontam para um rez-do-chão e a 

localização geográfica seria o sul- o lado da praça da vila, o Campo do Forno). Uma 

escada de pedra não especificada e que poderia ser em qualquer lugar e mais laje na 

passagem dos carros (na face norte do terreiro de dentro), no corredor da procuração  e 

o alpendre da adega “com duas colunnas”
331

 esta dependência seria toda em pedra como 

conviria para a sua função. 

 

Uma imagem do Patriarca S.Bento “para o sobrearco da Roda” 
332

9 600 reis. Esta 

imagem está no desenho que F.Guerra fez do arco
333

 (desenho 25). 

 

Como seria de esperar havia várias dependências azulejadas, alguns dos elementos 

cerâmicos deveriam ser bonitos e com valor para terem chamado a atenção dos senhores 

do Museu das Belas Artes que os levaram ou a algumas amostras
334

. Os da Casa Nova e 

os da Roda não deveriam contar-se entre eles. Seguem-se trabalhos de remate: forrar, 

caiar, rever telhados. Mais pinho da Flandres compra-se no Porto, onde Lopes Trindade 

encomenda ferro para as grades novas, cadeias para as salgadeiras e até os raros de 

cobre das rodas e confessionários que ali foram executados sob molde. 

 

                                                 
328

 A planta da B.Ajuda coloca a casa das moças no bloco meridional, do lado poente, depois do arco da 

roda. 
329

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana …., Receita/Despesa, nº51, fl.69. ROCHA, Manuel 

Joaquim Moreira, Obras no convento de Sana Ana….., p.293. 
330

 Trabalhariam sob orientação de Vilalobos, ROCHA, Manuel Joaquim Moreira, Obras no convento…., 

p.293. 
331

 Idem, Ibidem, Idem, Ibidem 
332

 ADB, Fundo Monástico, Mosteiro de Santa Ana…Receita/Despesa., 51, fl.70 
333

 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Desenhos Avulso. 
334

 “50 ladrilhos de azulejos antigos, com figuras em relevo e outras ornamentações”. NOÉ, Paula, 

o.c.,p.164, nota 28. A descrição ou parte dela encaixam nos esboços de F.Guerra relativamente aos 

elementos mais antigos da construção. 
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Brás Soares pintou a porta da igreja e a imagem de pedra do Patriarca por 10 500 reis
335

 

e “pello resplandor de folha da flandres e bacolo para a imagem do nosso Padroeiro 

sobre o arco da roda”
336

 780 000 reis e “pello feitio das rozas para o forro da roda”
337

 

levou 3 200 reis. Um tecto com esta decoração devia ser para as visitas importantes 

veja-se o que diz o arcebispo na Visitação de 1604: “O locutorio alto que estaa junto do 

aposento da madre abbadessa seraa e se chama locutorio das molheres no qual 

poderaa a madre abbadessa dar licença aas religiosas pera fallarem  a molheres 

nobres e honradas com que se deva de ter cumprimento…”mesmo assim teria “da parte 

de dentro hûas grades de gelozia de parede a parede com de malhas de tres dedos 

justas por onde não caiba hûa mão de molher por pequena que seja, com hûa porta que 

se possa abrir pera dentro com sua chave que sempre teraa en seu poder a madre 

abbadessa a qual daraa  pera se abrir a dita porta pera fallarem a molheres posto que 

não sejão mães, irmãs nem parentas e so a mesma pena a não daraa nunca pera 

fallarem a homens com a dita porta aberta salvo se for pay ou irmão ou cunhado 

casado com irmam…”
338

 O conjunto de azulejos que as Belas Artes levou seria 

daqui?
339

Mas também o Capitulo, o Claustro e os corredores e aposentos da Abadessa 

poderiam ser alzulejados. 

 

“Continuou o mestre escultor Manoel Coelho
340

 neste nosso triénio a reforma e 

acréscimos dos altares dos altares e arco da igreja que tinha principiado no passado e 

outras obras novas se fizerão…”
341

 não se discriminam os trabalhos. José Pinheiro 

andou a limpar a obra que Manuel (Miguel) Coelho riscou e pelo que recebeu 
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juntamente com a jorna de abrir 12 000 reis
342

 “ao ditto pello pulpito que fez na forma 

da planta que se lhe deu” 50 000 reis e “pellas rozas que fez para o acréscimo dos 

painéis do forro da igreja” 4 800 reis
343

. 

 

“Aos mestres pintores Francisco Alvares Oliveira Costa e Vitorio Soares
344

 por 

dourarem toda a obra que estava em branco na igreja a saber: o retabolo de São 

Martinho, os altos dourados e os baixos de vermelho axaroado e o seu prezépio e 

respaldo estofado, os remendos da talha e lizos dos retabolos colateraes e frontespicio 

do arco, dourados com estofozos nas rozas e azas, reformar do mesmo estofo as antigas 

dos dittos retabolos, dourar o púlpito novo e a talha nova das grades do coro e por 

sima dellas pintar os painéis do forro do tecto da igreja, pintar as portas dos 

confecionarios, púlpito e sachristia e taboleiro della e as grades das cortinas dos 

altares, o oratorio de N.S.do Rozario do coro de baixo tudo na forma do papel que 

fizerão deste contracto”
345

 350 000 reis. 

 

O ouro a mais que foi necessário para dourar as pedras  do frontespicio do coro – 18 

200 reis.
346

 

 

A arte de Miguel Coelho, Francisco Alvares e Vitorio Soares escaparam à febre da 

modernização. Ali ficou para ser ainda admirada por nós e pelos futuros, pensamos nós. 

 

Entretanto o retábulo que Manuel Gomes ali colocara nos últimos anos de 600 parecia já 

gasto e cansava a vista porque Francisco Mendes Lima
347

 contratou-se para um novo 

painel com a representação do “tranzito de Sant’Anna com as figuras que na proporção 

do panno se puderão acomodar”
348

 pela quantia de 70 000 reis. O dinheiro gasto andava 

já em 6 935 520 reis, estava a terminar a década de 40. 
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Entrou-se numa certa tranquilidade construtiva e os cofres conventuais pouco mais 

sustentariam. Voltam-se as monjas para a manutenção do seu agora palácio que 

acomodava uma imensa corte onde nem faltariam as intrigas. Encanamentos, telhados, 

um repartimento em madeira para o bacalhau, escadas, grades, etc. Os órgãos estavam a 

ser reparados e para consertar as máquinas veio um “técnico” de fora. A despesa do seu 

alojamento “sustento… e aluguer da besta para o dito”
349

 consta das contas da escrivã. 

Esta preocupação pelo arranjo instrumental coincide com o aparecimento, nas despesas, 

do pagamento a uma religiosa que ensinava órgão e cantochão.
350

 

 

Enquanto as monjas se entretinham  nas decorações surge um acontecimento recorrente 

para animar o seu quotidiano. Este deve tê-las distraído por largo tempo. As águas que 

abasteciam a fonte do Solevado, paredes meias com a cerca e “que correm das portas 

das duas minas novas que se abrirão the a nossa deveza de solevado”
351

 havia sido 

“uzurpada “
352

 pelos padres Capuchos. Além de processo na justiça foi preciso 

encanamento novo. Bento Lourenço estava ainda a fazer trabalhos de pedra por todo o 

complexo monástico. 

 

Em 1757 alguém se encarregou de “pintar os coadros da Senhora do Resgate”
353

 por 

560 reis. Não encontramos, no Inventário, qualquer representação desta invocação, mas 

há em Viana uma pequena capela com esta dedicação, na rua da Bandeira
354

. Esta 

artéria é uma das mais antigas da cidade, anterior ao mosteiro. Teriam as beneditinas 

algumas obrigações com esta capela?. No ano seguinte temos “madeiras pera o 

retabolo que se fes no capitollo pera o nosso S.Bento… e pella cadeira que se mandou 

fazer no dito capitollo pera a Madre Abadessa…”
355

. Depois “por dourar e axaroar a 

dita cadeira… pello que pagamos ao mestre dourador por pintar e dourar o retabollo 

no capitollo de nosso Padre S.Bento… pello que demos ao mesmo de pintar e dourar no 

mesmo capitollo os túmulos e carneiros”
356

 a quantia de 42 750 reis. Põe-se aqui uma 

reflexão. Primeiro aquele retábulo não será  o que lá está. O actual embora do sec.XVIII 
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foi “afeiçoado” para se acomodar ao lugar, por outro lado o tema não é de longe nem de 

perto “provável”. Segundo a cadeira em questão é o nº362 do Inventário e estará nas 

Janelas Verdes. Terceiro que os túmulos das primeiras abadessas continuam mais ou 

menos nos seus lugares, ladeando o retábulo que lá colocaram depois, que pela forma 

deve pertencer ao conteúdo, mas vindo de outro lugar. Aquelas memórias e as de campa 

raza  terão levado inscrições novas, das quais sobrevivem as primeiras como a lembrar a 

primitiva vocação do edifício. Quarto e último ponto e o que levanta alguma 

especulação. A planta do mosteiro indica que aquele lugar central da parede leste do 

Capítulo estava ocupada por algo com área suficientemente grande para ser visível no 

registo
357

,(plantas 3,4) F. Guerra dá-lhe ainda maior relevo ao desenhar  o perímetro 

curvo, mas colocando à face da parede a indicação de que ali repousava Margarida de 

Sousa a primeira prelada perpétua
358

 (desenho 11). No entanto temos a ideia de que o 

retábulo de S. Bento, se ali esteve  seria muito mais que isso. A fotografia da demolição 

revela uma pequena construção adossada neste preciso lugar
359

 (fotog.7 a). A cota do 

telhado de duas águas toca a parte inferior de uma das janelas do andar de cima, ou seja 

é-lhe posterior. Também se vislumbra sem dúvida (provocando o contraste) que ali 

havia uma porta. E agora perguntamos seria a capela de S.Bento, o retábulo seria para 

aqui, e apesar de estar situada no Capitulo a entrada seria por fora? Apoiamos  esta 

hipótese e com algumas provas fortes: as geometrias das três memórias que F. Guerra 

inscreve no seu desenho podem indicar apenas que, as três inscrições, haviam sido feitas 

em arquim. Nas laterais acrescentou mesmo uns pequenos raios que ainda lá 

permanecem (idênticos aos do arquim ossário junto ao retábulo da Trindade/Rosário). 

Assim a primeira abadessa ficava na parede fronteira e nas costas do dito retábulo, já 

que não seria possível ali existir qualquer porta. A planta feita a partir da original 

assegura sem margem de dúvida a entrada pela sala capitular, mas a urbanística de 

F.Guerra que inclui aquele anexo, induz claramente que o acesso não era interior. A 

parede limite a nascente não tem qualquer interrupção
360

. Logo a capela de S.Bento 

estava voltada para nascente, nas costas do Capítulo, o que não seria descabido já que 

deste lado da “cerca” haviam outras pequenas ou grandes devoções. Seria daqui a 

“sacra” com todas as indulgências perpétuas que o museu da Caridade guarda 

(fotog.87).  A Capela dos Passos, possivelmente associada ao escadório colocado de 

viez e onde F.Guerra escreveu “palmeiras” (planta 4),talvez a espécie vegetal ali 

                                                 
357

 NOÉ, Paula, o.c., p.146.  
358

 AMVC, Arquivo não classificado…., Desenho Avulso (Planta do Capitulo) 
359

 Arquivo Alto Minho, Dezembro 1981, p.9 (fotografia 1898) 
360

 AMVC, Arquivo não classificado….. planta com legenda do autor (planta 3) . 



 235 

plantada para fornecer sombra na subida daquele calvário e a da senhora da Soledade
361

 

mais afastada e no enfiamento do ultimo daqueles degraus e já entrada na mata do 

mosteiro, mas voltada para dentro da cerca, completavam-se. O conjunto era concerteza 

um jardim para retiro e reflexão e bem aprazível por contar com um espelho de água, 

um tanque que o historiador não se esqueceu de anotar
362

 . Para norte e sul há outras 

construções semeadas mas não identificadas. De pouca importância seriam anexos ou as 

casas dos trabalhadores que estavam também protegidas no perímetro. Algumas ou 

alguma teria pertencido a Martinho Vaz que ali se acolheu no ocaso da vida (não 

sabemos se por ali passava a antiga rua de Santa Ana).  Assim Margarida de Sousa 

ocupava um lugar privilegiado junto do Patriarca e agora ninguém a recorda por detrás 

do retábulo redondo, mariano, que lá está. Esclarece-se assim a nossa surpresa por 

encontrar no ossário das Sousas, só a inscrição da segunda e da terceira. Do lado oposto 

lá continuam a figurar os nomes das Correias. 

 

Caminhamos para o final do século (1775) e os acontecimentos profanos começam a 

invadir abertamente os escritos monásticos. Para nascente, nas costas do mosteiro e para 

lá daquele aprazível jardim ficava a extensa mata do mosteiro que confrontava com os 

terrenos dos Terceiros e do convento de Santo António
363

. Ambas as igrejas faziam 

ângulo recto entre si, formando um amplo terreiro. A separação com a propriedade das 

monjas era um longo muro que na planta faz um ziguezague. Este como todos os outros 

estava tendente a desabar com frequência tornando a devassa fácil. Como estava 

relativamente distante do mosteiro o conserto não seria de primeira necessidade. Mas  

“para evitar os contínuos escândalos os factos que nella se executavão…”
364

 o 

“magistrado e menistros da terra” estavam a tomar medidas
365

 e intimaram as freiras a 

fazerem o conserto (planta 5). 

 

Um pequeno incêndio marca o inicio da década de 80. O prejuízo não foi de monta pois 

a despesa incluiu apenas madeiras, cal e jornas. Não terá sido o único. Mais interessante 

é a “reforma do coadro de roca da tribuna… e de o pintor o renovar”
366

. Nome não há, 

ficou a despesa de 4 270 reis. O pano para a boca da tribuna seria uma pequena 
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maravilha, de ouro com fitas, borlas e galões pelo que pagaram 218 775 reis
367

, bastante 

mais que o que pagaram ao artista. 

 

No triénio de Rosa Joana de Santo António, o mestre João de Amorim faz frestas e 

janelas no mirante
368

. 

 

Da bolsa do refeitório saem as verbas para pequenos arranjos de ourivesaria e 1 200 reis 

para o conserto do “frontal de prata da nossa igreja”
369

 e do relógio que se perfila de 

novo. 

 

Em 1788 ainda num dos últimos fôlegos encomenda-se em Braga um sacrário dourado e 

prateado, os nomes dos ourives são omitidos, ficando apenas a contabilização da 

despesa “despendemos com o sacrário de ouro, lentixollas, hua fita rozada com a renda 

de corporal bordada de prata do sacrário e em torssal de ouro para o arco” 127 740 

reis
370

. Além de que compraram novas alfaias pela venda das velhas. Também os 

missais e o breviário da sacristia foram novos. Veio um realejo novo para o coro de 

baixo. 

 

A vida do mosteiro vai-se tornando morna. O trabalho feito parecia satisfatório e as 

religiosas gozavam a pacatez dos dias marcados pela rotina religiosa, embora o 

decréscimo  do número de professas denunciasse já a mudança das mentalidades. No 

século XIX o aumento das educandas substitui as vocações, não só pelo 

estrangulamento dos noviciados mas também pela diferente posição que a mulher irá 

desempenhar no século. A primeira metade de 800 é a promessa do fim. Napoleão 

domina uma Europa aterrorizada que vê chegado o fim dos regimes seculares. Em 

Viana como no resto do país paira a ameaça invasora que se concretiza em 1807. Por 

enquanto não eram mais que nuvens negras e a edilidade manda avisar a madre 

abadessa “do convento de Santa Ana para athe à primeira camera juntarem a provizão 

que tem a sua agoa afim de legalizarem aquella que lhe pertense”
371

.Beresford chefia o 

exercito português na ausência da família real exilada no Brasil, mas não evita que em 

1809, em fins de Janeiro as forças francesas estacionadas no norte de Espanha recebam 
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ordem de entrar em Portugal. O forte caudal do rio Minho impede Soult de atravessar 

em Caminha, desviando-se para Chaves onde não encontrou resistência.  

 

O avanço para Braga é inevitável assim como a posterior ocupação das linhas costeiras. 

De Caminha passam a Valença e logo a Vila Nova Cerveira. O castelo vianense é o 

próximo alvo. Tencionavam atacar ferozmente Viana por a saberem guarnecida por 

tropas vindas de Barcelos. A tropa de linha acantonada na fortaleza abandonou-a 

refugiando-se do outro lado do Lima. A Câmara reúne-se para deliberar uma estratégia; 

temendo que queimassem a vila e “cevar o ódio em todos os moradores”
372

, muitos dos 

quais haviam debandado para montes e aldeias, propunham uma rendição a que os 

próprios clérigos concordaram.
373

 

 

Passado o perigo estrangeiro a vila regressa à tranquilidade e em 1811 o conserto do 

cais é pago voluntariamente pelos pilotos da barra, negociantes e mestres 

embarcadores
374

. Mas o vulcão está em actividade e a passagem dos franceses e ingleses 

não deixa incólume a atmosfera social. A pacatez de Viana foi inexoravelmente abanada 

e  todo o país é varrido pelas ondas do Liberalismo que a ausência demasiado dilatada 

da corte alimentou. As enormes construções monásticas saltam à vista subentendendo as 

grandes riquezas amontoadas durante séculos por usurpações e privilégios. Esqueceram-

se os arautos da liberdade que a questão era mais complexa que o simples fazer cair as 

grades e demolir os muros. Há muito que as instituições monásticas estavam em agonia 

e as femininas, em particular, pelas condicionantes e limitações impostas pela sua 

própria condição. A má vontade declarada das entidades oficiais que as iam coagindo 

culminou com o decreto de 31 de Maio de 1834, que oficializou o inevitável. Quando o 

pavio se extinguiu definitivamente a comunidade estava silenciosa, reduzida a umas 

tantas habitantes muito idosas sem família e a outras que a família quereria esquecer. 

Poucas foram as que regressaram ao lar paterno. Uma delas estava no mosteiro há 

escassos seis meses.  

 

Viana desenvolvia-se e procurava livrar-se das muitas construções precárias que se 

semeavam por ruas e praças. Estava em construção uma nova ponte, projectavam-se 

mercados, iluminação publica, enquanto se recuperava espaço urbano à custa da 
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memória. A nova sociedade precisava de novos espaços. Em 1846 a Câmara decide a 

demolição da capela de Monserrate e a transferência da paróquia para S.Domingos
375

. O 

inacabado convento dos Cruzios sumiu-se com a chegada do comboio
376

 que avança 

igualmente sobre a cerca e mata de Santa Ana. A linha férrea obrigou ao  realinhamento 

das ruas circundantes e um mosteiro ou convento estava sempre no seu caminho. A 

fachada de Santo António (com risco inicial de João Lopes o moço, sec.XVII) cedeu 

espaço à modernidade. Veio abaixo e apesar das directivas camarárias suspeitamos que 

foi “melhorada”
377

.Outra machadada e outra propriedade monástica: em Dezembro de 

1877 o regimento de infantaria estacionado na cidade, em oficio de 4 daqueles mês 

lembra à Câmara a conveniência de abrir uma rua no campo de Santo António da cidade 

em seguimento das Laranjeiras, junto ao muro do extinto convento e vá terminar no 

caminho que atravessa entre a mata das freiras de Santa Ana e o fundo da capela dos 

Terceiros de S.Francisco “para melhorar a comunicação do serviço do hospital militar 

sem prejuízo publico”
378

 (o referido hospital estava no referido convento extinto de 

Santo António. O que foi atendido pelo director das obras do distrito que mandou fazer 

planta e nivelamento da rua junto das escadas “d’aquella egreja” (planta 5). A nova 

passagem abria perspectivas urbanísticas, permitindo o acesso a áreas antes 

“desperdiçadas”. A Câmara deliberou que “ficando aquele espaço de terreno inutilizado 

hoje pelo traçado do Caminho Ferro que mede 2 429 metros quadrados se passe 

autorização ao exmo concelho distrital para entra em negociação particular com a 

direcção do hospital da caridade desta cidade afim de mediante condições lhe ser 

cedido aquele terreno para nele fundarem novo edificio que projectam para aquele 

estabelecimento ou autorizem a sua venda em praça publica como a lei permite”
379

. O 

mosteiro de Santa Ana já tinha destino, assim que ficasse devoluto. Cedo começaram a 

retalhar em lotes, projectando bairros e abrindo artérias. Curvado na sua velhice o 

mosteiro aguardava o derradeiro acto. Aproveitando a liberalidade dos tempos os 

Wernek que há séculos partilhavam o Passamane com Santa Ana receberam licença 

para encerrar esta passagem com o pretexto de alinharem o muro.
380

  

 

Num ultimo alento a última abadessa Rita de Cássia apela à condescendência da 

edilidade relativamente a obras que o mosteiro já não podia arcar. Num requerimento 

                                                 
375

 Idem, Ibidem, Livro 778, 1846, fl.21 
376

 Idem, Ibidem, Livro 790, 1882, fls 136 e 154vº 
377

 Idem, Ibidem, Livro s/nº, 1875, fls. 74, 78vº, etc. 
378

 Idem, Ibidem, 1877, fl.251vº 
379

 Idem, Ibidem. 
380

 Idem, Ibidem, Livro nº790, 1883, fl.173vº 



 239 

solicita “allegando que tendo que contractar com vários mestres de obras a demolição 

e reconstrução do mirante, caza do capellão e muros que ultimamente foram 

expropriados por conta da Câmara, pede que se lhe marque o prazo para a conclusão 

d’aquellas obras” 
381

ao que lhe foi concedido um prazo de quatro meses a cantar da 

data da determinação. 

 

Uma noticia interessante demonstra que nem todo o gabinete camarário nutriria total 

indiferença pelo desmantelamento nacional e especialmente regional e local. Em 31 

Janeiro de 1883 Luis Figueiredo da Guerra era bem conhecido e muito respeitada a sua 

estreita ligação a tudo o que a Viana dissesse respeito. A Câmara em sessão delibera 

“solicitar os seus registos para o seu acervo”
382

. Pena que a família, depois, não tivesse 

atendido este pedido.  

 

Encerra-se  assim o ultimo capitulo da saga deste grande mosteiro. Sob a imponência do 

Asilo da Caridade, construção homogénea e simétrica, jaz uma grande parte da historia 

da cidade. Durante longo tempo a vida de Viana foi construída pelos acontecimentos 

profanos e religiosos que nem as grades nem os muros separaram.   

 

1.5 – Fim e Começo 

As fachadas da Caridade adornaram-se com as cantarias de Santa Ana. No lado 

ocidental a portaria do asilo coincide praticamente com a que era do mosteiro. A coifa, 

rendilhada pelo beiral, desapareceu, ficando a pedra lavrada a lembrar um edifício 

publico. A decoração foi bastante posterior ao desenho da frontaria mas apenas por 

questões de prioridade. A primeira é já francamente setecentista, enquanto a segunda 

entrou a razar o século e num estilo militar. Trabalharam na parte tardia Manuel 

Oliveira e António Lopes Trindade segundo orientação dos Pinto Vilalobos. Projecto de 

uns orientação de outro. Depois foi alteada pelo desnível do terreno, para equilibrar todo 

o novo projecto do asilo. De professa escondida na sua clausura do terreiro de dentro, 

passou a expor-se com todo o garbo que a nova função lhe destinava. O conjunto 

escultórico no ático manteve-se apenas com a substituição de S.Bento que saiu do nicho 

para dar lugar à Senhora da Caridade. Provavelmente a peça de pedra que hoje está no 

claustro, logo à entrada, e que chamam “a Santa”(fotog.57) foi a apeada do frontespicio. 
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 Idem, Ibidem, Livro nº790, 1882, 18 Janeiro. 
382

 Idem, Ibidem, fl.175vº. Figueiredo da Guerra era conservador do Museu de Viana em 1892. Idem, 

Ibidem, Livro nº802, 1892, fl.80vº 
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As armas ainda lá estão e não foram feitas em memória, na obra nova, mas foram feitas 

há muito para aquele lugar a atestar uma casa onde as filhas do Patriarca estariam por 

ele protegidas.  

 

A fachada da igreja, isto é o pano que inclui o portal tem o mesmo programa da portaria 

e dos mesmos executantes. A reutilização do edifício ditou muitas alterações até na 

própria igreja, mas aquela secção da empena ficou praticamente incólume. Todo o 

programa decorativo da porta principal que se desenvolve na vertical, explodindo no 

alto no conjunto dos elementos simbólicos da Ordem sobrepostos pelos do poder 

temporal se manteve. Manuel Martins havia feito os anjos “para acompanharem as 

armas”. Só o remate levou o mesmo caminho do da portaria. No seu lugar colocaram 

uma platibanda neo manuelina  feita à medida que acentuou a simetria e o ar de 

ministério. Os óculos joaninos foram encurtados para por baixo, se afixarem as cartelas. 

 

Na demolição nada foi aproveitado para além da igreja e dos coros e mesmo nestes 

houve várias intervenções. As muitas construções desniveladas e adossadas por toda a 

área disponível para nada serviam e estariam em ruína. Em poucos anos desapareceu o 

que quase trezentos anos levaram a erguer. No último meio século de 800 a comunidade 

outrora opulenta e numerosa estava reduzida a sobreviver, roída pelas dividas dos foros 

e das rendas,  que nem os “papeis de credito” podiam salvar, também eles gastos pelo 

tempo. Os anexos vazios foram desabando por falta de uso e utilidade. Os dormitorios 

despovoados abatiam  e com os soalhos podres encheram-se de vento e de chuva que 

trespassava janelas e portas esventradas pela ruína. Onde no antanho se caiava e 

pintava, mantendo longe a bicharada,  espalhava-se o bolor e a humidade, roendo as 

alvenarias e as madeiras que tristemente caíam desfeitas em pó. Os fantasmas de tantas 

lembranças pairaram longo tempo entre as gentes de Viana. Cada um tinha algo a 

recordar daquela casa que fora uma parte das suas familias. Embora uma sombra fugidia 

do que fora ainda arrancou protestos da parte dos vianenses quando se projectou a 

deslocalização da torre. Ela tinha representado a almenara de gerações, era talvez a 

última e a primeira visão  dos saudosos viajantes . Ela mais que o edifício agora 

tombado era um estandarte de glórias passadas. 

 

Aquela torre mantivera-se sempre hirta na fachada sul do mosteiro. Do nascente foi 

escorregando para ocidente consoante ía avançando o lugar destinado à sua função, mas 

sempre paralela a si mesma.  Agora ficava órfã, sem finalidade precisa e o seu préstimo 
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foi o de  relíquia de um passado brilhante. Apenas a decoração a salvou mas não evitou 

que a retocassem para melhor parecer no conjunto.  

 

Longe vão os tempos em a igreja faria lembrar as Capelas Incompletas da Batalha, mas 

abobadada, pelo génio de Pêro Galego, com longas frestas esguias e um portal de sabor 

muçulmano. Coroada de rendilhados de pedra em várias fiadas e com agulhas nas 

arestas. A sua simetria seria apenas cortada pelo enorme vão em arco ogival ou 

trilobado com colunas torsas (restam alguns fragmentos deste tipo apostos no arco 

manuelino) ou de fuste liso que por forte grade mantinha as religiosas longe dos 

contactos profanos. Do lado oposto, o nascente o lugar do “Sanctus” o altar denunciava-

se por um acrotério no exterior encimado pela cruz de Aviz. Durante pouco tempo 

beneficiou da luz do norte que inundava a manhã com o sol nascente. Depois o corpo do 

Capitulo obscureceu-lhe o espaço e os raios solares passaram sem a magnifica 

luminosidade setentrional.   

 

Cinquenta ou mais anos se passaram e em principios do sec.XVII sente-se a presença 

das normas tridentinas nas Visitações. A necessidade de coadunar o espaço com o novo 

sentimento religioso, mergulhou a comunidade na remodelação total do mosteiro em 

obras que nunca mais tiveram fim. As rendas permitiam e no futuro fez-se e desfez-se 

em busca da perfeição. Temos pouquíssimas informações para este período que 

cronologicamente abarcou a Renascença e o Maneirismo. Do primeiro sobraram 

pequenas peças do segundo talvez o primeiro retábulo de que nada se sabe, pintado ou 

esculpido? Amontoam-se as despesas de manutenção, onde muita informação anónima 

ficou em tons cinza. A primeira ala a delimitar o claustro, após a da igreja, foi a 

nascente onde uma sala capitular era necessária para dar respostas às propostas do 

Concilio. Datas exactas não há mas apesar da mais antiga do Carneiro ser da primeira 

década de 600, as lápides que F.Guerra diz ter sido removidas do claustro, mesmo ali na 

porta têm aspecto de serem mais antigas, apontando para um lugar já escolhido. Por 

cima na mesma direcção norte/sul colocou-se um andar que pôs fora de serviço os 

relógios de sol. A varanda leve de madeira e estuque descansava sobre arcos lisos de 

cantaria, apoiados em colunas de fuste liso e sem capiteis ornamentados.  

 

A cozinha e refeitório tomaram o lugar mais afastado na zona de serviço que se ficara 

pelo norte, oposta à igreja. Teria mais um ou dois pisos e por estar mais distante se 

chamaria o dormitório do “cabo”. Entretanto as intervenções na igreja vão-lhe dando a 
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forma conciliar. Até finais de 600 terá um só coro, o térreo e a cabeceira mais recuada 

relativamente ao corpo do Capitulo vai integrar parte das paredes da primitiva capela ou 

igreja de planta centrada que tantas interrogações tem levantado. Não sabemos ao certo 

se esta aplicação se deve a vantagens construtivas, aproveitando uma boa construção de 

pedra  bem enraizada, se seguindo o principio borrominiano de se preservar relíquias do 

antigo templo como uma bênção para o que de novo se constrói. Aqui podem 

considerar-se ambas. Na segunda cabe especialmente a primeira. Segundo F.Guerra a 

parede norte serviu de esteio para a fundação da nova cabeceira. Provavelmente esta 

ficaria maior
383

 . As paredes cresceram em altura para dimensionar a nova área. 

Procedeu-se à colocação de azulejo nas paredes a substituir o anterior, talvez de tapete e 

com quadros incorporados. Quando se deslocou pela primeira vez o portal manuelino 

não sabemos, andou por vários locais depois de retirado. Pensamos no entanto que  

ainda não chegara a sua hora e terá regressado ao lugar. 

 

A sacristia de dentro manteve a comunicação com a igreja pela fresta primitiva da 

capela mor, mais alargada e protegida por grade. Colocou-se o novo retábulo de 

madeira de castanho, dourado, executado por Manuel Gomes em 1694, que trabalhava 

já nas obras do mosteiro e fizera uma estante de coro em 1691. A cabeceira estava em 

obras desde 1654 quando Gaspar Lourenço fez uma nova estrutura. Ambas as peças 

continuam lá. O tecto em falso berço de 42 caixotões entalhados, pintados com folhas 

de acanto, dourados integrados em molduras e florões apoia-se numa cornija lavrada 

interrompida por misulas em intervalos uniformes. Saiu das mãos de Manuel de 

Azevedo no inicio do sec.XVIII.  

 

O retábulo casa-se perfeitamente com o tecto desenvolvendo-se em arquivoltas cortadas 

por aduelas, tudo ao estilo nacional. No trono piramidal dispõem-se pequenos anjos em 

posição de adoração, outros povoam todo o conjunto retabular. O forro esquematiza de 

forma mais rica o da capela mor. As colunas torsas que ladeiam a tribuna, assentam em 

consolas e suportam uma cornija recta que acompanha a da parede. Nas laterais, entre as 

colunas, S.Bento à direita e Santa Ana, no mesmo plano do outro lado, à esquerda. A 

última pintura que esteve no camarim representava o transito de Santa Ana, era de 

meados de 700 da autoria de Francisco Mendes Lima
384

. Era pelo menos a terceira 
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 Segundo a planta de 1/500 cm vemos que a razão para as paredes longitudinais é de mais ou menos 15 

metros (uma vez e meia a nervurada) 
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 É o nº294 do Inventario. Anexos, doc.5  
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representação pictorica ou escultorica. A anterior tinha sido colocado por Manuel 

Gomes, para onde fez uma grade, parecendo-nos que poderia ser um misto de pintura e 

escultura. Centrado no frontal do altar, com a mesma linguagem estilística, uma 

Verónica. O sacrário deve ser o encomendado em Braga  em 1788 a substituir outro 

consertado em 1696 e depois em 1723. 

 

Nas paredes norte e sul da cabeceira foram colocadas quatro telas de enormes 

dimensões com talha que não destoa  da tribuna e das arquitraves que fazem a 

concordância com o forro. Pensamos que poderá ter saído da mão de Manuel Gomes 

(sec.XVII) e propositadamente para o lugar que ocupam. O Inventario Geral coloca-as 

na igreja mas não especifica onde
385

. Nas duas do Evangelho, a norte, Santo Ambrósio e 

S.Jeronimo, nas da Epistola, a sul, S.Gregorio e Santo Agostinho.           

 

Na sequência ou não desta obra toda ou parte da empena norte da igreja foi substituída. 

Fez-se a varanda dela e logo depois a do Capitulo que com a de um piso a norte 

acrescentado fechou um U. O claustro terá tomado a feição definitiva em finais do 

sec.XVII com a empreitada de Domingos Enes, apesar de partes dele terem sofrido 

várias reformas, sobretudo o da leitura, afectado sempre pelas alterações na igreja e não 

assumiu o carácter maciço que muitos tomaram, remodelados em 600, com pilares 

robustos. Ficou-se pelos arcos e pelas finas colunas, a maioria das quais ainda estão no 

local. 

 

As grandes obras de pedraria haveriam de transformar todo o espaço até finais de 600. É 

esta a centúria da arquitectura em Santa Ana. Quando dobrou o século a planimetria 

estava irreconhecível e a grosso modo completa. 

 

Outra importante empreitada foram os coros. A igreja passaria a ter dois sobrepostos 

para as diferentes funções da liturgia das horas e da missa. O de cima feito de novo 

ficou mais curto que o de baixo. O interface com a igreja de fora começaria por ser de 

três grades sobre uma (no de baixo) mas que a reforma do século XX uniformizou. Os 

cadeirais estender-se-íam pelo perímetro das três faces, que as janelas a cota alta não 

estorvavam No de baixo foram pintadas e entalhadas estalas com cenas da Paixão e o de 

cima com um forro de recorte muçulmano, a substituir qualquer outro ornato. A forma 
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Igreja. 
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como se dispuseram as decorações dos coros induzem que seriam para ser admiradas do 

lado de fora (em cima as espaldas ficariam invisíveis aos olhares curiosos). Miguel 

Coelho teria sido o autor tal como o foi do forro e pulpito do refeitório? . Da sua mão 

também o risco do púlpito da nave e não de Ambrozio Coelho que não encontramos na 

documentação. A pintura e douramento a cargo de António Luís que surgirá em outras 

obras em outros lugares e de um Carapina. Actualmente as grades da clausura foram 

substituídas por simples balaústres de pau preto, provavelmente aproveitadas do degrau 

do arco cruzeiro e dos supedâneos dos colaterais (embora ainda haja nestes algumas).  O 

positivo é o instrumento que existe, pintado pelo menos uma vez por ele. O lacado com 

“galanterias” deve ser-lhe posterior e teve uma vidraça, talvez a proteger os tubos. No 

coro térreo existiu um “órgão realejo” o nº342 do Inventario. Levou qualquer outro 

destino.    

 

A nave sofreu várias intervenções devido às constantes modificações nos coros. Temos 

em 1671 um mestre António a colocar painéis de forro mas não sabemos se foram os 

primeiros se um acrescento por terem alterado a área da nave porque igualmente foi 

necessário azulejo. Suspeitamos que as empenas norte e sul afastaram-se mais para 

enquadrarem e proporcionarem a capela mor. A norte fizeram-se novos confessionários 

(pelo menos três) porque o respectivo corredor desapareceu projectado sobre o claustro 

refeito depois.  

 

A curvatura do tecto da nave acompanha o da cabeceira mas os caixotões distribuídos 

em cinco fiadas são pintados com temática mariana (cenas da vida da Virgem e de Sua 

Mãe Santa Ana
386

). Também a malha onde estão embutidos é entalhada mas predomina 

a pintura sob o ouro. Devem terem sido acrescentados mais que uma vez, 

acompanhando o aumento da nave. A pintura ficou por conta de António Luís
387

 sobre o 

aparelho dado por Estêvão Martins e depois por Francisco Alvares Oliveira e Vitorio 

Soares. 

 

Os altares colaterais foram substituídos total ou parcialmente, pelo menos o da 

Trindade. No triénio de Feliciana Baptista venderam-se os “retabollos velhos… que por 

muito velhos e roins não derão mais ” que 19 200 reis, custando os novos 82 400 reis. 
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Na capela mor existiam agora mais dois porque se fez “guarnições do altar mor e dos 

dous das ilhargas”, um deles o de S.Martinho. Desta campanha fez parte o entalhado e 

douramento do arco. Nesta obras encontramos André Cardoso pintor e João Antunes.  

Os altares da nave estão agrupados em par ligados entre si pelo entalhamento mais 

recente. Existem diferenças na decoração embora à primeira vista possam passar 

desapercebidas devido à uniformização que se pretendeu. O da Trindade é francamente 

distinto na parte superior, embora procure acompanhar a tendência geral. Uma barra 

central continua as arquitraves das colunas, fornecendo visualmente um corte 

transversal enquanto nos outros a interrupção permite a elevação da verticalidade do 

conjunto. O correspondente no Evangelho ficou igualmente com uma diferença notória 

pela necessidade de encaixar o conjunto escultorico, perdeu um par de colunas. Nenhum 

dos dois possui sacrário na banqueta. Os afrontados no arco cruzeiro assemelham-se 

mais entre si e parecem mesmo uma cópia com excepção dos respectivos remates 

superiores onde todos seguindo os mesmos traços estilísticos apresentam iconografia 

respeitante à devoção entronizada (não a actual). Só o da Trindade possui mais 

elementos simbólicos identificados com os sucessivos padroeiros. No geral aproximam-

se do desenho do do altar mor, tendo nos grupos de colunas e das arquivoltas os 

elementos que mais se identificam. Pensamos mesmo que terão sido recuperados dos 

antigos retábulos e aplicados nos novos do século XVIII. O entalhamento destes 

estende-se pelo cruzeiro, abraçando totalmente as ilhargas e cobrindo todo o topo. As 

cantarias do arco e das arquitraves que o suportam servem agora de moldura onde a 

talha se interrompe. Nos espaços laterais há quatro misulas , duas de cada lado, 

colocadas na cota dos elementos horizontais dos retábulos, acentuando a continuidade 

pretendida. Nas do Evangelho S.João Baptista na de cima e Santo Amaro na inferior e 

S.João Evangelista e Santo Agostinho nas da Epistola, respectivamente. Ficando os 

arautos de Cristo, o pré e o pós, no plano superior. O douramento desta fase foi pago em 

parte pelos lucros do tabaco. No entanto alguns, pouco anos, depois a parede era 

novamente mudada, agora por causa do púlpito que obrigava a integrar a escada na 

parede, ficando um guarda vento de amplitude razoável, complementado pelo interior 

que se fez nas obras do asilo. A empena sul iria ficar mais autónoma o que obrigou a 

abrir dois arcos para suportar os retábulos. Foram então abertas as janelas joaninas.           

 

A parede que separa a nave dos coros onde estiveram as grades conventuais ainda 

conserva a soberba decoração. O efeito teria mais impacte se se tivesse mantido a 

solitária grade do res-do-chão. Ao vãos laterais são posteriores, quanto mais não seja 
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pelo recorte superior que é igual nos outros três relativamente ao central inferior. 

Naqueles estariam talvez rodas e ou confessionários. Na testeira de baixo desenvolve-se 

a talha em cartelas, volutas e acantos. No de cima a  composição é piramidal onde 

vários anjos suspendem as insigneas beneditinas, enquanto festões dourados escorrem 

pelas faces dos maineis de separação. Varela Gomes remete-nos com isto para paragens 

exóticas, lembrando que um nativo de Viana deixou nome no urbanismo brasileiro
388

 e 

que Matos Reis confirma
389

. José Fernandes Pinto Alpoim, afilhado deVilalobos, 

engenheiro como ele, foi para o Brasil munido dos conhecimentos suficientes para 

formar colaboradores projectar trabalhos de tipo militar. A sua obra é vasta e conhecida 

sobretudo na zona de Minas. A relação próxima que manteria com o beneditino Frei 

António do Desterro, bispo do Rio Janeiro e como ele vianense, levou à concretização 

de muitos trabalhos, inclusivamente na área da talha
390

. Mas a autoria da talha de Santa 

Ana está documentada e foi da responsabilidade de Miguel Coelho.      

 

Os remates fizeram-nos Francisco Alvares Oliveira Costa e Vitorio Soares que 

douraram toda a obra que estaria em branco nos altares, no arco, o púlpito, a talha das 

grades do coro, portas dos confessionários (os das laterais?), os painéis novos do forro 

da nave, o oratório da Senhora do Rosário do coro de baixo e o retábulo de S.Martinho 

que estaria ainda na cabeceira. 

 

Ficam a restar duas questões. Uma é o azulejo. Segundo Santos Simões o tipo  

enxaquetado não foi muito popular pela despesa a que obrigava. Para um só modulo 

eram necessárias várias peças.  Mas as religiosas de Santa Ana não teriam problemas 

financeiros. Do revestimento cerâmico do mosteiro diz aquele autor: “as paredes 

interiores de toda a igreja livres de talha ou de cantaria, foram cobertas com azulejos 

de caixilho de esquema de facha dupla, azul pálido e branco nacarado, de grande valor 

plástico. Esta composição será já do século XVII, cerca de 1610 e é dos melhores 

exemplares do género no norte do pais”
391

. Realmente a série inicial pode ter sido 

aplicada na primeira metade de 600, porquanto em 1671 já se retiravam uns para serem 

depois repostos. Então os sucessores dos “mosaicos” manuelinos foram sempre e só a 

composição de caixilho que ainda se fazia no século XX para remendar o antigo e fazer 
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o novo. As diferenças de coloração, da dimensão ainda que mínima do desenho e a 

descontinuidade da padronagem (peças artesanais e de série) denunciam as várias fases 

de aplicação. 

 

A outra questão em aberto são os cadeirais que se adossam nas empenas norte e sul. A 

documentação é omissa relativamente a esta obra, pelo menos em termos explícitos mas 

vamos encontrar em 1666 no abadessado de Mariana de S.Luis, Inácio Francisco a fazer 

o conserto das cadeiras da igreja. Não são os cadeirais dos coros que estavam em obras 

de remodelação total e na nave, se havia lugares sentados, seriam bancos corridos.       

 

Este tipo de cadeiral fixo, sem separação física de assentos e com espaldas pintadas  terá 

substituído outro pré-existente? O Inventário não dá dele nenhuma relação. Os quadros 

representando as Obras de Misericórdia foram emoldurados por caixilhos de talha que 

seguem o esquema do coro inferior. Mas tanto o desenho como  o trabalho de goiva não 

têm o mesmo requinte e as pirâmides dos remates são demasiado elaboradas. Por outro 

lado a peanha do púlpito não parece ter sido afectada. Será que a faixa retirada no 

refeitório que percorria o agora tecto do coro de baixo teria alguma ligação estilística 

com este conjunto, hipoteticamente transferido para aqui e restaurado no tempo do 

asilo? E as do altar mor também fixas e adossadas, no mesmo género mas estofadas, 

formando um espaço tripartido. As pinturas destas não têm qualquer relação com as 

outras, são cenas campestres as duas que ladeiam a terceira um anjo. Terão vindo todas 

do refeitório? Serão reaproveitamentos a que se refere o restauro da Memoria 

Descritiva. Do recheio do mosteiro faziam parte muitas cadeiras de variados estilos e 

algumas aproveitáveis. Seriam do Capitulo?  

 

As janelas que a pouca luz deixam entrar foram executadas para se confundirem com o 

desenho do azulejo. Quase não damos pelas cegas, do lado norte. As longas da 

cabeceira devem ser ainda resquícios das frestas manuelinas, sucessivamente alargadas 

e cobertas com vitral em aranha. A do lado da sacristia de dentro custou o lugar 

primeiro à arca cinerária de Martim Vaz, recolocada na parede leste dela, a tapar uma 

fresta existente  e depois ao altar de S.Martinho quando a referida sacristia deixou de ter 

a função de “dentro” e passou a comunicar directamente com a cabeceira, desaparecida 

a outra, a de fora, do lado oposto. O Capitulo com tecto de Miguel Coelho e os nichos 

por ele executados de S.José e da Senhora da Piedade executados no triénio de Violante 

do Céu transformou-se na sacristia de serviço. Lá está também um arcaz que não condiz 
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com a descrição da alínea 313 do Inventario. Na parede leste Margarida de Sousa ficou 

como já dissemos por detrás do retábulo todo ele uma simbologia mariana 

(representação da Senhora do Rosário). Provavelmente veio do coro de baixo onde no 

abadessado de Maria de S.Cristovão Francisco Alvares e Vitorio Soares pintaram o 

oratório desta invocação naquele lugar. No mosteiro de S.Bento do Porto havia a mesma 

devoção no coro de baixo. Aquele espaço da leitura das culpas foi um dos que mais 

representações sacras teve só ultrapassado pelo coro de cima com 32, onde o espaço que 

as estalas não ocuparam deve ter sido pejado de representações pictóricas. Os nove 

quadros mais   que o escrivão registou como sendo pequenos e sem qualquer 

denominação pode indicar a saturação.              

 

De realçar ainda que não se faz qualquer referência aos bancos no perímetro da parede 

onde se sentariam as monjas para ouvir a Prelada nos momentos importantes da sua 

vida, de resto o que o Inventario registou não deveria já corresponder à realidade do 

quotidiano monástico. Ali encontraram o cadeirão da abacial e uma grade de pau preto 

com aplicações de latão, várias peças de louça de Viana, um realejo, dois andores e 

“dois bancos de pinho muito velhos”. Dois andores da Virgem do Rosário 

provavelmente algum para imagem de roca proprietária do enxoval que do 110 ao 120 

descreve o Inventario. 

 

Na galeria superior que substitui a varanda do claustro estão expostos alguns retábulos 

provenientes de várias partes do mosteiro, hoje difícil de localizar. Não seriam dali 

concerteza porque o Inventário não enumera nenhum para este piso, embora não fosse 

invulgar (em Lorvão havia vários). No de baixo haveria uma capela de S.Martinho, uma 

do Senhor dos Passos e outra de Maria Madalena não se enquadrando qualquer delas no 

que está exposto nas paredes do piso sobradado. Na ala sul junto ao coro de cima um de 

estrutura maneirista com quatro ediculas vazias, volantes pintados, três de cada parte 

com cenas da vida de Jesus Menino desde a Anunciação. O outro é barroco nacional 

com uma imagem de Nossa Senhora que não corresponde à iconografia do remate 

(S.Bento). No lado poente um nicho joanino com a imagem de Santa Barbara 

(provavelmente o 214 do Inventário). Outro do sec.XVIII, a nascente,  mas com 

estrutura maneirista perdeu igualmente os ocupantes das seis ediculas (o que lá está não 

tem leitura). Na ala norte uma Nossa Senhora das Dores está colocada num oratório 

também joanino, pode ser oriunda de um qualquer sitio. Por último um do século XVII 

de talha gorda enquadra um S.João Baptista. Estas duas peças condizem e talvez tenham 
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feito parte uma da outra. No acesso do claustro foi aberto um nicho onde descansa de 

tantos trabalhos uma escultura em pedra do Patriarca, aquele que terá cedido o lugar à 

Senhora da Caridade por cima da portaria, e que agora chamam a “Santa”!          
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1.6 – Santa Ana na perspectiva de Figueiredo da Guerra 

DESENHOS (também de outros autores)  
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Legenda:  

 

X – pórtico lado do poente (frente); 

a/a – escudete de São Francisco, escudete franciscano; 

b – fecho principal da abobada da capella, nas costas da capella mor junto do remate; 

c – medalhão simbólico, curioso; 

d – medalhão com o busto do fundador; 

e – medalhão com escudo vazio; 

f/f – rincão renascença; 

g/g – florões; 

h – sem legenda; 

i/i – rincão e bocado de colunello; 

j – fecho de abobada simbólico dos cinco mandamentos da igreja; 

a) a) 

b) 

g) 

h) 

i) 

l) 

g) 

c) 

f) 

j) 

d) 

e) 

f) 

i) 

o) 

n) n) 

m) 

r) 

q) q) 

p) 
p) 

p) 

X) 

s) 

X’) 

t) t) 
u) 

DESENHO 3 
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l – brazão dos Souzas (Chichorros) da capela de São Martinho que rematava a lápide 

dourada do túmulo do alcaide mor de Bragança; 

m – remate da antiga capella mor na parte posterior; 

n/n – águias do remate dos cantos sobre os contrafortes do norte; 

o – fita quebrada da antiga cornija da capella; 

p/p/p – conjunto formado por: Santo Sudário e anjos, chamando ao Juízo Final 

(estavam sobre a porta capitular parte exterior sobre o claustro);    

q/q – pias; 

r – porta principal da antiga capella mudada em 1719; 

s – sem legenda; 

 

X’ – nascente: costas; 

t/t – bocetes; 

u – brazão São Bento. 

 

20-01-1908 L.F.G. 

 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 
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DESENHO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Ampliações do DESENHO 3 

b – fecho principal da abobada da capella, nas costas da capella mor junto do remate; 

h – sem legenda; 

 

1 – fresta (da igreja); 

2 – friso remate exterior da igreja; 

3 – cercadura de b (ampliação); 

4 – remate manuelino da igreja (seriam 8); 

5 – moldes das nervuras; 

6 – esboço de porta (capítulo); 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 

b) 

h) 

1) 

2) 3) 

4) 

5) 

6) 
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DESENHO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Ampliações do DESENHO 3 

d – medalhão com o busto do fundador – Dr. António Correia fundador do mosteiro, e 

não Martim Vaz de Souza; 

g/t – florões/bocetes; 

 

1 – azulejos (esboços); 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 

d) 

g) / t) 

1) 
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DESENHO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Ampliações do DESENHO 3 

c – medalhão simbólico, curioso – 3 nervuras salientes e duas menores – rosário com 5 

P.N. com 9 aves M.M. facetadas e (14) girões e s… central com 4x3 pérolas  (12 

apóstolos); 

j – fecho de abobada simbólico dos cinco mandamentos da igreja – grande cruz de 

remate florida e de braços eguaes similhante à actual de Aviz; 

 

1 – tôro de arco florido ou com rosa de 3 lobulos ou trevo simbólico; 

2 – gárgula de cabeça de cão ou dragão; 

3 – bocetes de 0,40 m: 

 1. pentágono floriado no costão da capella mor 

j) 

3) 

2) 

4) 

c) 

1) 
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 2. s… com girões cercados pelo rosário 

 3. cruz florida 

 4. anjo (busto) 

 5. 

 6.  

 7. 

 8. 

4 – da porta do capítulo  

 Santo Sudário 

 2 anjos ajoelhados 

 2 relógios de sol, pedra de Ançâ 

 

19 - Junho 1900 

 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 

 

  

? 

Pedra de Ançâ (conjunto p do DESENHO 3) 
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DESENHO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

n – águias do remate dos cantos sobre os contrafortes do norte; 

 

1 – lado do norte, exterior sobre o claustro – à direita: lado do nascente – à esquerda: 

poente (a fresta não seria primitiva, escreveu F.Guerra); 

2 – lado do sul (à direita o esboço de um arco que parece ser do claustro); 

3,4,5,6 – pormenores dos rendilhados superiores da igreja. 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 

1) 

2) 

4) 

3) 

5) 
6) 

n) 
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DESENHO 8 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

1 – PORTA DO CAPÍTULO – a pedra era dourada; 

2- perfis dos frisos; 

3 – Porta e Arco do Capítulo. 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 

1) 

2) 

3) 
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DESENHO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vários esboços: abóbada da igreja e porta trilobada. Seria da igreja ou do capítulo? 

 

 

AMVC – arquivo  de Figueiredo da Guerra 



 260 

DESENHO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

A – Planificação da hipotética abóbada da 

capela de Santa Ana. 

 

Norte – altar mor – pórtico 

 

B – Esboço da composição da abóbada. 

 

a/a – muro – arco formarete ou rincão; 

b/b – arco duplo; 

c/c – arco ogiva; 

 

d – arcos chanfrados ou de arestas 

quebradas. 

Arcos compostos de feixes de toros 

separados por gargantas e tornando-se 

tanto mais salientes quanto mais 

modernos. 

 

AMVC – arquivo  de Figueiredo da 

Guerra 

A) 

B) 

c) c) 
b) b) 

a) 

a) 

d) 
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DESENHO 11 

 

 

 

 

Planta da disposição do carneiro no capítulo: 

 

A nascente da esquerda para a direita, sepulturas: 2 Correias – sepultura das tias 

abadessas – 3 Souzas (ver desenho seguinte). 

 

X – Sepultura da 1ª Abadessa perpétua; 

4 – Poente; 

5 – Sul; 

10 – a sepultura com a data mais antiga. 

 

10 

X 

Y 

4 

5 
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Y – Legenda: 

 

1. Anna da Graça “+” a 4 de Set. 1663, sendo Abadeça 

2. Donna Izabel de Lima 1624 

3. Catherina da Madre de Deus Prª. (D. Luzia “+” 18653(sic)) 

4.   

5.   

6. Mª. Anna Barboza “+” 1668 – D. Anna Coelho, Secular 

7. Maria do Nascimento             D. Jerónima Coelho, Secular 

8. S. de Mari dos Anjos 1664 – D. Antónia Pimenta      “ 

9. Maria do Presépio 1658 

10. 1616 – D. B. (Dona Beatriz) 

11. D. Abbadessa 

12. 1620 A. D. S. G. (Antónia de S. Geraldo) 

 

Maio 1899 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 
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DESENHO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Ampliações do DESENHO 11 

a – casa do capítulo do lado norte; 

b – lado do sul. 

c – indicações sobre dependências do mosteiro: 

 Capella de S. Estanislau: 1732 

 Capella de S
ta

 Madalena 

 Poço da Soledade 1551 

 Capella dos Passos ou Soledade 1732 

 Coro de cima 1819 (estucado) 

a) 

b) 
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 Santos pretos       S. Benedito 

                             S
ta

 Efigénia 

  

 Paraíso        Casa nova 

                     Casa do noviciado 

 

 

15 Setembro 1895 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 
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DESENHO 13 

 

 

 

Legenda: 

 

Lápides do Carneiro do capítulo. 

10 – a sepultura com a data mais antiga. 

 

23 - V -1899 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 

10) 
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DESENHO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Lápides do Carneiro do capítulo. 

 

10 - VI -1899 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 
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DESENHO 15 

 

 

 

 

 

 

Legendas: 

 

a – Epitáphios no claustro de S
ta

 Anna; 

b – fora do Capítulo há 5 campas de cada do claustro. 

 

22 Setembro 1895 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 

b) 

a) 
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DESENHO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendas: 

 

Sem localização. Pensamos que estiveram no claustro. 

 

AMVC – arquivo  de Figueiredo da Guerra 
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DESENHO 17 

 

 

 

 

Legenda: 

 

A –  à esquerda na vertical: História Geneológica XII, 815; 

por baixo: na capella de São Martinho em Sant’Anna; 

à direita na vertical: este archim estava vazio. Não foi aproveitado (este arquim 

está colocado na antiga sacristia de dentro, pensamos nós, que serve de capela 

funerária); 

 

B – à direita: ao pé da grade da porta da egreja, no limiar. 

 

15 – 1 - 1893 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 

A) B) 
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DESENHO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Março 1899 

 

 

 

                 AMVC – arquivo  de 

                 Figueiredo da Guerra       

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

À direita na vertical: no terreiro de 

Sant’Anna. 

Legenda:   (esta inscrição pertencia à capela de Martim Vaz de Souza - igreja) 

 

Este brazão foi aproveitado.  

Souzas (Chichorros) dourados. 

Esta lápide era pintada de azul com letras douradas, mas era pouco legível por estar 

muito salitrada, pois tinhas nas costas a pia do bacalhau. 
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DESENHO 19 

 

 

 

 

 

 

 

   

Legenda: 

 

a – remate novo (impróprio) devia ser florido; 

b – metteram-lhe 3 fiadas novas que tiram a beleza primitiva; 

c – a torre estava no fim do coro sobre a frente para o terreiro; foi agora muito 

alteiada, desfeiando-a;  

d – oculo fechado agora; 

e – brazão do mirante; 

f – esphera do mirante; 

g – contrafortes modernos que ficaram muito altos; 

h – escudo antigo que estava em + A (1). 

 

 e,f estão ligados por chaveta por serem os elementos que ladeavam a porta 

manuelina quando esta se encontrava no Mirante. 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 

g) 

f) 

e) 

d) 

c) 

b) 

a) 

1) 

h) 

1) 
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DESENHOS 20 e 21 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Egreja do convento de Sant’Anna. 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 

 

24 – 2 - 1904 

18 – 2 – 1904  
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DESENHO 22 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Vista oriental do convento de Sant’Anna 

Do lado de Santo António 

 

12 – XI – 98 

 

AMVC – arquivo de Figueiredo da Guerra 
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DESENHO 23 

 

 

 

Legenda: 

 

Alçado de uma planta de adaptação do mosteiro de Sta Ana, s/d. 

 

Desenho de Isabel Maria Pinho sobre uma planta do IANTT-AHMF, Santa Ana, Viana, Cx 2050, capilha 3, nº 118, Planta 2. 
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DESENHO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Legenda: 

 

Torre de Santa Ana 

 

Desenho feito por José Cláudio 

Pinho a partir de um original de F. 

Guerra de uma colecção particular.  
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DESENHO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Arco da Roda 

 

Desenho feito pelo autor a partir 

de um original de F. Guera  de 

uma colecção particular.  
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DESENHO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Portal de Santa Ana 

 

Desenho feito por José Cláudio 

Pinho a partir de um original de F. 

Guerra de uma colecção particular.  
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DESENHO 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Primeiro plano a Misericórdia, ao fundo à direita o 

mirante de Santa Ana. 

 

ABREU, Alberto, A Congregação de Nossa Senhora 

da Caridade, Viana, 2005, p.67 
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DESENHO 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legenda: 

 

Palácio dos Távoras. Do lado esquerdo a fachada sul do 

mirante de Santa Ana. 

 

REIS, António Matos, Caminhos da História da Arte no 

noroeste de Portugal no primeiro quartel do séc.XVIII, 

Viana do Castelo, 1995, p.38 
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DESENHO 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Deitaram abaixo os muros da cerca das Ursulinas 

em Junho e Julho de 1897 

 

13 – VII – 97     AMVC – arquivo F.Guerra 

 

NOTA: 

Este portal  encontra-se colocado, actualmente, na 

entrada da antiga Rua de Passamano que limitava a 

poente o Mosteiro de Santa Ana e para onde dava a 

portaria principal do Mosteiro. 
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MOSTEIRO DE SÃO BENTO DE VIANA (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEIXOTO, António Maranhão, O Litoral e a Cidade; matizações cartográficas, 

AMVC, Viana do Castelo, 2007, p.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Legenda: 

 

Planta da vila de Viana, 1759. 

 

A – Santa Ana; 

B – S.Bento. 

 

 

 

PEIXOTO, António Maranhão, O Litoral e a Cidade; matizações cartográficas, 

AMVC, Viana do Castelo, 2007, pg. 47 

 

A 

B 
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Legenda: 

 

Carta Cadastral da cidade de Vianna do Castello, 1868/69, escala 1/500 (folha 12) 

 

B – Mosteiro de S.Bento. 

 

 

PEIXOTO, António Maranhão, O Litoral e a Cidade; matizações cartográficas, 

AMVC, Viana do Castelo, 2007, pg. 82

B 
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Capítulo 2 - O MOSTEIRO DE S.BENTO DE VIANA – UM PASSADO SEM 

PRESENTE 

Atravessando a ponte Eiffel de sul para norte o olhar espraia-se pela zona ribeirinha   de 

Viana, onde os telhados vão pontuando no arvoredo do ajardinado litoral , transmitindo 

a calma da cidade embalada pelo Lima. Uma enorme torre habitacional corta de forma 

abrupta o vaguear do pensamento, enquanto o comboio avança lentamente pelo 

emaranhado ordenado de ferros. A controvérsia em torno daquele edifício tem suscitado 

vários comentários e tomadas de posição, mas subjacente a tudo isto fica um problema 

que se nos afigura grave. Independentemente dos inconvenientes que possa trazer para 

as pessoas que ali moram, a destruição por implosão ou não, daquela inestética torre 

arrastará concerteza grandes perigos para a pequena igreja que se acolhe na sua sombra 

e é tudo o que resta do imenso mosteiro beneditino que se estendia para nascente, até à 

actual ponte metálica. 

 

Aquela imensa mole, com um pano continuo voltado ao Lima é hoje um traçado de 

lotes cortado por ruas que uma fachada ajardinada separa do rio. No passado este batia 

na formidável parede, umas vezes melancólico, outras possuído de enorme raiva 

investia, arrastando tudo no seu caminho.     

 

Aquele prédio motivo de polémica, transformou-se para nós num grito mudo e na 

expressão silenciosa que poucos entenderão. Tão alto, esmagador, espalha sombra no 

caos que é a pequena praça de Frei Gonçalo Velho. Ali era o terreiro do mosteiro, 

vedado a poente pela construção setecentista que lhe conferiu o carácter. Agora é 

estacionamento, foi mercado e jardim sob o olhar da igreja das Almas, antiga matriz do 

Salvador de Viana, também ela intervencionada sempre que um novo projecto 

urbanístico se avizinha. Só a pequena igreja de S.Bento parece esquecida, 

perigosamente esquecida, sem classificação que a proteja e sem perímetro de segurança.  

 

A fundação deste mosteiro é uma singularidade no universo monástico beneditino. 

Erguido no perímetro da vila, como seria de esperar, constituiu com Santa Ana a norte, 

a cintura, do lado nascente, completada a ocidente pelo convento de S.Domingos, 

sucessivamente construídos ao longo do seculo XVI. 
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Ambas as igrejas femininas ficaram paralelas e orientadas para nascente. Foram as duas 

geradoras de comunidades cenobiticas femininas organizadas, uma para norte, Santa 

Ana e a outra para sul, S.Bento. Segundo um eixo leste/oeste quase parecem simétricas. 

As fundações foram como já se viu o que as separou, muito mais num plano social que 

religioso onde ambas tomaram o mesmo caminho. 

 

Vilasboas aponta como génese de S.Bento uma casa com capela, uma ermida 

alpendrada como tantas, hospedaria de S.João de Arga e Carvoeiro. É perfeitamente 

aceitável e tem lógica assim como o posterior abandono a cargo da Colegiada de Viana. 

 

2.1 - Um começo com mau presságio 

Serão estas as permissas donde partiremos já que as fundações em geral estão envoltas 

em mitos que a pouca documentação disponível não permite discernir.  

 

Aquele pequeno reduto foi o escolhido para o isolamento religioso de algumas 

mulheres, não estaria Santa Ana em projecto. Por aqui se vislumbra pelo menos a 

confusão que provocou a questão das beatas e de um eremitério confirmado para este 

local. Em 1508 D.Frei Henrique de Coimbra, bispo de Ceuta a quem competia Viana, 

permite o recolhimento de Ana Martins, Margarida e Beatriz com a condição de que 

“nenhuma outra possaes meter sem nossa licença possa ir para ahi morar”
1
.É o 

guardião de S.Francisco do Monte chamado a responsabilizar-se por esta primeira 

comunidade, adaptando “a dita ermida que tem hoje começo de mosteiro” e a quem 

aquele bispo dava o privilegio de “40 dias de perdão a qualquer pessoa que para 

edificar a dita casa dê ajuda e esmola”
2
. 

 

Segundo Figueiredo da Guerra esta ermida foi dedicada ao Patriarca por frei Jerónimo 

em 1502 onde morou e foi sepultado. Ou já seria se o referido frade fosse beneditino, 

como defende Villasboas. Entretanto aquele alpendre foi servindo de abrigo para os que 

esperavam o transporte do rio 

 

O sucessor de frei Jerónimo foi um frade inglês, João Hier, franciscano fugido das 

perseguições dos Tudor iniciadas em 1536, que continuou na função de capelão do 

                                                 
1
 AMVC, Arquivo não classificado de Figueiredo da Guerra, código 248. 

2
 Idem, Ibidem. 
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incipiente mosteiro e deixou pacificamente as casas que com pouco arranjo acomodou a 

primeira comunidade.
3
 O número das “vocações” aumentou para além das dimensões do 

quase oratório com poucas acomodações. Entretanto Santa Ana ganhara novo alento 

com as anexações de Loivo e Valboa, mudara de obediência e lançava-se em grandes 

empreendimentos. A importância assumida dava-lhe o direito à escolha das candidatas. 

Viana entrava no apogeu do comércio açucareiro e o dinheiro jorrava mas não 

consignava pergaminhos.  

 

O sustento do “conventus” de S.Bento ficou temporariamente assegurado com as rendas 

de Santa Leucadia de Tamel (1546) e S.Martinho de Outeiro (1547), mas a falta de 

espaço era premente. Foi decidido avançar para uma nova construção. No entanto a 

comunidade contava com dimensão suficiente para se organizar em cenóbio, sendo 

preciso procurar alguém capaz de o estruturar. Recorreram os fundadores a Vitorino das 

Donas onde escolheram Filipa e Isabel de Melo, tia e sobrinha da família dos Abreu 

Lima (eram de Guimarães, tal como Margarida de Sousa e da parentela do visconde de 

Cerveira
4
). Uma outra alternativa tinha sido equacionada; Francisco Pires Caminha, 

cavaleiro fidalgo foi, segundo disse, contactado no sentido que “tomasse hum luguar 

pera meter sua irmão que estava no mosteiro de Tuy e a trouxesse pera reformar a caza 

que novamente se fazia”
5
   

 

Havendo já um mosteiro beneditino feminino em Viana outro surge quase de imediato. 

Se Santa Ana é erecto em 1510 sob a obediência franciscana/clarissa, coexiste com o 

ermitério de S.Bento,  transformado já em “conventus”. Talvez que a vontade expressa 

dos padroeiros do primeiro se tenha rendido à obrigação imposta pelo soberano de o 

destinar aos observantes. O homem põe e Deus dispõe. 

 

Não se sabe a data exacta em que se lançaram as fundações do mosteiro de S.Bento. 

Certo é que no ano de 1573 começou a historia narrável da comunidade com a 

controvérsia arbitrada por D.Diogo de Paiva de Andrade, que se arrastou longos anos. 

                                                 
3
 AMVC, VILLASBOAS, António Machado, Nova fundação da notável vila de Viana, mns. 1736, 

fls.207/207vº. Esta era a razão que leva o autor a remeter a construção para  função idêntica. 
4
 AMVC, Arquivo não classificado de Figueiredo da Guerra, código 248.    

5
 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Livro da Fundação do mosteiro S.Bento Viana, código 

762, fl.58v 
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Este terceiro terço do século XVI ficou marcado em S.Bento pela guerra declarada entre 

as monjas e os seus padroeiros, quase todos familiares em vários graus.  

 

2.2 - Um futuro sem horizonte 

Quando foi que as religiosas se transferiram para o “novo” cenóbio é igualmente 

incerto, mas previa-se que o “mosteiro se acabara dentro em dez annos e maes presto, 

se maes presto se puder acabar”
6
. Em 1546 é a comunidade ainda acomodada na 

ermida que recebe os rendimentos de Santa Leucadia de Tamel e no ano seguinte de 

Outeiro.  Por outro lado os inquiridos na Visitação de 1573 são unânimes em remontar a 

obra a mais de 20 anos antes . A probabilidade será a rondar a década de 60 até porque 

as primeiras alíneas de pagamento surgem só em 67. As relações entre os padroeiros e o 

arcebispado estavam  há muito tensas. Enquanto uns pagaram o que a Bula exigia, 

outros ficaram a dever parte ou tudo, alguns ainda liquidaram a dívida,  com “serviços” 

prestados à comunidade, outorgando-se ao direito sem mais encargos e os restantes 

alienaram por dinheiro e até de forma especulativa os privilégios que detinham. Há pelo 

menos um caso em que o produto da venda foi colocado na Flandres a juro
7
 .  

 

Naquele começo de década uma Visitação feita por André Ferreira que a repetiu em 

1563  levanta já os problemas da simonia. Antes porém em 1557 D.André de Noronha  

bispo de Portalegre e comendatário perpétuo do mosteiro de Ganfei, apontara os 

mesmos erros. Nenhum compreendia como se podia transaccionar um bem espiritual 

como era o privilegio de nomear qualquer candidata para professa. Mas destas primeiras 

visitações apenas se encontram vestígios nas entrelinhas do Livro da Fundação.     

 

Também a gestão do património nestes primeiros tempos foi um tanto confuso e as 

monjas tomaram a iniciativa de colmatar as necessidades, admitindo candidatas sem o 

conhecimento dos fundadores. O número das cinquenta foi largamente excedido pelas 

apadrinhadas dos instituidores que entravam sem contrapartidas e por outras que a 

pressão exercida pelas necessidades obrigava a receber. Ficou uma multidão de almas à 

míngua do pouco rendimento que as extra numerárias traziam. Não seria nada de 

excepcional o aproveitamento indevido de rendas e bens monásticos. A clausura 

impedia as religiosas de intervenção directa na gestão e os procuradores eram sempre 

                                                 
6
 Idem, Ibidem, fl.32 

7
 Idem, Ibidem, fl.102vº 
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pessoas de bem. Em 1550 já tinha havido uma devassa régia contra os que “se 

acastellarem com bens de igrejas ou mosteiros”.
8
 

 

Segundo F.Guerra a obra começou na compra de um campo a António Esteves em 

1547
9
 que se acabaria de pagar em 1568

10
 . Diz ele também que as primeiras 

dependências foram o refeitório e o dormitório e só se começou a igreja depois de 

demolir a ermida em 48
11

. Assim a data inscrita no tímpano, 1549, é o inicio da 

construção.  A reunião efectuada na Misericórdia que levou ao estabelecimento das 

condições de erecção ocorreu em 28 Abril de 1545 e contando com as várias 

“démarches” resolvidas ao ritmo de cada época, a obra não se iniciou na manhã 

seguinte.  

 

Suzana do Espírito Santo queixava-se em 1566 que não podiam ir ao coro nem podiam 

ter a grade aberta “pera claridade allgica” porque os terrenos junto ao mosteiro 

estiveram muito tempo em hortas e depois se fizeram casas e o local “ficara debaço”
12

. 

Este assunto ainda se arrastava em 1604
13

. Referia-se concerteza ao lado poente para 

onde dava o coro. Para além disto pretendiam adquirir os terrenos para o lado oposto,  

que se estendiam até à fonte de Gontim para rega e horta. Vendeu-lhes os terrenos 

Jacome Afonso, que F.Guerra diz terem estado localizados entre a linha do comboio e 

um terreno das clarissas de Vila do Conde “tendo pelo poente a quelha para a fonte e 

pelo sul a mesma fonte e a rua dos Pelames” tinha 24 varas por 10
14

. Pelo indicado 

concluímos que os chãos “ficam na rua da Bandeira e esquina da rua Nova de S.Bento, 

indo até defronte da Casa do Lyceu… apellida-se aqui rua dos Reis Magos à parte da 

rua da Bandeira entre a capella dos Reis Magos e a congosta que ia para a fonte de 

Gontim”
15

. Naquele tempo a rua Nova de S.Bento estava projectada para ser aberta 

apenas no ramo norte, o sul iria depois passar rente à cabeceira da igreja, loteando toda 

a ala do Capitulo. O presságio de ruína emitido por frei Jerónimo “de um convento ali se 

                                                 
8
 ADB, Colecção cronológica, doc.1755, 15 Novembro 1550. 

9
 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, código 248, Avulsos 

10
 Idem, Ibidem, Livro da Fundação de S.Bento, código 762, fl.4vº 

11
 Idem, Ibidem, código 248, Avulsos 

12
 Idem, Ibidem, Arquivo não classificado F.Guerra, pasta 128 

13
 Idem, Ibidem. Havia terrenos particulares ainda encravados.  

14
 Idem, Ibidem. 

15
 Idem, Ibidem. 
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desgrassasse”
16

 derivaria da noção que tinha da instabilidade do terreno que em 1706 

cedeu, derrubando o dormitorio do lado do rio, aplicando-se por inteiro um século 

depois por instabilidade politica.  

 

Agora a ruína coincidia com o governo de Moura Teles e a infelicidade tornou-se uma 

graça “ de que nasceo fazerse o ditto (dormitório) e mais convento todo de novo de tal 

sorte que athe a propria igreja se moveo quasi toda…”
17

. 

 

Aquele profeta da desgraça que fora sepultado na velha ermida foi trasladado para a 

nova igreja para “hum archim de pedra curiosamente labrado e metido em hum nicho 

de boa architectura sobre a pia de agoa benta”
18

 .Depois em 1715 “vimos picar os 

lavores curiosos do nicho e cubrir de azulejo tudo ficando no meio da parede aquelles 

ossos   que os antigos para consolação dos fieis puzerão no lugar mais publico 

chegando lhe também a elle parte do que avia profetisado ao convento”
19

. Uma das 

mais preciosas informações que daqui se tira, se a cronologia estiver correcta, o que já 

confirmamos que nem sempre acontece, é a colocação do revestimento de azulejo. O 

lugar referido  “jaz ao pé da porta”
20

 a lateral, então a principal e única de acesso 

publico. Relativamente aos lavores Figueiredo da Guerra deixou mais alguma 

informação. Após o encerramento do mosteiro e do subsequente desmantelamento 

apareceu aquele arco “solium” com uma decoração muito semelhante à janela da rua de 

S.Pedro. Esta rua ainda na antiga cidadela ficou conhecida como a rua da janela 

manuelina, isto porque a casa dos Costa Barros ostenta um belíssimo exemplar daquela 

decoração. Classificada como do século XVI sofreu um acrescento renascentista de tipo 

italiano, idêntico ao da referida arca tumular nas palavras do historiador.
21

              

 

Completo em termos gerais estaria em 1567 com o dormitório, refeitório, escadas e 

armário de Livros
22

 e limitado a norte por uma pequena igreja.  

 

                                                 
16

 AMVC, VILLASBOAS, António Machado, Nova Fundação da notável vila de Viana, mns. 1736, 

fl.207 
17

 Idem, Ibidem. 
18

 Idem, Ibidem. 
19

 Idem, Ibidem 
20

 GUERRA, Figueiredo da , Esboço Histórico de Viana do Castelo, Coimbra, 1877, pp.68/69. 
21

 VALE, Manuel do, Algumas notas para a Historia do mosteiro de S.Bento Viana, CER, Viana, 

1987,p.25. Isto quer dizer que o “fundador”espiritual tinha sido já trasladado segunda vez? 
22

 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, Livro da Fundação …, fl.4 
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Para se erigir o complexo foi preciso fazer alterações urbanísticas no local. Zona 

essencialmente de terrenos agrícolas, fora da vila, partilhava o local com os recém 

ampliados estaleiros de Gontim
23

, cuja área tinha ficado por decreto régio reservada 

unicamente para aquele fim. Os planos directores são  sempre feitos para serem 

rectificados e a Câmara consentiu na instalação do projecto. O lugar seria  pouco 

aconselhável para tal edificação, contrário ao perfil de sossego e recolhimento que o 

Concilio, traduzido nas Instruções, preconizava. Era de resto completamente 

inadequado não só pelo ruído como pela movimentação de gentes e mercadorias, no 

trajecto da entrada e saída da Porta da Piedade que servia de eixo principal de 

comunicação da vila. Os fundadores tinha outra opinião e  “por parecer luguar apto e 

decente…”
24

 ou pela atractiva perspectiva de pagarem relativamente pouco à colegiada, 

devido ao reduzido lucro  que  obtinha da ermida, acordaram o “debuxo”, definiram a 

obediência, permitindo ao Primaz somente a orientação religiosa. Tudo o resto 

relativamente ao governo do temporal ficaria isento de qualquer Geral ou Provincial. 

Impunha-se o principio de prelazias trienais intercaladas, sem reeleição sucessiva, 

sobretudo no caso de serem irmãs de sangue. Explicitavam igualmente a preocupação 

contra o tráfico de influências e determinavam um número máximo de cinquenta que 

não poderia ser excedido. 

 

A Visitação de 1573 acabou por revelar tudo ao contrário. Os  problemas haviam 

nascido com o projecto de fundação e tinham-se arrastado, entrando agora num estádio 

critico. A batalha das palavras avançaria para o confronto. Fundadores e monjas 

acusavam-se mutuamente de irregularidades, falta de cumprimento de obrigações, 

imposição de encargos  e de gestão danosa. 

 

Os estatutos previam a existência de mordomos eleitos,  que tratariam das questões 

materiais do mosteiro. Segundo elas o património era gerido de forma pouco 

transparente, pelo que se viam na contingência de se defenderem, agindo por conta 

própria. Estava determinado que aqueles “procuradores” seriam trienais mas com a 

possibilidade de nomeação sucessiva! Há momentos em que a função foi desempenhada 

por um só. Ao longo de mais de duzentas folhas narra-se a dura luta que as religiosas 

travaram para se isentarem do controlo dos familiares e tomarem nas próprias mãos o 

                                                 
23

 Ver  no cap. “Os tempos de Viana”. 
24

 AMVC, Arquivo não classificado F.Guerra, Livro da Fundação…., fl.25 
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seu destino. Por fragmentos documentais percebemos que a questão ficou muito para 

além do que encontramos registado. Em 1585 há quase uma revolta civil em Viana de 

tal modo que, o promotor civil solicitou ao arcebispo uma solução porque “Vianna era 

um lugar marítimo onde concorrem muitos estrangeiros de varias nações sospeitas a 

ella de que muito mor prejuiso e escandalo resultaria a igreja de Deos…”
25

. Logo no 

inicio de 90 a abadessa implora
26

 a frei Agostinho de Jesus, o Prelado da arquidiocese, 

que impeça os padroeiros de S.Bento de lhes sequestrarem as rendas como forma de 

pressão. Três anos depois a situação mantinha-se.
27

     

 

2.3 - O fim do primeiro Ciclo 

Que aspecto teria o primeiro mosteiro, formado (pelo menos em 1567)  por uma igreja 

com dois coros e campanário, dormitório, refeitório e demais dependências onde se 

incluía a sala do lavor. Pensamos que a igreja que persiste é a mesma sucessivamente 

alterada e aumentada. A localização geográfica não lhes permitia grandes voos porque a 

estrada real passava à ilharga, a norte e o estaleiro condicionava o espaço para poente. 

Para sul as águas revoltas do Lima impediam alargamentos. Espartilhou-se o pequeno 

cenóbio com uma péssima qualidade de construção. Mesmo assim foram-se adquirindo 

terrenos para nascente à custa dos dotes de algumas das recolhidas. Parte das 

propriedades eram elas o dote, vendidas ou trocadas e tanto podiam ser áreas livres 

como casas e mesmo um açougue, em vários pontos da vila. Desta forma conseguiram 

uma área contínua, sempre ao longo do rio. Exemplo destes escambos é o espaço 

destinado ao segundo claustro que começou por ser um conjunto de hortas doadas e 

compradas para abastecer o próprio mosteiro. As transacções efectuadas eram do 

desconhecimento das religiosas, que apenas viram ser erguidas as paredes desta parte da 

clausura  que ficou incompleta. Reclamaram então da obrigação de concluir as obras , 

contrapondo eles com a letra de alguns doutos do seu tempo. Um deles, frei Martinho de 

Ledesma, lente na Universidade de Coimbra afirma que “pois os padroeiros fizerão 

igreja com seu campanário , coro, dormitório, reffeitorio, claustra, casa do lavor, orta, 

clauzura e o mais que estaa feito…”
28

. O doutor James de Morais acrescenta que “estar 

                                                 
25

 ADB, Colecção cronológica, doc.2019, Maio 1585. 
26

 Idem, Ibidem, doc.2154, Agosto 1591 
27

 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra,  Petição, 1594, Anexos, doc.8  
28

 Idem, Ibidem, fl.9 
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em forma de mosteiro qoando tem igreja, coro, dormitório, capitullo, reffeictorio e 

claustra porque estas são as partes integras do mosteiro”.
29

  

 

Na década de 70 estaria concluído todo o complexo monástico. Faltariam os 

acabamentos e o mobiliário fixo (cadeiras dos coros e do refeitorio) e os forros das 

dependências, ao que se esquivavam os donatários, remetendo a obrigação para a 

própria comunidade. O cumprimento da Bula exigia o dote e a roupa que eles haviam 

satisfeito e com isso terminavam as obrigações.  

 

Eximiam-se também da questão da água, bem indispensável, que teria  de ser resolvida 

“às suas custas (delas) ou fação hum poso que facilmente nelle se achara a agoa ou de 

careto que perto tem a fonte de Gontim que dista do mosteiro hum tiro de besta, como 

se vee por experiência e vista de olhos…. que o mosteiro de Villa do Conde tendo como 

tem de renda, melhor de dous contos não tinhão outra agoa somente a que em pipas 

trazião de careto, ao mosteiro de Sancta Anna de relligiozas em esta villa por não 

terem competentemente agoa fizerão hum fundo posso por onde decem por muytos 

degraos tomar agoa…”
30

. Invocavam ainda os padroeiros o contributo para o 

rendimento das anexadas, obrigação de que se consideravam isentos, porque enquanto  

o arcebispo lhes dera os proventos de Santa Leucádia, eles “trabalharam” para que 

obtivessem os de Outeiro, sem que a isso estivessem obrigados. 

 

Em Outubro de 1567 Fernão Roiz Pereira, então mordomo do mosteiro, pagava a 

Fernão Pires, pedreiro, de rebocar e ladrilhar por 15 530 reis a obra que Pero 

Carvalhido, João Domingues  e seus companheiros haviam feito pela quantia de 10 540 

reis.
31

 Este dinheiro saíra ou não dos proventos das noviças extraordinárias.     

 

Em 24 de Fevereiro de 1568 Baltazar Luís dourador de Braga recebia 20 600 reis por 

dourar as grades da portaria do coro de baixo
32

 (esta concepção incluía já dois coros 

sobrepostos). Enquanto se procedia à desapropriação de terrenos para beneficio do 

mosteiro, pagava-se por fazer telhados, a adega e aplicação de madeiras no refeitório, 

ferragens e “pregadura”. Nas mesmas contas do mordomo constava 4 630 reis dos 
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 Idem, Ibidem, fl.13vº 
30

 Idem, Ibidem, fls.9vº/10 
31

 Idem, Ibidem, fl.4 
32

 Idem, Ibidem, fl.4vº 
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“panos dos vestidos da porteira e dos moços e moças do mosteiro e feitios delles”, a 

despesa de ir a Braga tratar de licenças e ainda alguns “presentes” ao bispo de Lamego e 

ao Visitador. Estes mimos dividiam-se em finos tecidos de Holanda (linho fino) para o 

primeiro e conservas de peixe e de doce para o segundo
33

.  

 

Relativamente à acusação por parte da abadessa de falta de provisões, o mesmo Fernão 

Rodrigues apresentou prova de ter comprado cereais, trigo e centeio, pescado e azeite 

para o mosteiro.  

 

Pelo meio deste processo praticamente judicial vão-se recuperando informações que 

apesar de sumárias são preciosas. André de Padilha aparecia na folha de pagamentos, 

em 1568, a receber oitocentos reis “pera olear as grades do mosteiro”
34

. Muito pouco 

para tão ilustre artista. Faltando os livros originais de receita e despesa fica-nos somente 

a garantia que trabalhou no mosteiro.   

 

Até finais de 500 os problemas financeiros e relacionais devem ter ocupado o 

quotidiano das monjas. Mais tarde as mais antigas ainda recordavam os tempos de 

amargura e dificuldade em que a fome era a companheira frequente e a doença o pior 

dos males. Como os meios diminuíam continuamente colocara-se a hipótese de que 

cada um dos responsáveis aplicasse a percentagem, que por isenção régia, não pagava 

de imposto na Alfandega, para sustento da comunidade assim, como qualquer outra 

quantia que quisessem acrescentar
35

. Todo o rendimento que excedesse a dizima 

retornava ao primeiro proprietário. Mesmo assim não surtiu efeito.   

 

No ano em que principia a contabilidade das obras (1567) é abadessa Susana do Espírito 

Santo “a primeira dos padroeiros”
36

 Pero Jorge da Silva, arcediago de Barroso na Sé de 

Braga deixava escrito “por ora se não mandam fazer alguas obras que são muii 

necessareas pera a saude e quietação das religiozas como he o solhar do coro de baixo 

e cadeiras nelle…. Porque o coro de baixo he umido em estremo e cauza muitas 

                                                 
33

 Idem, Ibidem, fls.5/5vº 
34

 Idem, Ibidem, fl.5vº. Em 1591 temos Bento de Padilha a trabalhar na Confraria do Santíssimo da 

Matriz, CARDONA, Paula Cristina Machado, A actividade mecenatica das confrarias nas matrizes do 

vale do Lima, secs. XVII/XVIII, Doutoramento, II vol., FLUP, Porto, 2004, p.28. Este artista não era o 

filho de André de Padilha mas seu sobrinho. 
35

 Idem, Ibidem, fl.3vº 
36

 Idem, Ibidem, fl.22vº 
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inffermidades de que estão algûas relligiozas enfermas…”
37

. A água das enchentes era 

visita frequente e o pedido das monjas no sentido de as travar  foi sucessivamente 

ignorado pelos instituidores. Só no sec.XVIII a comunidade conseguiu um escoadouro 

para elas.    

 

Genebra da Conceição prioreza da anterior prelada é eleita em 1570 abadessa e liderou 

toda a revolução que atingira o climax, mantendo-se no cargo muito para além dos três 

anos canónicos, por decisão superior. Fora por sua iniciativa que se passara a receber a 

legitima das candidatas para além do dote
38

,  coisa que muito irritava os fundadores que 

alegavam ser contra os princípios da Bula e foi por pressão deles que o arcebispo 

substituiu o visitador Pero Jorge da Silva que se mostrara partidário das religiosas, por 

Diogo de Paiva de Andrade que chega a Viana em 1573. Este após observação de 

provas e testemunhos decidira contra os padroeiros embora não a favor das monjas
39

.   

 

Em 1594 na prelazia de Perpetua de Santiago a questão dos padroados vendidos e 

trocados mantinha-se em aberto, mesmo após o falecimento do visitador, Viana assistia 

a um vendaval de revolta e teimosia. O arcebispo de Braga Frei Bartolomeu dos 

Mártires chamara a si a obrigação de patrocinar as beneditinas, arredando familiares e 

instituidores da directa interferência no mosteiro. E de novo um mosteiro de fundação 

privada destinada também e só a famílias de Viana, passa ao braço eclesiástico, 

definindo depois de forma quase autónoma o seu destino. 

 

2.4 - O SéculoXVI em São Bento 

Digamos então que as duas únicas comunidades monásticas femininas de Viana do 

século XVI começaram realmente o seu percurso arquitectónico à entrada de 600. Sob o 

manto do Patriarca  trilharam caminhos paralelos até à extinção. 

 

A primeira fase construtiva foi mais acelerada que em  Santa Ana. O  primeiro projecto 

parece bem mais ambicioso em S.Bento apesar do local. Os estaleiros continuaram não 

só a laborar mas foram sendo acrescentados.  D.Pedro II mandou ampliar o cais, 

custeando-o com um imposto sobre os estados do Brasil “que é os que mais interesse 
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 Idem, Ibidem, fl.19vº 
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 Idem, Ibidem, fl.97 
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 Ver no Capitulo “O sentido da vida” 
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tinham”
40

. Incluído estaria Pernambuco o principal destino dos vianenses. Deve ter sido 

a localização do mosteiro que levantou dúvidas, anos mais tarde, sobre se o mirante 

deveria ter ou não janelas e a que altura. Por agora a área ocupada não seria grande, 

oferecendo um muro de norte para sul na face poente. No ângulo norte a igreja orientada 

a nascente com os coros sem forros nem soalho, sem cadeiras e de telha vã. Alguns 

bancos compunham a mobília onde não repousavam livros ou alfaias. A missa era 

dominical ou em dias santos. Um claustro ainda aberto, faltando uma ala que não se 

especifica qual mas que suspeitamos ser a do lado sul, a par do rio, porque era a fachada 

poente, de norte “para o sul até ao rio uma ala que se dividia em três ou quatro divisões 

em volta do claustro estavam o dormitório, refeitório e casa do lavor e as oficinas 

compreendendo parte do quarteirão que hoje esta junto ao templo”
41

 para nascente 

ficavam as necessárias e o Capitulo, o outro começado ou projectado. Do sobradado 

apenas um ângulo pensamos que o nascente/norte, por onde se estendiam dois 

dormitorios. Alguns dos gastos haviam sido liquidados com o dote de algumas noviças, 

o que era expressamente proibido. Se elas falecessem sem professar a comunidade teria 

de devolver o dinheiro ou os bens.  

 

Este cenário de pobreza é contestado pelos fundadores, materializado na pena dos 

doutos consultados que declaram que na questão dos livros para oficiar missas e 

obrigações “se vee por experiência que as relligiozas de Sancta Anna ainda que mais 

antiguas não lhe levão a avantajem e se os querem e asi mais ornamentos, callices, 

cruzes, tiribullo e o mays que pedem comprem-nos…. quoanto mais que ornamentos 

como se pode ver neste mosteiro ha em abastança”
42

. Parece-nos que esta sentença terá 

sido dada em Coimbra e através de quem a encomendou, que se terá esquecido de 

acrescentar que os padroeiros haviam sido já condenados a comprar um cálix o que 

nunca  fizeram, passando por cima da clausula que haviam assinado de custearem 

“ornamentos e letras e maes cousas necessárias…”
43

. O cálice acabou por vir das mãos 

de Frei Bartolomeu Mártires e hoje está na posse da Confraria de S.Domingos.
44

 Em 

contrapartida o mosteiro tinha um encargo de cinco capelães, para além do seu, 

                                                 
40

 GUERRA, Figueiredo da, Esboço Histórico de Vianna Castelo, Coimbra, 1877, p.87 
41

 AMVC, Arquivo não classificado de F.Guerra, código 248, Avulsos. 
42

 Idem, Ibidem, Livro Fundação, fl.10 
43

 Idem, Ibidem, Livro da Fundação, fl.25vº. VALE, Manuel do , Algumas notas para a Historia do 

extinto convento de S.Bento de Viana, CER, Viana Castelo, 1986, p.46 
44

 VALE, Manuel, o.c. p.46. No local confirmaram aquela guarda. Das cinco peças constantes no 

Inventário da Sacristia nenhuma tem qualquer relevância (teria ou terá uma gravação). 
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sustentavam o de Santa Leucadia Tamel, S.Martinho de Outeiro os dois primeiros 

anexados, S.Pedro de Fins de Parada (Coura), S.Eulalia de Gundar (Caminha). Com 

excepção do segundo, todos tinham sido incorporados sem fins lucrativos, ou seja por 

troca de recolhidas. Em 1561 juntou-se S.Martinho de Vila Mou que trouxe para o 

mosteiro oito raparigas sem dote, sobrinhas do Deão de Braga.
45

    

 

Na sequência ou não desta embrulhada as obras do mosteiro apresentam progressos em 

1579. Era ainda abadessa Genebra da Conceição quando Francisco Gonçalves faz 

contrato para a execução de parte do claustro. Na Visitação de 1573 vimos que havia só 

um lanço construído pelo menos ao nível térreo e nesta escritura se assentam 

precisamente dois, concluímos que se fechou a clausura com um muro ou a outra ala 

teria sido feita entretanto. Carpinteiros e pedreiros tinham de por “cada colluna hûa 

trave muito forte e cadradas e lavradas como comvem a tall obra com barotes…”.
46

 

Toda esta linguagem e a seguinte se refere a trabalho de madeira. Da pedra apenas se 

vislumbra quando Francisco Gonçalves se obrigaria a fazer os cimbres “pera asemtar os 

arquos cada vez que os pidreiros lhos pidirem…”. É esta a pouca informação que nos 

leva a concluir ter sido fechado o claustro, senão optaríamos por afirmar que o trabalho 

fora o de forrar o que estava concluído. A ala do claustro que resta é a amostra do que 

foi e curiosamente parece ser mesmo a primeira que se fez ao longo da igreja, na face 

sul dela, e onde se terá assentado o primeiro ângulo que pensamos ter sido o nascente 

sobre o Capitulo (hoje inexistente). 

 

Nela se comprova a escola estilística em que nasceu a primeira arquitectura. A área 

ocupada não seria muito grande, F.Guerra coloca-lhe 9 por 8 arcos
47

 e à volta de 

20metros por 18metros (em escala de 1/500) ou seja não era quadrado, por outro lado 

nas faces norte e sul haveria um arco central de acesso ao jardim (desenhos 33/34). 

Provavelmente as bases das colunas de fuste liso não assentariam directamente no chão 

como agora (fot.104), servindo aquelas aberturas maiores de acesso ao jardim e ao 

“chafariz” que existiu, arrolado no 683 do Inventário Geral. Como actualmente se não 

nota qualquer diferenciação nos arcos nem na amplitude deles, prevemos que existiu 

também um “rearranjo”. Os arcos muito abertos de forma a ficarem como que 
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 IANTT, S.Bento de Viana, maço 26, Obras 1575/95 
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 AMVC, Arquivo classificado de F.Guerra, Cx.11(1), DESENHO 6 
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rebaixados têm molduras simples a contornar os seguintes que descansam em capiteis 

de volutas singelas . Estas desabrocham de cestas/cochim redondas e suportam o ábaco 

(fot.105). Há aqui uma indefinição entre o antigo, no recorte atarracado dos arcos, e a 

geometria do renascimento nos capiteis. O embasamento das colunas é escalonado de 

tipo circular. Idêntico seria  o de Santa Ana, com a diferença de que os capiteis lavrados 

que lá estão são da obra de adaptação
48

 que um plinto acrescentado elevou toda a 

estrutura.  Os intervalos dos arcos foram travados mutuamente pelos cachorros que 

suportam a varanda estucada, hoje fechada para uso privado (fots.93, 106,107)). De 

resto o claustro é todo ele um labirinto de parcelas particulares onde os arcos restantes 

ficaram tristemente mumificados. Aqui e ali surgem mais apontamentos emparedados a 

chamar-nos a atenção para outras funcionalidades que o espaço teve. No único cunhal 

ainda existente, dois arcos compõem entre si a engra (fots.102,103). Um seria a 

passagem para sul, pela ala poente, hoje entaipada por construção adossada. O outro 

dava acesso às dependências do mosteiro pelo ante coro, e é este correr que se destinou 

de inicio para a igreja (fot.104). Na parede do lado sul uma porta precária abre 

passagem à escada que ainda se adivinha e conduzia ao coro de cima e à sineira 

(fot.103). Pela estrutura visível seria de pedra e a céu aberto. Actualmente é interior 

com o lanço superior a sobrepor-se a um nicho aberto na parede (fot.108). O ponto 

baixo que caracteriza toda esta arcatura dá-lhe um ar medieval com o chão de laje, já 

não o original. A planta 8a apesar da sofrível qualidade mostra inequivocamente a parte 

que seria mantida para serviço da igreja. Nela se inclui  um degrau para a direita a 

abranger o que foi o Capitulo e a capela da Senhora do Bom Despacho. Realmente este 

espaço ainda está agregado ao serviço da igreja mas ninguém é capaz de perceber o que 

aquilo foi. As paredes foram mudadas assim como chão que depois de revolvido viu 

redestribuídas as pedras ao acaso. Há lápides gravadas que ficaram sob paredes e as que 

F.Guerra reproduziu em desenho nem as encontramos (desenhos 31 e 32). Uma pia 

lavatório provavelmente coeva da fundação, cravada na parede e difícil de mudar foi 

deixada em paz e ficou a testemunhar o lugar de uma das sacristias.  

 

A geografia do local ficou toda alterada. A porta que da capela mor dá passagem para o 

claustro está na enfiadura da que seria a entrada do Capitulo. Seguindo o trajecto das 

plantas encontramos um corte de nascente para poente que delimitou aquela fatia para 
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 Ao que apuramos alguns terão vindo de S.Domingos. 
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como se diz “isolar a Igreja”, resumindo a esta face residual a única circulação possível 

(planta 8a e desenho 33 ).  
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PLANTA 8 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Mosteiro de S.Bento e cerca, incluindo a parte demolida (área poente – mirante).  

 

 

A – Cerca de S.Bento; 

B – Nota: 

As letras a carmin A,B,C,D e E indicam o terreno que se precisa para os lavadouros e 

annexos. 

 

 

 

IANTT, AHMF, S.Bento de Viana, Cx 2053, capilha 2. 

A 

B 
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PLANTA 8a (fragmento ampliado da Planta 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

A – mirante (situava-se aqui a entrada principal por meio de corredor abobadado); 

B – terreiro de fora (parte do convento expropriada pela Câmara Municipal); 

C – claustro; 

D/E – cozinha e refeitório (entre ambos havia uma dependência, a Ministra) 

respectivamente (indicações de F. da Guerra); 

F – coros (alto e baixo demolidos em 1891); 

G – nave da igreja; 

H – capela mor; 

I/J – sacristia e sala das sessões da Ordem Terceira Dominicana respectivamente; 

K – capítulo (tinha uma capela anexa); 

L – capela de Nossa Senhora da Boa Morte; 

M – dormitórios e oficinas; 

N – dormitório sul. 

O – portão do terreiro de fora (tinha as armas de Moura Teles); 

 

IANTT, AHMF, S.Bento de Viana, Cx 2053, capilha 2.

C 

B 
A 

D/E 

F 

H 
G 

K 

L 
M 

I /J 

N 

N 

E O 

S 
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Normalmente o complexo monástico começava pela igreja, mais exactamente pela 

cabeceira a parte que mais recursos exigia. Mas em ambos os mosteiros beneditinos de 

Viana a obra iniciou-se pela parte de apoio material, (porque o alimento espiritual 

estava em qualquer dos casos assegurado em menor ou maior escala). E se assim foi, a 

igreja é posterior a 1549 e o portal não é da fundação, ou temos uma corrente maneirista 

muito precoce em Viana. Mercê das ligações  comerciais com o norte europeu é 

possível a recepção das novidades mais cedo que o previsto, com a fachada da 

Misericórdia a enquadrar-se no período cronológico assim como a de S.Domingos, 

aquela  ligeiramente anterior. Qualquer dos casos é aceitável para o desenvolver do 

maneirismo no noroeste português. E se o portal lateral de S.Bento se filia na gramática 

do lateral da Misericordia então voltamos à questão de arrastar a fundação daquele 

edifício para mais próximo da década de 60. E temos igualmente a decoração do 

claustro enquadrado no mesmo pensamento a lembrar  as colunas do piso térreo da 

Misericórdia. Santa Ana implanta-se ainda fortemente no manuelino enquanto S.Bento 

desenvolve-se dentro da corrente que o desalojou, uma indefinição da renascença que 

gerou o maneirismo.
49

    

 

Parte da igreja e claustro serão então coevas de construção. É notoriamente estranho que 

a Visitação de 1573 se refira apenas aos coros e nada refira do templo, com a ermida 

que dera apoio à comunidade demolida há muito. 

 

Qualquer que fosse  a igreja, dela nada resta. A que lá está é um sucedâneo não sabemos 

em que termos. A capela mor funda indicia o maneirismo. As dimensões e a 

indiferenciação com a nave confere-lhe um desequilíbrio que os coros harmonizariam. 

A fachada poente, que tem agora um portal axial, foi de certeza alterada, reduzindo 

substancialmente a área dos coros (fots.94 e 159). Suspeitamos que o correr das 

arruinadas casas para sul, avançadas para ocidente (fot.159), serão os elementos mais 

seguros para determinar a área perdida, enquanto os elementos arquitectónicos  foram 

“afeiçoados”, perdendo o espaço toda a leitura monástica. O mesmo pode ter acontecido 

à cabeceira pela parte exterior (fot.98).  
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 RUÃO, Carlos, Arquitectura Maneirista no Noroeste de Portugal, Italianismo e Flamenguismo, 

UC/EN, Coimbra, 1996, p.20 
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Na planta
50

 (planta 8 a) a igreja parece mais longa e por isso mais estreita. A igreja de 

dentro é praticamente metade da de fora (cabeceira e nave). Mas este projecto será já 

setecentista. Do lado de fora, nas extremidades das águas por sobre o coro, um conjunto 

já nosso conhecido com outra interpretação(fot.159): no ápice o Divino Salvador numa 

posição hirta e muito romana, com uma perna avançada e o braço direito, se existisse, 

levantado. A ladeá-lo dois anjos músicos, cada um no seu ângulo do telhado. Aquela 

escultura encontra-se mutilada devido a um raio que desabou sobre a igreja (1779), 

fazendo aquele elemento de pedra cair, entrar pelo óculo  do coro, arrastando a imagem 

da Virgem e do Menino e parou apenas no coro de baixo, fazendo ainda vários estragos. 

Nossa Senhora da Encarnação, a invocação atingida, passou a designar-se por Senhora 

do Milagre, porque estava num oratório sobre o cadeiral da abadessa, que naquela altura 

orava no coro com a comunidade, desviando o “projéctil” e evitando acidentes 

maiores
51

. Parece-nos mais uma história como tantas outras do sec.XVIII; o braço de 

pedra não faria uma trajectória tão rebuscada e com tantos estragos. Aquele óculo 

estaria então abaixo do forro, o que hoje se não verifica.  Em Santa Ana encontramos 

uma simbologia semelhante, mas de dimensões mais reduzidas que atribuímos à 

renascença, o tripitico do Capitulo: Cristo ladeado por dois anjos músicos. 

 

A igreja de S.Bento não passa actualmente de mais uma capela neste Minho profícuo, 

onde até a ocupação posterior lhe alterou toda a iconografia. Toda não, porque os 

azulejos da capela mor estão lá a testemunhar a invocação primitiva que lhe deu origem. 

 

O reinado de D.João III pontuou-se pela preocupação de colocar Portugal na ribalta da 

Reforma. Assim se a decoração de S.Bento terá a ver com influências nórdicas cedo 

espalhadas em Viana, a contenção e a planimetria teve tudo a ver com os princípios 

tridentinos. 

 

2.4.1 - O Primeiro elemento artístico – O retábulo de Baltazar Moreira 

A primeira despesa artística está ligada a André de Padilha que em 1568
52

 pinta as 

grades do coro, pensamos que o de baixo. Só em 1595 encontramos outra obra 
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 VALE, Manuel do, o.c., 1986, p.20 e nota 38. 
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interessante sob o ponto de vista pictórico. Um retábulo, o primeiro, encomendado a 

Baltazar Moreira que tinha já renome na vila, das obras da Misericórdia para onde, em 

1573, fizera o retábulo mor e depois em 86, duas figuras de Cristo.
53

Em 1589 é 

testemunha numa escritura de João Lopes o moço
54

, filho de outro João Lopes, pedreiro 

de nomeada, que fizera o outro mosteiro de S.Bento do Porto e genro do autor de Santa 

Ana. Seria de resto o mais novo que introduziria o maneirismo em Viana. Não temos 

provas nem indícios de intervenção no mosteiro das beneditinas, mas não descartamos a 

hipótese, até por ser um dos artistas preferidos de Frei Bartolomeu dos Mártires que o 

chamou para S.Domingos. Estaria por isso em Viana quando a igreja de S.Bento se fez 

e só em 1569 aparece em Pontevedra, regressando a Viana para a obra da Misericórdia, 

em 1585.
55

 

 

O retábulo referenciado no Arqueólogo Português de 1894, com uma descrição sumária, 

aguçou-nos a curiosidade para aprofundarmos o assunto
56

. Inicialmente despistados 

quanto à data pela indevida classificação do documento, chegamos finalmente à posse 

das clausulas contratuais da encomenda feita em 12 de Agosto de 1594 e não de 1555 

como  mão estranha apontou na margem. Perpétua de Santiago é a primeira outorgante e 

com ela testemunha parte do convento. O segundo outorgante é Baltazar Moreira 

“entalhador e morador em esta villa pesoa por mim reconhesida…”
57

. O risco era como 

está escrito, do próprio artista, ficando toda a despesa de colocação por sua conta. A  

peça tinha 34 palmos de altura (6,80m) do altar para cima, por 22 palmos (4,40m) e 

compreendia 6 paineis e o sacrário.
58

Esta maquinaria ficaria assente numa base de pedra 

lavrada porque “ha ditta senhora habadessa e comvemto serão hobrigadas a fazer hos 

pedestais que estão debuxados na amostra dês ho altar pêra baixo com suas mollduras 

e assi da maneira que elle mestre hos tem trasados…”.
59

 Toda a obra de pedreiro que 

fosse necessária ficaria às custas do mosteiro. 
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A estrutura maneirista talvez com três painéis sobre outros três era enquadrada por 

molduras que não faziam parte das medidas, ou seja a dimensão total era maior. Teria 

uma banqueta, sem predela  porque no seu lugar haveria “ quoatro amjos dous que 

estão na ditta amostra e outros dous que porá no bramquo junto ao sacrário de 

maneira que hos anjos terão as maons pregadas ao dito sacrário em forma que paressa 

que ho tem nas maons…”.
60

 Temos aqui uma replica de Tibaldi, arquitecto de Carlo 

Borromeo que o desenhou em 1565/66, com anjos que erguem um tabernáculo de forma 

circular
61

, um exemplo da planta centrada em que o tema do amor Divino requer o 

circulo fechado. Lembramos os desenhos de Holanda e a semelhança com a 

Misericórdia de Viana. A precocidade com que um porto de mar se mantinha a par das 

novidades, fossem elas do norte exótico ou do sul religioso. 

 

Para onde foi e quando? Enganava-se o autor daquela nota do Arqueólogo Português ao 

dizer que estaria ainda no lugar apesar de danificado
62

. O retábulo que lá está é nacional 

colocado em finais de 600 ou na primeira década de 700. Quanto à tela que Vítor Serrão 

afirma ser da igreja de S.Bento e que viu numa colecção particular em Lisboa poderá ser 

o resquício daquela estrutura: “uma tela tardomaneirista representando São Carlo 

Borromeo em oração
63

”. Como não refere dimensões e apesar do tema ser claramente 

de época pode ser qualquer um dos que o Inventário regista sem invocação, por 

exemplo o 732 “um quadro representando um Pontificie”.  

 

2.4.2 - A Igreja Quinhentista 

Em finais de 500  o mosteiro estava erguido com os cómodos necessários mas sem a 

mínima comodidade, e a verba de 100 000 reis paga a Baltazar Moreira demonstra a 

maior preocupação que as monjas tinham em cuidar da apresentação do seu templo.  

 

O portal principal, o lateral como seria de esperar numa instituição feminina, está 

voltado ao norte(fot.99) , enquanto o de  Santa Ana com idêntica natureza se vira a sul. 

A localização topográfica relativamente às vias de acesso, ditou em ambas as igrejas a 

oposição simétrica de alguns elementos arquitectónicos. Logo à partida o 
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desenvolvimento de toda a estrutura conventual. Aquele acesso ao interior do templo é  

maneirista, inovador mas contido “a expressão simbólica da Contra Reforma”
64

. 

Extremamente simples torna-se grave e imponente no seu duplo enquadramento, 

conferindo uma dimensão de autenticidade à empena que nem a fantasia sobrepujada 

setecentista lhe retira. Esta é mesmo ostensiva e anacrónica por lhe faltar o conteúdo, 

uma excrescência cega e descontextualizada. O pórtico poente, fabricado para 

emparelhar com ele demonstra  imediatamente ser uma simples réplica. A vetustez das 

pedras revelam a dignidade do verdadeiro. Quatro pilastras suportam as duas arquitraves 

que correm como cornija. Os quatro capiteis são entre si diferentes, produto dos 

“arranjos” posteriores (fots96 e 97). Só o direito interior se parece com os do claustro, 

não só pelo desenho mas também na rusticidade do lavor. Os outros três não sabemos se 

terão vindo de outras paragens como em Santa Ana. Embora visualmente diferentes 

serão de fábrica próxima.     

 

Também o duplo arco resulta de um artificio entre o recorte de volta inteira e a sua 

moldura larga composta pelos frisos e face.  Os plintos pouco altos acabam por acentuar 

a verticalidade do portal e a pouca profundidade mimetiza a faixa  pintada ao longo do 

perímetro do edificio. A marca da congregação dominicana, uma cruz florida que a 

pedra não mostra o negro e prata, serve ao que dizem para tapar a roda da igreja 

(fot.100). Não estamos certos que assim seja e o  primeiro obstáculo prende-se com a 

falta de correspondência interior. A moldura de azulejo previu a existência da porta mas 

mais nenhuma abertura. O púlpito colocado na forma canónica por necessidades de 

construção,  não deixa por seu lado espaço para qualquer abertura (fot.128). Acrescente-

se que a roda da igreja ficaria dentro dela e do lado da clausura, não fazendo sentido 

outro lugar, porque as freiras não tinham acesso à igreja de fora. Poderá ter sido talvez 

um tipo de caixa de esmolas. Se ali tivesse existido qualquer tipo de comunicação com 

o exterior, encontraríamos na face interior, uma emenda idêntica à adjacente do lado 

oposto do altar, de sofrível talhe do sec.XX , onde a pia de água benta e a lápide 

memorial de frei Jerónimo resultou num descuidado trabalho de adaptação do azulejo. 

Por detrás daquele altar, destoante emoldurado pela barra cerâmica, ficou a  forte porta 

de almofadas a completar a falsa simplicidade (fot.127). No lugar do altar esteve o 

reposteiro que no século XVIII era mudado na Páscoa e que um pintor anónimo oleou e 
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pintou “o pano da porta da igreja que serve quinta feira mayor que não avia”
65

 e a 

quem pagaram 6 000 reis. O tecido seria o tafetá de Itália que compraram para as 

cortinas da igreja
66

. O corrente seria “um pano velho da porta” que foi deixado junto 

com o espólio da igreja. Provavelmente não existirá não só pela idade como pela 

inutilidade, já que a porta saiu de uso e a axial tem um guarda-vento.    

 

2.4.3 - O Mosteiro Quinhentista 

Da época quinhentista e relativamente ao complexo monástico citamos o que o Livro da 

Fundação deixou para a posteridade. Naquele dia do Verão de 1573 D.Diogo de Paiva 

de Andrade acompanhado pelo capelão das beneditinas João Domingos e pelos quatro 

representantes dos padroeiros  por eles escolhidos começaram a Visitação. À sua espera 

estava a abadessa em exercicio Genebra da Conceição (que o manuscrito também 

chama de Assunção), Isabel de Melo prioreza, Ana do Salvador subprioreza, Susana do 

Espírito Santo e Beatriz da Saudação. As quatro primeiras foram preladas do mosteiro, a 

quarta  era no momento discreta, tal como a última (o aconselhável seria a existência de 

quatro). O primeiro cenário encontrado foi o coro de baixo por onde entraram na 

clausura. De terra batida sem forros nem cadeiras. Passaram “as crastas das quaes 

estando por fazer tres partes e da outra que estava feita estava por forrar e fomos a 

caza do cappitollo a qual estava por forrar e sem assentos nem cadeiras nenhûas nem 

ladrilhado e fomos a orta a qual estava no luguar que he deputado para  crasta 

segunda
67

 a qual se se ahi fizer fica o convento sem orta e nem nesta orta nem em 

nenhûa outra parte algûa da casa ahia a aguoa onde toda a que se gasta assim pêra 

beber como para serviço he de careto e na dita orta vai ter huma parede das necesarias 

a que as madres chamão casa nova a qual fes assento e tem hua fenda aberta de alto 

abaixo e pareceo que não estava muito segura, fomos ao refeitorio o qual esta com hum 

pontão por ter hua das traves quebrada, fomos a cozinha na qual entra muito fumo por 

defeito da tromba da chamine, vimos a caza do seleiro a qual he muito pequena para 

tanto numero de mulheres, vimos a caza da abbadessa que se chama a salla a qual esta 
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 IANTT, OSB S.Bento Viana, rec./desp. livro 219, fl. 47vº 
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 Idem, Ibidem, livro 218, fl.35 
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 Apesar de termos encontrado indícios deste segundo claustro para o qual se haviam feito paredes, não 

encontramos nada que comprove que tenha existido. O mais provável é ser um terreiro, talvez para 

serviço e que daria passagem para os dormitorios. As plantas cartográficas e as urbanísticas não registam 

qualquer área desta natureza com excepção do claustro quinhentista mas deixam em aberto espaços que 

podem ter correspondido em parte à projectada “crasta segunda”.  
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por forrar, entramos na enfermaria a qual esta sem botica algûa
68

, vimos a caza do 

lavor que tambem he de telha vão e assim mesmo o coro de cima he de telha vão e sem 

nenhûas cadeiras e poucos bancos, das barandas não he feito maes que hum soo 

angullo e esse por forrar e chove nelle, dormitorios he dous e por tantas freiras como 

ha pequenos pello que dormem duas e tres juntas, o palratorio he por forrar e legear e 

não tem nenhûa caza em que as molheres e as maes das freiras possão fallar as freiras, 

na caza do forno entra o mar e como são aguoas vivas e a crasta que acima fica dito e 

coro de baixo são tambem por lagear e asinou aqui o senhor vizitador com os maes 

senhores padroeiros…”
69

 . Uma pequena igreja com dois coros, refeitório e cozinha, 

celeiro, dois dormitorios, casa do lavor e as “necessárias” tudo levantado e tudo por 

acabar, o panorama não seria animador,  com um claustro apenas começado e sempre 

inundado. Era no entanto mais que o primitivo de Santa Ana. 

 

2.5 - O Século XVII em São Bento 

O pouco que apuramos para a fase da fundação é no entanto mais que para toda a 

centúria seguinte. Das transformações ocorridas são omissos os livros do cartório, 

preferindo às informações sobre obras e seus autores as minuciosas contas, a maior 

parte a custear tentativas de manter o mosteiro de pé. Pregos, madeiras, pedra e cal, 

consertos de partes arruinadas, telhados é o que a escrivã registou, dos operários apenas 

a despesa que lhes dava. O aspecto que tinha em finais de 800 não é apenas produto das 

campanhas do século anterior. Foram realmente das mais importantes mas diziam 

respeito praticamente à área ocupada pela actual praça Gonçalo Velho e o circundante 

da igreja das Almas (antiga matriz). No século XVII o mosteiro estava completo em 

termos genéricos. Em 1615 construiu-se um dormitório
70

 , suspeitamos que com ele se 

fechou a fachada sul, ao longo do rio e que não durou muito tempo. A descrição é clara 

na localização a partir das necessárias para nascente até às hortas. O numero das 

“jinelinhas” (15 ou 16) marca as celas sobre um piso térreo para as “logeas”. Por aqui 

                                                 
68

 Em Santa Ana a botica é também inexistente. As drogas eram preparadas em S.Domingos e depois por 

um boticário local. As enfermarias que se encontram em ambos os mosteiros desde cedo, ou lembranças 

delas, devem ser produto directo das muitas pestes que assolaram a região no sec.XVI e forma de 

isolamento. Só em 1728 Moura Teles permite que os dois mosteiros tivessem “surgião de partido” na 

sequência da doença prolongada de uma religiosa de S.Bento que tendo uma irmã de sangue igualmente 

ali professa, entrevada e alienada não tinha meios para pagar medicamentos. AMVC, Arquivo não 

classificado e F.Guerra, pasta 128. 
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 AMVC, Arquivo não classificado…., Livro da Fundação…., fls.90/92. 
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 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Barroco no Alto Minho, CER, Viana Castelo, 2006, 

pp.257/8. 



 308 

se abriram portas e a do carro. A pedra para o andar inferior veio da Meadela e do 

superior de S.Mamede . Também neste inicio de centúria a enfermaria era uma 

realidade colocada num local pouco ortodoxo, o lado do estaleiro na parte mais 

ocidental do mosteiro. Ficava retirado do contacto com a comunidade mas era muito 

pouco favorável para a cura de qualquer tipo de doença ou cavalescença. Em 1610 

fizeram as religiosas um apelo ao rei no sentido de restringir aquelas actividades: “… 

que no sitio dele fazem navyos he poem navyos tao chegados hao dito mosteiro que 

podem eles saltar nas cazas he com o bater que fazem nos ditos navyos cauzao muito 

dano has enfermas que estao na emfermarya por estarem muito juntos a ela he lhes 

dam muito e maus cheyros com o breu he alcatram que poem neles”.
71

Um tabuleiro 

com cinco garrafinhas e um lote de quatro seringas são os vestígios da actividade 

daquela dependência (nºs611 e 612). Muitos outros vidros e cerâmicas, secamente 

contabilizados no Inventário Geral,  esperariam alinhados nos armários da botica. 

Também à semelhança de outros lugares do mosteiro as paredes estariam cobertas de 

quadros e pinturas, algumas alusivas ao oficio, como por exemplo Santa Luzia, com o 

nº595. 

 

Para além desta localização e de uma muito precária construção sabemos que foi nesta 

centúria levantado o cruzeiro, em 1647, posteriormente arredado na campanha 

setecentista e de uma capela que ampliou o Capitulo para nascente, fundada por Ângela 

da Glória em 1682, como atesta a inscrição na porta dela (desenhos 29 e 30
72

). Para 

além desta, adjacente ao Capitulo este possuía mais quatro invocações, todas elas em 

altares, três deles com retábulo, que pela descrição do Inventário estariam enviesados 

nos quatro ângulos
73

 mas de que não constam as devoções. Aquela capela fisicamente 

independente do Capitulo, em honra da Senhora do Bom Despacho
74

, tinha altar com 

retábulo e estaria forrada de azulejo como explicita o nº462 do Inventario. Também por 

esta devassa publica ficamos a saber que os forros destas duas dependências contíguas  

eram de madeira. A referida capela  “que com grande perfeyção mandou fabricar no 
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 MOREIRA, Manuel António Fernandes, O Porto de Viana do Castelo na época dos Descobrimentos, 

Viana, 1984, p.28  
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 No desenho 29 F.da Guerra diz que Isabel da Conceição foi abadessa em 1630, mas só foi em 1633. 

Nada data referida era Inês dos Anjos, enquanto Genebra da Conceição assumiu o cargo em 1570 e não 

em 1594 como afirma. Neste fim da século  era prelada  Perpetua de Santiago. 
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 IANTT, AHMF, Inventário Geral, nºs 468/472. Cx 2053. 
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 A planta 10 a, na letra L diz ser a capela da Senhora da Boa Morte. Talvez seja a mesma porque as 

denominações de Boa Morte e Bom Despacho são similares. 
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claustro do 
75

mesmo convento” no dizer de Villasboas. A autora terminou os seus dias 

em 1707. Contudo na planta oficial há um outro compartimento,  excêntrico ao Capitulo 

e adossado a ele, que pela dimensão parece ser uma outra capela, confirmada pela cruz a 

da Senhora do Rosário. O nº472 do Inventário indica mesmo que entre ambos os 

espaços havia uma grade. Tinha fábrica própria como veremos e a imagem uma imensa 

panóplia de adereços e um rico enxoval.   Todas estas peças e respectivos retábulos, sem 

excepção,  foram posteriormente doados “a igrejas pobres”   

 

Tanto a vizinhança do estaleiro como a constante visita do Lima não tornaria o lugar 

saudável e os dois faziam do mosteiro um lugar de profunda “reflexão”. O visitador 

Pêro Jorge da Cunha declarara já o local como doentio por ser húmido e alagado, em 

que parte da construção estava sobre estacaria, no seguimento da estratégia do cais. 

Também os médicos inquiridos nas visitações corroboraram a ideia de que a maior parte 

das maleitas era originária do clima local. Hoje aquela área é muito disputada graças às 

possibilidades geradas pelas infra-estruturas existentes, mas naquele tempo as 

inundações e as consequentes tempestades deveriam ser uma das formas de remirem os 

pecados. Relativamente a isto há uma lenda milagrosa muito ao jeito do sec.XVIII.: 

num Inverno excepcionalmente rigoroso, talvez o de 1574 de que fala D.Rodrigo da 

Cunha, na obra sobre a vida de Frei Bartolomeu dos Mártires, foram grandes e repetidas 

as cheias do Lima. As águas abalaram as paredes do mosteiro de tal modo que “o 

dromitorio tremia horrivelmente de maneira que as religiosas cheas de pavor e susto se 

forão meter no coro, pedindo misericórdia a Deos e favor a seu Patriarcha São 

Bento”
76

. Então uma das religiosas de grande virtude lhes diz que São Bento estava do 

lado do mar defendendo o mosteiro. Do lado do rio estava um ermitão de boa vida, na 

capela da Senhora das Areias e vê duas pessoas, uma de vermelho e outra de preto 

andando em volta do mosteiro, sobre a água. Quando o mau tempo passou o ermitão foi 

falar com as freiras perguntando se haviam visto as personagens que pareciam da corte 

celestial. O de preto era S.Bento, o de vermelho o mártir Santo Accasio por quem 
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 VILLASBOAS, António Machado, Religiosas de Virtude que florecerão no mosteyro de São Bento 
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haviam chamado, disseram elas. Haviam implorado sobre as relíquias dele que as 

tinham
77

. 

 

O mosteiro não mudou de local quando se ampliou, graças ao desenvolvimento da 

construção militar novos projectos de engenharia puderam ser lançados no sec.XVIII e 

reforçaram-se os antigos. Agora por meados de 600 as paredes desfaziam-se como areia. 

Os conglomerados de pedras e barro não resistiam à permanente coabitação com águas, 

que naquele lugar teriam grande concentração de sal marinho. Em 1642 chegou o 

primeiro aviso sério. Fechara-se o cais de S.Lourenço e as marés passaram a arremeter 

contra o paredão que era o dormitório sul levantado em 1615. Em 1706 ruiu por 

completo. Efectivava-se a maldição de Frei Jeronimo. Deve ter sido pela capela mor 

estar no caminho da enchente, que Manuel Barbosa Teixeira se voluntariou para custear 

a nova, para o que teve direito a jazigo próprio a cargo da comunidade e a duas celas a 

titulo gratuito para suas familiares. 

 

Com uma construção em risco de desabamento as monjas voltaram-se no entanto para a 

igreja e para a construção de novos coros ou para a continuação das obras dos que 

tinham. Mas em breve todo o mosteiro era posto em causa e o século XVIII foi para ele 

um tempo de renovação mas sobretudo de reconstrução. Em quase todas as instituições 

monásticas, sejam femininas ou masculinas, a época joanina é aquela que mais fulgor 

trouxe na arquitectura e na decoração. Talvez por isso seja a que mais provas de 

degradação moral revelou a exemplo do próprio monarca. É tempo de riqueza material a 

par de soberba espiritual e S.Bento de Viana foi apenas mais um no universo da intriga, 

rancor e disputa que grassava entre a imensa multidão que povoava os mosteiros e 

conventos , ao contrário de levantar louvores a Deus como lhes estaria destinado. No 

século o escândalo tornou-se institucional e as dores de cabeça dos bispos a sua forma 

habitual de vida. 

 

O ano de 1698 traz as primeiras consequências graves e o arcebispo ordena “a 

suspensão do louvor a Deos, na continuação do choro e assistência dos Officios 

divinos”
78

. Os coros estariam a ceder. O arcipreste da colegiada é incumbido de 

acompanhar Vilalobos para este fazer uma apreciação da situação e na “forma das suas 
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 Idem, Ibidem. 
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respostas”
79

 se remeteria licença para a dita obra. No entanto e perante o inevitável o 

arcebispo ía avisando que se as freiras não tivessem meios para a custear ele  apenas 

poderia conceder alguma ajuda, porque o dinheiro era pouco e as solicitações muitas. 

Para contornar o problema abriram uma autentica subscrição pública a que não faltaram 

respostas. Abre o rol o arcebispo D.João de Sousa com 4 000 reis e os rendimentos de 

igrejas do arcediago em Cerveira pelo período de dois anos. Outras paróquias 

contribuíram igualmente, assim como o rei (das sizas da vila), a Câmara e do duque de 

Cadaval com 40 000 reis cada. Integram a extensa lista vários abades e prelados 

sobretudo beneditinos. Também os grandes da terra quiseram marcar presença com os 

mais reconhecidos apelidos e as próprias religiosas, assim como outras já falecidas que 

deixaram esmolas. São folhas de intermináveis nomes e verbas que no entanto não 

chegaram. Em 1708 as freiras de S.Bento “alcançarão decreto junto de Sua Senhoria 

Reverendissima pêra se lhe mandarem passar procuraçois pêra todo o arcebispado 

pêra nelle se lhe tirarem as esmollas que os fieis lhe quiserem dar pêra ajuda das obras 

do convento por se acharem com muitas necessidades e as não poderem fazer sem as 

socorrerem”. Foi Moura Teles a assinar as autorizações onde alguém acrescentou no 

verso do documento “as esmollas não forão muitas mas a diligencia foi toda a que se 

podia fazer”
80

   

 

Ao arcipreste António Araújo da Lomba e a Manuel Pinto Vilalobos  juntou-se António 

Bernardes que em Santa Ana ainda não terminara a obra dos coros (1696/99). Tratava-

se aqui de empreitada idêntica. D.João de Sousa pretendia ele mesmo controlar o 

projecto e preparava-se para enviar um seu homem de mão na impossibilidade de o 

fazer pessoalmente. Pedia planta “do que se quer obrar pera eu a possa ver já que não é 

possível fazer pessoalmente a vestoria a qual mando fazer por hum mestre de obras que 

chamão Manuel Fernandes que daqui ha de hir qualquer dia destes e pera esse efeito 

vay despachada petição e com sua resposta deffiriremos…”
81

. Não dispomos da 

referida planta enviada à abadessa em 3 de Maio de 1699
82

. Como não sabemos a que se 

referia o épiteto de “indecente”
83

 que obrigava a retirar o retábulo que estava na capela 
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de Martinho da Rocha Jacome apesar dos protestos deste.  Atribuímos o porquê deste 

adjectivo à prescrição tridentina da “nova” conveniência nas representações sacras.  

  

A empreitada iria  afectar a parte poente da igreja e a articulação desta com o mosteiro 

“coros alto e baixo, que se fezerão de novo, madeiramento do antecoro, caza nova e seu 

corredor, escada de pedra que desce do antecoro alto para o claustro” (esta é a que 

resta mumificada, na parede nova) e “hum lance de dormitorio e mais couzas 

declaradas neste livro… com licença do Illustrissimo Senhor D.João de Sousa 

Arcebispo Primaz… vinte e sinco de Outubro do anno de mil seiscentos noventa e 

oito”
84

. 

 

Os pedreiros João Roiz e Baltazar Gonçalves abriram sete frestas “escarpadas e 

apilaradas para os coros alto e baixo e reformação da fresta que fica junto da escada 

da caza nova
85

”. Quatro estão lá na empena norte a lembrar como seriam as de Santa 

Ana, das três restantes não há rasto e mesmo a fotografia que retrata a parede de topo 

dos coros nada adianta. Provavelmente estavam voltadas a sul, para o interior do recinto 

monástico que o número impar denuncia o adossamento de qualquer construção. 

 

Foi aberta uma porta de acesso ao  coro alto, um arco do campanário para servir para o 

coro, uma “quartella e pedra em que esta o orgao no coro de baxo”
86

 a “pia de agoa 

benta à porta do coro alto”
87

 e conserto da “rodinha da igreja”
88

(que não deve ser a 

abertura feita pelos dominicanos). Mestre André Alvares fez a “escada que desce do 

antecoro para o claustro e assentos à porta do coro baxo”
89

. O alvanel Amaro 

Francisco colocou as pedras “em que se assentou o orgao no coro alto e anteparos do 

palrattorio velho
90

”. Nas paredes dos coros trabalharam mais de 50 dias Domingos 

Neto, João Afonso, Domingos Pires e Domingos Afonso em serviços que hoje se 

chamariam de rebocador
91

. Os coros eram ambos caiados, tarefa que se renovava 
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anualmente pelo Natal
92

, não consta qualquer outro revestimento
93

. O tapete  cerâmico 

que lá aplicaram junto ao guardavento mostra claramente a emenda relativamente à 

nave. Do coro alto partia uma escadinha para repicar os sinos
94

 e estava como está, no 

seguimento da que André Alvares fez actualmente empastelada (fot.108). 

 

Uma luz esquálida atravessa o janelão quase também emparedado e velado por uma 

bonita grade de pedra de que Villasboas faz reparo por ser o lugar por onde as monjas 

falavam para fora “pella principal fresta della a que chamão espelho pella galantaria 

de hûa curiosa rede de pedra de que he tapado”
95

 (fot.110). O desenho lembra as da 

torre de Santa Ana, as primitivas e serão coevas. A decoração interior fica por conta de 

uma moldura de madeira lacada e marmoreada com alguns dourados, marca 

inconfundível de finais do sec.XVIII. Por cima o remate é uma sanefa coroada por uma 

cartela igualmente marmoreada. O espaço totalmente incompreensível é actualmente um 

lugar de arrumos onde há muito ninguém vai e para onde além do espesso pó em que 

marcamos os nossos passos há vestígios da Irmandade de S.Domingos. Na parede da 

Epistola um quadro, bastante grande lembra as “Graças e Indulgencias” concedidas 

pelo Papa Bento XIII em 24 Maio 1727 (fot.114), foi ali abandonado ao lado das capas 

dos irmãos, endurecidas pelo tempo e roídas pelas traças. Coberto por um pano, um 

enorme andor entalhado e dourado repousa no cavalete há décadas, pertencia a uma 

imagem de Nossa Senhora, propriedade da Irmandade segundo nos disseram e 

provavelmente de roca.    

 

Os forros foram executados em castanho. Muita da madeira foi fornecida em bruto de 

castanheiros comprados e serrados nos soutos. De um só vendedor vieram 17 árvores. 

Outra madeira chegou aparelhada em “taboado comprado” pelo mestre Manuel Alvares 

da Costa, frechais e “paus” quase tudo adquirido localmente em Cerdedelo, Calheiros, 

Refoios, Brandara e Vitorino das Donas (freguesias de Ponte de Lima), Perre e 

Deocriste (Viana). A falta de dinheiro deixou-os em cru, mas uma estranha transacção 

ocorrida aquando da arrematação em hasta pública, deixa-nos indecisos relativamente 

ao real aspecto e extensão. Por outro lado é certo o corte que levaram no sentido do 

comprimento e o rearranjo da fachada do topo. Pelo menos parcialmente serão originais 
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(fots.109,111 superior, 115 inferior) o de cima em maceira como a nave separa-se dele 

por um arco de pedra e é simplesmente de caixotões lisos enquadrados na malha que se 

cruza com florões. Lembra o que existe no coro de baixo de Santa Ana e que foi do 

refeitório dele. O de baixo adaptado também ao novo espaço apresenta um entalhado 

mais elaborado e um perfeito enquadramento nas cimalhas, lavor repetido na cabeceira 

mas com dourados. 

 

Encontramos neste trabalho Manuel Alvares mestre, João Barbosa, Jerónimo Pires, 

Simão Roiz e muitos outros que pelas quantias auferidas deveriam ser  artífices e ainda 

alguns que terão trabalhado em Santa Ana: Lourenço da Costa, José Meira e Pascoal 

Francisco. Com eles andaram vários serventes com o nome próprio seguido da 

designação de “obreiros”
96

. Além do castanho aplicou-se pinho comum, comprado nas 

feiras “desta villa”, pinho do norte (flandres ou abeto) para a casa nova e couçoeiras de 

madeira exótica (do Brasil) para “principio das cadeiras do coro baxo”
97

. Faziam-se 

passados 100 anos as cadeiras que as madres ambicionavam. Esta bancada foi a 

primeira e a mais importante. É interessante observar que existia aqui uma certa 

diferenciação nos trabalhos artísticos porquanto alguns artífices passam à condição de 

artistas com a denominação de enxambradores: Clemente Soares, Constantino, 

Francisco Soares e João Martins o velho, que tinha na sua companhia o filho João 

Martins o novo, um bom carpinteiro ou mesmo marceneiro a receber ao dia o mesmo 

que outros já de nomeada.
98

 

 

Corria o abadessado de Violante de Santo António e para o ano de 1706, ano da mais 

grave derrocada do lado do rio,  temos “obras das cadeiras do Coro” em numero de 

52
99

. Com esta despesa ficamos com a certeza de que as bancadas adossadas nas laterais 

da nave não eram daqui, como alguns autores afirmam. Atribuídas ao sec.XVI por Vítor 

Serrão
100

, são fixas e de banco corrido (fots.118,119), enquanto nas cadeiras do coro 

foram aplicadas 128 dobradiças estanhadas com pregos com um volume e peso a 

justificarem o registo do carreto. Lembramos que em Santa Ana temos o mesmo 

mistério e que aqui em S.Bento, não deverá ser atribuído a qualquer recuperação, já que 
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o espaço não teve direito a isso senão o mínimo indispensável à nova função. 

Acrescente-se que as obras em ambos os mosteiros processaram-se em paralelo, 

observando-se vários decalques executados pelos mesmos artifices mediante as 

possibilidades financeiras, que ficaram ainda mais limitadas pela necessidade urgente de 

refazer o mosteiro que as cheias arruinaram. O dormitório foi reconstruído no mesmo 

lugar, ou seja no rio,  naturalmente sobre estacaria
101

 e “que logra com a delicia delle 

bater as agoas do Lima debaixo das janellas”
102

. F.Guerra informa que no inicio do 

abadessado de Ana Cazada (1708) filha de Jacome Vilasboas Cazado se arruinou e 

reedificou “todo o dormitório que vae da rua Nova de São Bento ate ao rio, todo o 

dormitório desde as cazas do Brasil athe ao mirante e o mirante athe aos peitoris das 

primeiras janelas o qual não deixa acabado por duvida que se arguiu com que se lhe 

impedia fazer janellas n’elle para a parte do terreiro” 
103

 As águas pareciam divertir-se 

com este castelo de areia.  

 

A falta de verbas terá sido a causa de o coro de cima ter levado uma bancada com 

menos importância e mais tardiamente, assinalada como “os assentos e encostos de 

madeira no coro de cima”
104

. Foi esta e não a do andar térreo  vendida para o colégio da 

Visitação do Porto, hoje Igreja do Sagrado Coração e propriedade do seminário de 

Vilar. Investigamos no local mas nada apuramos. Não sabemos por isso se teve estalas 

pintadas ou lavradas, mas em 1699, a reformar os quadros do coro alto andou José 

Cardoso, pintor que recebeu 5 540 reis e pelos “novos de S.Pedro e Magdalena com  

suas molduras”
105

 4 500 reis. Um seu aprendiz lá esteve a “moer as tintas e pintar as 

grades, rottas e janellas”
106

 a 100 reis ao dia durante 36 dias. Do rol dos materiais 

consta óleo, verdete, almagre, “azarcão”, alvaiade e os “barris de pós prettos”
107

 que 

encontramos em Santa Ana, (o dióxido de magnésio para os riscos). Noutro lugar surge 

ainda nanquim (tinta da china), anil e “bretillo”. Foi preciso cola (que se fazia por 

cozedura, provavelmente de ossos de animais misturada com pigmentos vegetais) para o 

“apainellado dos tectos dos coros e mais obra”
108

. No coro se colocou “hum almario 
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para os papeis da cantoria”. Estes trabalhos terão sido feitos no Inverno porque se 

compraram velas de sebo para os carpinteiros trabalharem “com luz nos dias piquenos”. 

Nestes tempos as “alampadas” eram acesas com lume, gastando-se muito e muitas. O 

mais comum era o uso do sebo. A cera essa tinha destino nobre sendo sempre branca 

com excepção dos tempos da Paixão (O círio Pascal era de cera pura) em se usavam 

amarelas para o “candeeiro de Trevas”
109

. A melhor para queimar vinha em caixas do 

Porto
110

, porque a local era amarela e de má qualidade. As cortinas fizeram-se de 

Bretangil
111

 a partir de 4 peças, para  correrem em varão com argolas. Tudo isto é  

muito anterior à colocação de qualquer cadeiral (feito em 1724). Também para o coro 

de cima se fez uma imagem do Santo Cristo por 8 480 reis, que a carnação e o 

douramento do oratório e peanha, assim com as imagens de Nossa Senhora e de S.João 

custaram 40 000 reis
112

. Esta tríade de peças leva-nos a um Calvário, concerteza é parte 

dele que está na sacristia sobre o arcaz (fot.148) Entretanto já levou também alguns 

arranjos no geral e no particular. A cruz é de pau preto e pagou-a uma religiosa
113

. Deve 

ser relativo a este oratório uma notinha que encontramos, por “obrinha que por ordem 

de vossa senhoria fis…pelo Santo Cristo emcarnnado e a crus com filetes de ouro e 

letreiro do cruzeiro pintado emporta tudo dois mil e coatrocentos reis, servo de Vossa 

Senhoria. Cardozo”
114

. Na margem alguém liquidou a divida “forão coatro cruzados 

novos esta pago”, inequivocamente seria àquele pintor.   

 

2.6 - A Igreja e Coros no século XVIII 

A campanha do principio de 700 diria respeito à remodelação dos dois pisos e 

comunicações anexas ao claustro e ao interior do mosteiro, mas por inerência da 

situação teve de abarcar os dormitorios. Era prelada Catarina de S.Tomas , mas é na 

prelazia de Violante de Santo António que se principiam as cadeiras no andar térreo do 

coro (1706) e se paga a “a quem fes a planta pera as obras das cadeiras do coro e 

juntamente do oratorio”
115

 6 200 reis, isto é a Manuel Alvares que pelo trabalho juntou 

mais 41 980 reis. Lourenço da Costa, Alexandre Rocha, Domingos Barbosa Luís da 
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Cunha e outro Lourenço da Costa que sob a direcção dele trabalharam receberam em 

média 20 000 reis.
116

 Estas estalas eram entalhadas como reza o Inventario Geral no nº 

669 “assentos e encostos de madeira de talha no coro de baixo”. Para onde foram, visto 

que só as de cima foram à praça? “Por dourar o oratório do coro de baixo”
117

 pagaram 

a André Cardoso 12 000 reis e com ele Manuel Alexandre Torres e José Correia  

respectivamente 50 000 e 16 000 reis
118

. Qual foi a obra daquele Alexandre para valer 

aquele preço? Terá sido o trabalho de entalhamento daquele oratório registado no rol 

oficial com o nº667 e sob a denominação de “um oratorio fixo na frente do coro de 

baixo” Aqui verifica-se o mesmo cuidado em separar as águas quanto à profissão e 

função dos intervenientes. Estes três últimos são designados como imaginários.
119

  

 

Também na nave se fizeram obras que terão a ver com a necessidade de ampliar o arco 

em largura e altura (fot.138). Pensamos que os altares colaterais iniciais estariam 

colocados em ângulo e que no inicio de centúria restava um naquela posição porque 

junto do altar lateral sul, da Epistola estava um letreiro que dizia que se tirou “há 

poucos anos quando se deu volta a este altar, pondo-o com os mais na costa da igreja. 

Segundo Villasboas era um brazão dos Gayos e havias outros que se mudou em 

1708/13 quando se deu volta aquele altar”
120

. Ora nesta data estava em marcha a nova 

cabeceira. 

 

Só em 1724 conseguiram as monjas proventos para substituírem os bancos do coro de 

cima por uma bancada. Curiosamente o número dos assentos é superior aos de baixo o 

que nos leva a pensar que seriam bem mais pequenos. Aponta-se a feitura de “sesenta e 

tres cadeiras no coro alto por nelle aver bancos que davão grande detrimento … e 

rezar de pe e se fazer o Officio Devino com mais suavidade, ao mestre carpinteiro de 

madeira, pregos, jornais 31 200 reis”, uma cadeira “torniada”
121

 1 500 reis. Nunca 

saberemos o aspecto destas cadeiras mas reflectindo tiraremos algumas conclusões. No 

coro térreo tínhamos 57 cadeiras de castanho, 52 a 1 400 reis e mais 5 a 1 500 que 

vieram depois. A diferença de 100 reis é apreciável para o tempo, além de que as 
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últimas foram talvez do Porto, executadas por um Francisco do Porto e levaram 

“couçoeiras do Brasil”. As do coro de cima, quase  vinte anos depois custaram todas as 

sessenta e tres, 31 200 reis, em média 500 reis, praticamente um terço das outras. Só a 

torneada se avaliou pelas primeiras (1 500 reis) seria a da abadessa. Também estas 

levaram dobradiças, logo não seriam de assento fixo. Fica arredado em definitivo a 

origem das bancadas da nave e a discrepância da quantidade em ambos os coros indica 

talvez a dimensão delas. 

 

O correr de bancos da nave foi mais extenso, apresentando-se nitidamente cortado . Se 

não fosse esta a evidência, seria outra, a falta de pelo menos cinco dos temas. Como não 

foi dos coros e não nasceu lá porque  a guarnição do azulejo não o previu, terá sido do 

refeitório? As dimensões deste eram de 5,90 X16,80 referidas no caderno de encargos 

de Vilalobos. Para onde foi o resto? E porque não aplicaram as religiosas o dinheiro no 

cadeiral do coro, mandando pintá-lo como o de Santa Ana em lugar de decorar os 

assentos do refeitorio. O Capitulo também primou por ausência de cadeiras durante 

muito tempo e nem temos informações se lá houve algumas. Os temas naturalistas por 

seu turno estão mais próximos do maneirismo da fundação do que do barroco. A 

bancada ficaria completa com 12 painéis. Restam sete e a leitura deve fazer-se da direita 

para a esquerda: Abril com cena de caça, Maio um cego músico com uma criança, 

Junho um homem carrega um cesto cheio, Julho um trabalhador agrícola, Agosto um 

ceifeiro, o seguinte está anónimo, mas a iconografia individualiza-o: cestos com uvas 

que um homem transporta só pode ser Setembro, o último é Outubro quando se pisam 

as uvas no lagar ou em selhas. Partiram para parte incerta Novembro, Dezembro, 

Janeiro, Fevereiro e Março. Estariam em muito mau estado? Se vieram do refeitório a 

humidade do rio deve tê-los destruído sobretudo se estivesse do lado sul. Mesmo os que 

restam não estão em grandes condições  

 

A referida bancada da nave sofreu novo corte depois de colocada, porque o altar de 

S.Bento(fot.120) ficou-lhe sobreposto, retirando parte do espaldar. Este parece-nos da 

fábrica do púlpito que está defronte dele. É deste período  o dourar o “retabolo do nosso 

Patriarca S.Bento”
122

 que todo custou 87 000 reis que é o adjacente para a esquerda (o 

colateral sul mais afastado do arco) que o Inventario Geral identifica com esta devoção 
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e onde estariam a Senhora da Soledade, S.Lourenço e S.João Evangelista. Dois anos 

depois pagaram o feitio do báculo de prata do Patriarca por 2 400 reis “ao prateiro”
123

. 

No altar mais pequeno, o que cortou a bancada igualmente  dedicado ao Pai da Europa a 

imagem vestia-se de veludo preto, possuindo mais três vestimentas do mesmo, além de 

mitra e resplendor de prata (pensamos que ficou). Mas defendemos que aquela ingénua 

escultura que repousa no arcaz da sacristia é que era o objecto de profunda veneração 

pela qual ficava a igreja aberta (fot.149).       

 

Os coros eram sempre distintos entre si devido às funções que desempenhavam na 

dinâmica monástica. O de cima ficava-se quase sempre por um ar mais grave e 

despretensioso, até porque em muitos dos casos foi executado depois, não sendo isto 

uma regra. Em São Bento de Ave Maria do Porto a decoração do coro sobradado era 

superior à do de baixo. Era mesmo considerado a jóia do mosteiro (na construção que se 

fez em finais do séc.XVIII após o incêndio). As principais cerimonias, sobretudo 

aquelas que requeriam interacção com a igreja de fora, como as profissões, rituais 

funerários, recepção das noviças e a comunhão, fazia-se no nível de baixo. Era o lugar 

onde obrigatoriamente as oficiais ouviam missa quando no exercício das suas funções e 

também ali se procedia a inumações. Era por isso o mais exposto aos olhares profanos, 

apesar das espessas cortinas. Ao de cima iam as monjas sobretudo nas orações 

nocturnas ou para o recolhimento particular, embora fosse o exigido para as solenidades 

litúrgicas, ficando a comunidade fora de olhares indiscretos. 

 

Domingos Ferreira, ferreiro e Sebastião Fernandes de Matos serralheiro e já nosso 

conhecido de Santa Ana, aplicaram pregos de vários tipos, grades e linhas de ferro 

(tirantes?) que vieram especialmente de Hamburgo via Porto e daqui seguiram para 

norte, por barco. Várias dobradiças, uma para a caixa do órgão do coro alto, fechaduras 

(uma mourisca) foram montadas em vários locais e colocaram-se varões para as cortinas 

no de baixo. As Visitações insistiam muito neste ponto, para que os panos fossem 

corridos, evitando as distracções das monjas  durante os serviços litúrgicos. A fixação 

de gatos na trave do ante-coro indica que a construção continuava pouco firme. 
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No abadessado de Teresa de S.João (1716/19) a comunidade deu-se a um luxo 

posteriormente censurado pelo bispo. Frei Gabriel de S.Tiago fez para elas de raiz um 

órgão. Comprou-se castanho em Refoios (Ponte de Lima) para a caixa, 20 peças de 

carneiras , arame de latão, estanho fino e chumbo foram do Porto. Fez o trabalho de 

carpinteiro Domingos Barbosa
124

. Carvão para  derreter os metais e as colas, pau preto, 

maçanetas e puxadores, azeite e velas para fazer serão e marfim da terra
125

, 

provavelmente para as calotas dos puxadores. Além do referido frade para quem se 

comprou “hum martelinho e ferros para uso do mestre organista”
126

 e que recebeu 120 

000 reis, andaram carpinteiros e um Theodozio de Hamverez a quem pagaram 240 reis 

ao dia. Que não é mais que a corruptela de Theodozio Hemberg que desenvolveu a sua 

actividade principalmente na zona de Coimbra. É de sua autoria entre outros, o órgão do 

coro alto de Santa Clara a Nova (1725) e mais perto o da  igreja do Carmo de 

Guimarães
127

, também ele no coro alto (o único visto serem Carmelitas) do lado do 

Evangelho e ao abandono. Poderia este  ser irmão do que esteve no coro alto de Viana, 

porque o Inventário Geral aponta no numero 681 “um órgão fixo no coro de cima”
128

. O 

das Carmelitas ficou orçado em 224 800 reis e o de S.Bento em 282 390
129

. Mas para 

além do carmelita ser um positivo, (de armário e de certa forma portátil) o de S. Bento 

era taxativamente um fixo, que já viramos atrás ter sido colocado sobre uma base de 

pedra “em que se assentou o orgao no coro alto…”  O aspecto que a igreja tem 

actualmente não permite desfazer o enigma. Foi então o orgão de Hemberg  o 

despachado  com o cadeiral do mesmo lugar e seria de “canudos” embora não nos 

atrevamos a afirmar que seria ibérico. Também o preço relativamente ao carmelitano foi 

superior.  

 

O órgão “movível” que o Inventário regista no nº668, no coro de baixo, terá sido o 

entretanto transferido para os arrumos do de cima?   Um exemplar magnifico e replica 
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perfeita do que jaz desmantelado em Viana, se exceptuarmos a decoração rica e 

acharoada, está no museu do Paço de Braga. Encomendado por D.Luis de Sousa e 

executado em 1685
130

. No de S.Bento a estante mantem-se no lugar e na guarda da porta 

esquerda alguém escreveu a lápis, a parte final de uma ladainha Mariana. Talvez que 

naquela data, 1809 a madre cantora necessitasse de um apoio de memória na hora de 

cantar. Também para ali ficou abandonada parte de uma balaustrada de madeira exótica 

que pelas semelhanças com a colocada no varandim deve ser parte do conjunto aplicado 

no iconostase do altar.   

 

2.7 - A Arquitectura do século XVIII 

É muito difícil distinguir campanhas de obras neste mosteiro. Ao longo de 600 e na 

sequência da batalha pela independência que as religiosas travaram pouco se fez no 

edifício para além de tentar que se mantivesse de pé e de gerirem o património de modo 

a sobreviverem. Apesar da precaridade da construção quiseram começar as obras pelos 

coros ou talvez a intenção fosse apenas a de dar-lhes finalmente um aspecto condigno. 

O dinheiro recolhido com licença do arcebispo demonstrou-se logo insuficiente para 

colmatar o que se lhe seguiu. A fachada sul desabou por inclemência das marés  e as 

águas deixaram de ter qualquer impedimento. O alvo seguinte era a igreja colocada na 

perpendicular. Este funesto acontecimento teve impacte na vida normal da vila 

porquanto a Câmara envolveu-se, deixando em acta a necessidade urgente de se fazer a 

reparação do cais “por ser muito conveniente a esta villa e aquella comunidade o 

reparar-se todo o damno vistto serem as relligiozas pobres e necessitarem de 

esmollas”
131

. Com isto se queria dizer que toda a pedra da muralha medieval e 

excedentária que fora retirada para o aumento da sacristia da matriz nova seria doada ao 

mosteiro. Como consequência ou não da falta de verbas já no abadessado de Ana de 

S.Marçal, a grande impulsionadora da reforma arquitectónica
132

, a comunidade vende 

uma escrava, uma negra de nome Feliciana, por 70 000 reis
133

. Como não sabemos a 

origem da transacção pode ela ter derivado igualmente do impedimento por parte  do 

arcebispado de ali continuar, como acontecera em Santa Ana.  
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Não foi a falta de verbas que impediu as beneditinas de prosseguirem o projecto  então 

em andamento. Em 1712 o mirante e o seu dormitório estavam em marcha. A projecção 

da construção para poente punha em causa o adro da igreja velha, assim como a 

rectificação da rua de Gontim. Para que o espaço ficasse conforme “he precizo que se 

recolha a parede do adro da igreja velha pera ficar a rua direita naquella parte pera o 

que Vossa Reverendissima deixou ordem verbal”
134

. Isto dizia respeito ao cemitério que 

há longos anos ali permanecia. D.Rodrigo de Moura Teles da licença para que a parede 

do adro seja recolhida depois de se proceder à exumação de todas as ossadas sobretudo 

na “a terra que se ouver de recolher na clausura…”
135

 Isto indica que a nova 

construção avançaria substancialmente para poente e a área da antiga matriz encolheu, 

ficando restrita ao lugar para onde se fariam as trasladações. No entanto o terreno era  

impróprio e “nelle já há muito annos senão emterra gente por sua incapacidade”
136

 ter-

se-ía tornado pantanoso tal como se observou no Porto, em Ave Maria, quando se 

procedeu às exumações em finais de 800. Ali em Viana por causa desta ocorrência  os 

enterramentos seriam feitos dentro da velha matriz, ficando o recinto exterior vedado. 

“Pello que teve de retirar o cruzeiro alli mandado fabricar pela madre abbadeça D. 

Natália de Jesus em 1647 como se lê no mesmo cruzeiro”
137

.  

 

Deste lado estaria a enfermaria, como atrás constatamos pelo incomodo que a actividade 

nos estaleiros provocava às enfermas. Esta dependência deve ter sido deslocada depois 

para a obra nova que se fez na testeira ocidental, ficando a antiga integrada na parte 

mais interior do mosteiro e transformada provavelmente em outro dormitório.  

 

Num documento sem data, mas que deve ser posterior à nova campanha, diz-se  ter 

havido remodelações de fundo na Casa Nova. A demolição de uma escada e porta 

obrigou à execução de alicerces e levantamento de paredes que se depreende da 

“medição do que se desfes na escada da Caza Nova”
138

. Aqui estava o cartório. A 

confirmação encontramo-la na guarda do Livro de Inventário da Sacristia que informa 
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que “todos os papeis, escripturas asignadas e padroens… se achão na caza nova feita 

no anno de 1728”
139

, já no fim do segundo triénio de Margarida da Trindade.    

 

Com a ala poente em obras Helena de Santo António ofereceu-se para pagar o 

douramento do altar do Santíssimo, mas os artistas encarregados da obra encontraram “ 

tantas faltas e deffeitos na tribuna que averiguarão era muito mal empregado o que 

nella se gastava e como asentão que não tem remédio tantos erros senão se desfasendo 

tudo outra vês e acrescentar a capella mor, não se podendo executar senão ocupando 

dous lugares e onde estão duas religiosas havendo outros dos novos e no qual estas se 

podem acomodar”
140

. Estas celas eram ocupadas por Margarida de Sousa Jacinto e 

Maria de Santo António que voluntariamente as cederam. Foram alojadas na fase nova, 

a primeira do lado do rio por ser a mais antiga.
141

 Como havia celas no seguimento da 

cabeceira a obra podia avançar mas “não se bolira na parede do retabolo pera se dar 

principio a obra da tribuna sem primeiramente estar feyta a parede que hade ficar 

mediando a parede da clauzura de maneira que esta não padeça o menor perjuizo na 

decência e resguardo das religiosas…”
142

 Braga 11 Junho de 1713. A licença do 

arcebispo chegou em Setembro. 

 

Quando a obra terminou e as monjas solicitaram autorização para a utilizarem e em 

resposta, o prelado enviou Mathias de Mello abade de Seportelha, para verificar as 

“decencias”. Quando ele se queixou de que “mal se pode julgar se a passagem do 

convento 
143

pêra o novo mirante está ou não em termos de se comunicar com a 

clauzura”  o arcebispo deu-lhe permissão para entrar dentro do mosteiro, onde ele deu 

as obras como perfeitas
144

.  

 

Aquela monja Helena de Santo António da família dos Barbosa Teixeira,  tal como Ana 

de S.Marçal era parente dos Casados e Ana da Graça dos Brandões Barreto todas 

naturais de Viana, disponibilizou  ainda 8000 cruzados para a igreja “em que deu quasi 

volta a toda ella, fazendo tudo de novo, assi a capela mor como as colateraes com 

retabolos, vidraças e sacristia… tem aqui reliquias das onze mil Virgens e do martir 
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Santo Acassio e em hum altar colateral a antiga imagem de S.Bento que he de grandes 

milagres, visitada de romeiros de toda a parte, por cuja rezão e antigo costume esta a 

porta da igreja aberta des a luz da manha athe o fechar da noite pera que livremente 

entre os devotos a fazer oração a este bendito Santo.”
145

Toda a estirpe dos Barbosa 

Teixeira acabou envolvida na empreitada na pessoa de Helena de Santo António, irmã 

de António Maciel Teixeira, já falecido, morador na Baia e de Manuel Barbosa 

Teixeira. Como compensação e agradecimento foram autorizados a possuir um jazigo 

na capela mor, do lado da Epistola, para eles e seus herdeiros mas “não ocupando a 

parede nem fazendo sepultura raza nem obra alguma lavrada”
146

. Estas condições 

ficaram consignadas por escritura de Outubro 1713 outorgada pela abadessa.
147

 No 

entanto o arcebispo não concordou que fosse a comunidade a arcar com as despesas, 

expedindo-lhes uma censura juntamente com a do órgão executado extra orçamento.
148

 

Na capela mor existia outro em condições semelhantes, estabelecido no triénio de Joana 

de Santo André iniciado em 1636. Pertencia a Martim Cazado Jacome e fora doado por 

aquela abadessa por ter contribuído para as obras de 1638 e “que a ditta sepultura teria 

lugar entre o altar mayor e o caminho da sacristia pegado a mesma porta e a ditta 

doação foi remuneratória em satisfaçam das obrigaçoens que o convento lhe devia e 

por o ditto abbade ser neto de Martim Cazado Maciel padroeiro que foi do ditto 

convento como se refere na mesma escritura.
149

”. Não sabemos a relação havida entre 

as duas sepulturas, se a houve, mas nos restos de um livro de receita/despesa há uma 

alínea  “com a demanda que trazemos com Martinho Cazado Jacome sobre o carneyro 

da nossa capella mayor nove mil quarenta e tres reis”
150

. Um mestre pedreiro Jerónimo 

de Oliveira andou na obra “do carneiro da nossa capella mayor, da parte do Evangelho 

sincoenta e dous mil reis”
151

.  

 

As sepulturas estavam de cada parte da capela mor. A escritura de colocação do 

retábulo de S.João Baptista seria referente a esta última, do lado do Evangelho e sobre 
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ele o epíteto de “indecente” pelo que D.João de Sousa mandara retirá-lo. Agora Moura 

Teles dava permissão para um novo, concerteza dentro dos cânones.
152

  

 

Relativamente àquela descendente dos Barbosa Teixeira encontramos várias 

manifestações da sua magnanimidade. Uma delas num lugar pouco provável, o Livro 

das Eleições das Abadessas, uma nota escrita  revela  o poder que a estirpe podia 

exercer numa comunidade que se pretendia anónima de influências. Aquela senhora 

pretendia fazer obras na sua cela e para isso ocupar o piso inferior e construir outro por 

cima em forma de torre. Na impossibilidade de o fazer  devido a problemas estruturais, 

contentou-se em expandir o seu território para uma tulha e uma corte de ovelhas, anexa. 

Por contrato ficou o espaço para a referida monja e “que quem nelle vivesse… sem em 

tempo algum poder alhear a dita caza nem parte della”
153

. Como lhe sobejou dinheiro 

ela ofereceu-o ao convento no valor de 100 000 reis. Corria o ano de 1693 no 

abadessado de Margarida de São Martinho. Helena de Santo António era pois de uma 

família muito abastada que comerciavam com a Baía. À conta da sua acção muitas 

obras se fizeram, algumas de elevado encargo e mesmo depois de falecer deixou o 

mosteiro beneficiado. Em 1737 o bispo autoriza a abadessa Mécia de Santo António a 

tomar as celas daquela senhora pagas do seu próprio bolso, como se viu atrás, para 

noviciaria do convento já que nele “não há caza capaz de noviciado sendo tão 

necessaria para a educação das noviças”
154

Deve ser a adaptação do espaço o 

“consertar a caza do noviciado” naquele mesmo ano.  

 

Consequência destas obras foi  a construção de uma tulha nova, toda de pedra e a 

transformação de um armazém que tinham na rua Nova de S.Bento, numa “vivenda” 

para o feitor. Pagaram pelo trabalho a mestre João Alves e Manuel de Oliveira 108 000 

reis. Lembremos que Helena de Santo António havia ocupado para seu uso 

dependências agrícolas na impossibilidade de construir em altura
155

. Na mesma 

empreitada fizeram-se novas canalizações para o chafariz de pedra, substituídas dois 

anos volvidos por canos de chumbo “e hûa bola de pedra pera o alto delle com sua 
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bandeira”
156

 Ao mestre e oficiais 500 reis, mas dos nomes nada. Em meados do século 

(1758) faz-se a saída  das vertentes “the cerqua e pera o rio”
157

. Isto incluía a 

canalização exterior de abastecimento da cozinha. A distribuição das águas abrangeu 

tanques, o lago da horta e o lajeado do claustro
158

. No topo do “xafariz” colocaram-se as 

armas do Patriarca por 12 000 reis e um leão por 5 000 reis
159

. As jornas dos mestres 

foram 47 510 mas ficaram anónimas.     

 

2.7.1 – As Sacristias 

Mas os problemas estruturais tornaram a igreja  prioritária. Quando a licença chegou em 

8 de Setembro de 1713
160

 principiaram as obras que abrangiam o arco cruzeiro de 

acesso à capela mor
161

. Como se não podia rezar missa em termos normais as monjas 

pediam para que fosse celebrada no coro onde tinham um sacrário de prata “que tem 

pera se collocar nelle o Santissimo Sacramento com devido decoro e reverencia”
162

. 

Aquele sacrário é uma das várias peças preciosas enumeradas no Inventário da Sacristia. 

Dele se diz “este se goarda ca dentro em hum almario separado”
163

. Entre coroas, 

castiçais, mitras de S.Bento, báculos, objectos litúrgicos há 8 “salafrarios”
164

 e uma 

cruz de prata com várias relíquias “esta se goarda no caixão do coro de sima”
165

 junto 

com um vaso das relíquias das Santas Virgens
166

.  

 

Como as finanças eram limitadas as monjas de S.Bento faziam reaproveitamentos, de 

tudo o que podiam usando uns objectos para reformular outros. Estão neste caso o 

lampadário do meio da igreja para “refazer os outros” e um misal utilizado “pera 

concerto dos outros”
167

. Também o património da sacristia não varia substancialmente 

ao longo das décadas, embora vão surgindo algumas peças com valor acrescentado, 

como um relicário de prata em forma de braço, com as relíquias de S.Bento. Se o 

Inventário que faziam no final dos triénios regista toda a existência para informação da 
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sacristã seguinte, o da Fazenda contentou-se com pequenas peças na base de acessórios 

de imagens e pouco mais. À conta da Sacristia era uma estante grande de coro, 15 

bancos na igreja, 2 na capela mor e um por debaixo do púlpito.
168

 As varas do palio 

eram também da responsabilidade das sacristãs. Nos livros de receita/despesa nºs 224 e 

226 está descrita a encomenda que no ano de 1741 a comunidade fez de 3 varas de prata 

e uma cruz de altar “que se mandou fazer do rendimento do que ficou das defunctas e de 

outras parcellas dadas e consignadas para esta obra”
169

. Pesaram as três varas 17 

marcos e uma onça e 5 oitavos
170

, entre as dadivas estavam “huns olhos de prata que se 

tinhão dado de esmolla a S.Bento” no valor de 2 517 reis
171

. Três pares  figuram no rol 

da Sacristia para os anos até 1723
172

, embora a alínea esteja riscada. Para o de 1753, 

estão substituídos ou não por 6 varas do palio.
173

 Em 1745 explicitam-se as contas: 3 

varas que se fizeram, mais três que já existiram, porque as novas são denominadas a 4, 5 

e 6. A quarta com 5 marcos e meio a 6 000 reis o marco (1 265g/ 7 590reis)
174

, a quinta 

com 5 marcos, 5 onças e 7/8 (± 1 330g/ 7 880reis)
175

 ao mesmo preço, foram lavradas 

ambas por “hum official estrangeiro”
176

 pode ter sido um galego das “platerias”.A 

última tinha 7 marcos (1 610g) estava montada numa haste de madeira com espigão de 

latão e foi oferecida por uma monja
177

.  

 

No registo da Sacristia encontramos de novo Helena de Santo António que deixou à dita 

sacristia duas fruteiras de prata, Maria Vitória da Esperança um prato grande com seu 

gomil, Clara do Sacramento dois copos de prata do comungatório e Escolástica Josefa 

uma salva do mesmo metal. Havia ainda um quadro “que foy da madre D.Thereza 

Violante” sem mais explicações. O  património prateiro cresce om outras mais peças 

entre resplendores, coroas, vasos e castiçais e algumas jóias. Também se nota o andar 

dos tempos com a existência a partir de 1732 do rol dos candidatos a sacristães, por falta 
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de monjas que o fizessem, que tinham de apresentar fiador. Não temos explicação para 

isso, apenas a informação seca do facto.    

 

Nesta linha de economias são muitas as reconversões de tecidos. Além de alguns de 

qualidade comprados, como o tafetá carmesim para as cortinas do coro , de primavera 

da mesma cor para um pontifical e comungatório, tafetá de Iália para as cortinas da 

igreja, retroz, franjas grandes e pequenas para remates, holandilha e argolas para as 

cortinas dos altares colaterais, tingiam o que podiam aproveitar: “tingir hum damasco 

que algum dia foy carmezim de cor royxa para vestimentas de que havia falta e franja 

para ellas … tingir cortinas de tafetá velhas para roxo… e por feytios, retroz e 

pregadura dos frontaes de tella que se acrescentão com o panno do púlpito por não 

aver tella que dissese com elles “
178

 e mais panos e tinturaria tudo por 711 490 reis. 

Mais à frente continuam os aproveitamentos com tingir 8 frontais “huns de roixo outro 

de vermelho”
179

 520 reis e os panos do púlpito para o “bofete da igreja” e um pano de 

estante. Dos tintureiro e prateiro que executaram as obras é que não ficou nem a graça. 

Tal como do alfaiate que fazia a paramentaria –frontais de damasco e sanefas.
180

 Todas 

as peças eram devidamente guardadas em armários e no arcaz e para que conservassem 

um odor celestial as monjas fabricavam essências. Disto conta o Agiologio e repete 

Villasboas que conta que Maria de S.Miguel, filha de Diogo da Cunha e Beatriz da 

Rocha (fundadores) foi abadessa a contra gosto “mais por sacrificio do que por 

vontade” deveria ser uma pessoa muito introvertida e timida  “na benignidade com que 

sofria as desatençoens das súbditas e tolerava os diçabores do lugar”. Para obstar esta 

humilhação procurava ser útil a trabalhava nas obras “dando-lhe e conduzindo-lhe 

agoa”. Lavava as alfaias da igreja e “perfumava com odoríferos cheiros”
181

. Faleceu em 

1608. O costume deve ter tido continuidade porque no triénio de Mecia de Santo 

António, iniciado em 1728, encontramos a ou uma das receitas: água de córdoba que se 

fazia com âmbar, algalia, almíscar “e mais ingredientes”
182

 não desvendados. O 

equivalente actual é Água de Angeles com  composição idêntica 
183

.   
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2.7.2 - As obras na Igreja 

Por causa das obras o capelão passou  a poder entrar na clausura, assim como os padres 

confessores nomeados pelo arcebispo, para celebrar a liturgia no coro mas “em rezão de 

que havendo so hua missa a não pode ouvir juntamente toda a communidade”
184

. Para 

que o Santíssimo ali permanecesse eram necessárias “lâmpadas continuas e o padre 

capellam so entram na clauzura nos dias de reformação e nelles somente diaá missa no 

mesmo altar pera o dito effeyto e eêra ajudante entrara com ordem do padre capellam 

o rapaz da igreja porem quando se celebrar cotidianamente sera na igreja em altar 

portatil que se levante, fazendo-se pera decencia do sacrifício hum tapume de taboas e 

repartindo-se dellas, desvindo da obra o que puder ser ficando o altar encostado ao 

mesmo repartimento de taboas…”, Braga 22 Setembro 1713
185

. Tinha sido levantada a 

hipótese de manter o sacrário na igreja mas “como he forçozo deitar o arco da capella 

mor abaixo he empocivel collocarse na igreja o sacrário com o Santíssimo Sacramento 

no corpo da igreja…”
186

. É interessante notar que num momento em que a paz 

monástica fora interrompida com as idas e vindas de tantos trabalhadores, foi preferível 

deixar entrar um sacristão na clausura, a permitir às monjas a intervenção directa nos 

serviços litúrgicos.
187

  

 

Em 1714 os coros estariam aptos e perante a ruína iminente da igreja as monjas ainda 

pediam licença para transferir o sacrário da capela mor para “o coro que ellas tem com 

decência”
188

 O pedido terá sido deferido embora não de imediato pois no canto superior 

esquerdo do documento em questão alguém anotou o seguinte “com grande magoa 

nossa não podemos defirir as suplicantes, Braga 26 de Maio 1714”
189

. Pensamos que a 

proibição se referiria à exposição do Santíssimo, no que os bispos procediam com muita 

cautela, obrigando mesmo a que as chaves se mantivessem sempre nas mãos do capelão. 

Em Junho de 1715 Moura Teles inaugura a cabeceira com “missa no altar mor que 

como o retábulo é obra de artista de mérito”, não deveria ser o que Baltazar Moreira 
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terminara em 1596, segundo ficara estipulado por contrato
190

. Gostaríamos que elas 

tivessem deixado o nome do artista de mérito que fez toda a obra do altar mor em estilo 

nacional e cujo forro superior do camarim é idêntico ao de Santa Ana. A parceria destes 

e dos das cabeceiras é notável. 

 

2.7.3 – A Capela-mór 

Por causa da reconstrução da capela mor a nave sofreu modificações e os altares foram 

recolocados. E porque se “rectificarão coatro altares de novo e na forma do ritual 

romano devem ser bentos” a tarefa foi atribuída ao padre António Alvarez Faria em 

Janeiro de 1720
191

.  Os estaleiros de obras dos mosteiros nunca tinham fim, não só pela 

morosidade das obras, pela dimensão dos trabalhos em si e sobretudo pelas 

disponibilidades financeiras. Isto em conjunto produzia alterações de momento ou 

reformulações mais tardias. Como vimos em Santa Ana, mal se acabou uma decoração 

as religiosas partiram quase de imediato para outra, tirando ou reaproveitando. Aqui em 

S.Bento põe-se mais o problema da falta de verbas que arrastou os esquemas 

decorativos para novas modas a sobreporem-se às jazentes. A cabeceira ficou em 

condições de ser abençoada e utilizada em 1713, mas não estaria minimamente 

rematada. Os revestimentos parietais quer cerâmicos quer pictóricos foram montados 

depois. 

 

Toda a decoração azulejada da capela mor é um conjunto harmónico e foi por isso 

projectado e executado de uma só vez (mesmo que faseado). Destaca-se profundamente 

do revestimento da nave não só na composição como na cor. O da cabeceira é 

característico do sec.XVIII que Santos Simões atribui a data de 1725/30 enquanto José 

Meco recua um pouco para 1715. Pensamos que qualquer uma pode servir porque nada 

nos informa que a cabeceira estaria pronta quando Moura Teles a abençoou em 1715. 

Por outro lado este mosteiro teve revestimentos da mesma natureza em vários locais 

como o claustro, o Capitulo, grades e portaria.
192

 Deverão ter sido colocados na última 

campanha de obras, atendendo às dificuldades financeiras das madres e porque sabemos 
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que no século XVII o claustro teve pinturas atribuídas àquela monjas pernanbucana de 

que fala Villasboas e o Agiologio de Jorge Cardoso. 

 

O retábulo do altar mor é de estilo nacional, colocado antes de 1713 e de cunho mais 

arcaico do que o de Santa Ana embora filiando-se na mesma gramática (fot.137). 

Desenvolve-se em vários planos sobrepostos cada um arrancando de um par de colunas 

torsas, de plinto alto onde se inclui o novo sacrário, já não o de Tibaldi mas igualmente 

com quatro anjos suspensos, entre folhas de acanto(fot.141). O frontal do altar não tem 

a envergadura do de Santa Ana. Um par de colunas delas foi substituído por pilastras 

que acompanham a curvatura superior, abrindo-se em nicho para abrigar S.Bento 

(Evangelho) e Santa Escolastica (Epistola). A talha é toda ela extremamente gorda, 

muito saliente, entrelaçando meninos e simbolos eucaristicos. Figuras vegetalistas 

surgem das cartelas de sob as colunas. Na banqueta a talha transforma-se em aves 

coroadas e saleintes, as “fénix” sobre ornamentação de volutas, também ali se 

encontram os mascarões num diálogo de ressurreição e pecado(fot.140. O fecho faz-se 

com as armas beneditinas (fot.139). O embasamento é de granito lavrado 

acompanhando toda a geometria da talha. Em 1724, ano em que se fizeram as cadeiras 

do coro superior, uma encomenda indica “dous actalantes para o previterius da igreja 

ao mestre imaginario que os fes… por estufar os ditos actalantes” 21 600 reis mais 19 

540 reis, com o dinheiro das mordomas. Como não vemos para onde se executaram 

suspeitamos que atlantes são os dois serafins tocheiros (fots.134,135) que felizmente 

ainda lá ficaram e a terminologia deverá ter a ver com o tipo de representações muito ao 

jeito mitológico, num misto de soldados hirtos com figuras aladas semi desnudas e se 

observarmos com mais atenção vemos que envergam “uniformes” idênticos aos que 

suportam as colunas. Os de Santa Ana têm mais dinâmica e roupagens esvoaçantes 

muito palacianas que se completam com toucados de penas. O camarim é pouco alto e o 

trono faz-se em poucos degraus que o trabalho elaborado e gordo faz parecer ainda mais 

baixo (fot.142. O terceiro nível e último é coroado por um oratório, provavelmente um 

acrescento ladeado por dois anjos. O enorme crucifixo colocado no primeiro degrau é 

uma recordação da Irmandade de S.Domingos que um excessivo resplendor destoante 

oblitera por completo a noção visual do conjunto. F.Guerra diz que a capela se levantou 

em 1713 mas foi na segunda oitava do Espírito Santos (11Julho) de 1715 que Moura 
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Teles ordenou a trasladação do Santíssimo para o novo sacrário
193

. Orientada a 

nascente, desnivelada relativamente à nave e com o altar mor sobre um taburno que o 

elevava relativamente ao confessonario, como exigia Carlo Borromeo, tem como Santa 

Ana o tecto em falso canhão ou berço. O forro tem 7 fiadas por 5 de caixotões num total 

de 35 montados em molduras salientes que se cruzam com florões. A decoração dos 

painéis é vegetalista e não figurada, com os grutescos a evoluírem a partir do centro. Do 

lado norte temos um transparente sob uma das janelas do forro (fots.129,130). Os 6 

arcos transversais em jeito de torais assentam sobre a cimalha em 4 dos cachorros, 

ficando os restantes 2 no “terminus” da tribuna, mimetizados em misulas de igual 

decoração (fot.144). Por debaixo corre uma guarnição com discretas esculturas no 

mesmo estilo. O encontro do forro com a tribuna faz-se de forma natural, concordando 

os raios que cortam as aduelas no esquema longitudinal dos caixotões. Temos assim 

uma réplica de tamanho menor, da cobertura de Santa Ana. Idênticas foram as soluções 

nos tectos dos camarins. Interessante ver que em Viana tão próxima da Galiza e 

identificada com ela em muitos pontos incluindo as invocações e devoções, o principio 

português do camarim aberto foi uma constante.  

 

Não temos qualquer informação relativamente ao artista que fez o forro de S.Bento mas 

a semelhança no desenho e na perfeição da obra, assim como uma cronologia 

praticamente paralela, apontam Manuel de Azevedo que fez o de Santa Ana em 1706
194

 

e idêntico na Capela do Espírito Santo da Matriz  pelo mesmo tempo
195

.  

 

As paredes laterais são totalmente forradas de azulejo azul e branco, num tom diferente 

do da nave. O desenho foi calculado para cobrir toda a superfície disponível, deixando a 

descoberto as molduras de granito de portas e janelas. Estes foram tomados como 

acidentes prioritários obrigando o azulejo figurativo dos painéis a submeter-se à 

geometria, ficando visualmente sob eles. Resultam então em barras de sucessivos 

acantos como a concordar com o desenho do tecto, nos ângulos pontuam cabeças de 

anjo. Estas barras foram aplicadas prevendo todo os acidentes arquitectónicos e 
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decorativos que lá estão, levando a concluir que o conjunto é o primitivo 

(fots.133,134,135,136). 

 

As faces posterior e anterior do arco cruzeiro estão igualmente revestidas com os 

respectivos desenhos cromáticos, continuados no tipo de azulejo em cada parte.  

 

Os quatro grandes painéis historiados representam cenas da vida de S.Bento e Santa 

Escolastica, dois de cada lado do altar mor, fazem leitura coerente da Epistola para o 

Evangelho e foi seu autor Teotónio dos Santos discípulo de Oliveira Bernardes
196

:  

 

Painel nº1 “morte de Santa Escolástica”
197

 – um grupo de monges transporta em 

procissão um esquife coberto com um pano bordado. A cena é alumiada pelas lanternas 

que levam.(fot.134) 

 

- feição classizante – com frontão triangular com óculo ao centro sobre cornija assente 

em cunhais apilastrados. Portal central com frontão interrompido, volumetria simples. 

Por trás do edifício arvoredo e rochedos e um campanário com catavento. O cortejo 

não segue para a esquerda onde está outro edifício idêntico [mas para a direita como a 

indicar a estação seguinte do lado oposto do altar]. A cena é de um episodio 

importante da vida beneditina: S.Bento vê um dia uma pomba voar em direcção ao sol 

e sabe que sua irmã Escolástica morreu. Manda os monges buscar o corpo para o 

enterrar no mosteiro onde está. 
198

 

 

Não deve ter sido do gostado geral porque no painel apenas se representa a 

trasladação e não se vislumbra a pomba que é parte fundamental do tema.
199

 

 

Painel nº2 “ultima comunhão de S.Bento”
200

- um altar enquadrado simetricamente por 

colunas jónicas sobre plinto elevado. Retábulo dedicado à Imaculada Conceição 

emoldurado por pilastras e cornija. Do altar pende uma cortina drapeada com franja. 

De costas para o altar o oficiante paramentado ergue a hóstia consagrada que oferece 
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ao monge ajoelhado. Na composição estão ainda representados dois acólitos e dois 

diáconos segurando incensórios.
201

 (fot.135)  

 

O conjunto é fortemente verticalizado e há uma noção de perspectiva de planos e 

escalas.
202

 

 

S. Bento sentindo próxima a morte pede para assistir à Eucaristia e comunga. A 

mensagem a retirar seria que a consagração total de S.Bento a Cristo se fez na 

Eucaristia final, o acto da perfeita união do homem com Deus.
203

 

 

Painel nº3 “Exéquias de S.Bento”
204

 – S.Bento jaz morto num simples catafalco com 2 

degraus frente ao altar. Velas nos 4 cantos. Com o hábito de abade, as mãos unidas 

sobre o peito, cabeça na almofada e mitra ao lado. Seis monges velam e enquanto um 

enxuga as lágrimas outro asperge o féretro com água benta. As escalas do interior e do 

exterior são incoerentes. A mitra visível pode indicar a dignidade episcopal defendida 

por alguns.
205

 (fot.136) 

 

Painel nº4 – “Subida de S.Bento ao céu. Glorificação de S.Bento”
206

 

 

S. Bento pousa em nuvens repletas de cabeças de anjo que dois de corpo completo e 

vestes esvoaçantes seguram. O Santo de braços abertos aponta com a mão direita o céu 

e olhando os monges diz: Há… Patris Nostri Benedictt…” a falta de um azulejo deixa a 

frase incompleta.
207

Segundo Manuel do Vale a interrupção da palavra deve-se a uma 

substituição por um azulejo em branco. O que lá deveria estar era “bitet” – habitet.
208

 

 

Antes de morrer S.Bento conta aos seus companheiros a visão da sua morte e como 

seria recebido nos céus num caminho aberto entre nuvens. O painel está simplificado e 

é de tipo barroco – a Glorificação.
209

 (Fot.133)   
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Por cima das portas e perfeitamente enquadrados nas barras de azulejo dois quadros a 

óleo com molduras entalhadas representando um a Ultima Comunhão de S.Bento e o 

outro a Glorificação da Virgem e do Menino (fots.131,132) centrados pelas janelas da 

capela mor, das quais a sul é cega. Esquema idêntico encontramos em Santa Ana com a 

diferença de que as telas que lá estão não foram executadas para aquele lugar, enquanto 

estas foram ali “cravadas”. 

 

2.7.4 – A Nave 

Da nave pouco adiantamos para além do que ali se expõe. O revestimento parietal é do 

século XVII, não implicando no entanto que coincida com a aplicação. O forro de 

masseira é formado por 40 caixotões pintados com as representações da vida de S.Bento 

e de Santa Escolástica
210

 (fot.117). Em Santa Ana apresenta-se esquema idêntico com 

iconografia mariana. Dos autores nada se sabe mas poderão ter sido os Cardoso, André 

e José provavelmente parentes de sangue como  de profissão.  Remontando ao tempo 

primitivo e à falta de meios financeiros a igreja poderá ter tido para além da tribuna, já 

nas condições tridentinas, centrado e mais elevado dois altares colaterais devido às 

reduzidas dimensões do templo, provavelmente  colocados de topo ou em diagonal 

relativamente ao arco cruzeiro. A escritura de S.Bento de Ave Maria estipulava esta 

disposição de dois altares gémeos “travesos” pousados em “tavoleiros”e na cota da 

capela mor, ainda em tempos pré tridentinos. Curiosamente incluíam espaço para que as 

toalhas pudessem ser estendidas sem qualquer obstáculo.
211

 Em S.Bento de Viana  

suspeitamos que seriam de quatro e quando se fizeram as modificações apenas um 

estaria em ângulo por causa do teor da afirmação “ quando se deu volta a este altar, 

pondo-o com os mais na costa da igreja”
212

.  

 

O portal principal na empena norte ficou descentrado relativamente aos janelões que o 

enquadram, deve ter sido deslocado nesse momento porque o azulejo interior previu o 

novo posicionamento, assim como a colocação dos altares que terão sido também 

renovados, como de resto tinham sido afirmado em comunicação de 1720, quando foi 

necessário benzê-los. O casamento estilístico deles com a tribuna é perfeito. Serão do 
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sec.XVII colocados nas primeiras décadas do XVIII, incluindo-se no período nacional 

(Fots.122,123,124,125).  

 

Temos pena que F.da Guerra não nos tenha deixado qualquer apontamento dos coros. 

Os forros foram retirados durante o desmantelamento e vendidos. Como esta venda foi 

dada como irregular a arrematação anulou-se e o comprador foi obrigado a recolocá-los, 

assim como a devolver os assentos, encostos e soalhos do refeitorio
213

. Isto mais os 

coros, os azulejos do Capitulo e os da parede norte do claustro
214

 tudo tinha sido cedido 

à Ordem Terceira de S.Domingos  Se após a resolução da questão burocrática foram de 

novo retirados não sabemos, embora nos pareça que pelo menos o de baixo, pelas 

observações avançadas, nos pareça original. Já no de cima fica a dúvida não só pela 

dimensão que os coros teriam e não têm, como pelo facto de serem em cru,  separados 

dos da nave pintados, pelo arco pétreo e porque o óculo ficou para cima dele.     

 

Também o mosteiro possuiu um marcador de tempo, que pela descrição é do século 

XVIII. “Um relógio de parede com caixa” é o nº671 do Inventário Geral que a lista dos 

objectos levados para Lisboa esclarece ser “relógio antigo de coluna com caixa de 

xarão velho”. Era velho ou era antigo? Qualquer que fosse o caso levou o destino do do 

mosteiro do Porto e do de Santa Ana, o Museu das Belas Artes, hoje Nacional de Arte 

Antiga às Janelas Verdes.    

 

2.8 - A Era Vilalobos 

A fase mais importante de todas as campanhas arquitectónicas operadas em S.Bento foi 

sem dúvida a era Vilalobos. Este coronel-engenheiro formou-se nas falanges militares e 

foi a sua arte de construir com elegância e firmeza que deu  a notoriedade à sua família 

de ascendentes e descendentes. Deste modo o mosteiro conseguiu atravessar os séculos 

seguintes e ainda lá estaria se as burocracias das penas de pato não lhe tivessem tolhido 

o percurso. 
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Já víramos atrás que na iminência de ruína completa as monjas beneditinas apelaram às 

autoridades eclesiásticas no sentido de socorro. Apesar de a quantia reunida não ter sido 

suficiente elas confiaram e avançaram. As “demarches” camarárias cederam o espaço 

assim como a regularização e a  reurbanização defronte do mosteiro. Mudou-se o 

cruzeiro, restringiu-se o adro da velha matriz para que o projecto de Manuel Pinto 

Vilalobos comprovado por Manuel Fernandes, enviado de Moura Teles, tivesse 

exequibilidade. Aquele balcão adossado no seguimento da igreja e suportado por 

colunas, que uma velha fotografia registou (desenho36) , não é como muitos julgam o 

mirante de S.Bento. Era o acesso a um dos parlatórios e ficou depois de construído o 

novel mirante com a impressionante altura de 13 metros (desenho 37), no terreiro 

interior. Nunca aquela construção poderia ser o mirante de uma casa religiosa feminina, 

dada a sua estrutura demasiado próxima do século. Acabou por ser a derradeira ligação 

ao mundo profano, quando toda a construção poente foi demolida, por a Câmara há 

muito querer recuperar  o terreno para um mercado. S.Bento da Ave Maria do Porto 

também perdeu o seu mirante de igual modo e com uma finalidade semelhante, não foi 

um mercado mas algo também para usufruto público, um rocio e uma nova artéria. Em 

ambos os casos a mutilação dos mosteiros foi confrangedora. 

 

A actual praça de Gonçalo Velho foi como dissemos o terreiro interior do mosteiro, 

limitado a nascente pelo correr da igreja, para sul e  poente pela era Vilalobos, que a 

estupidez deitou a perder. Em 1881 quando se regularizava a Praça do Príncipe ou do 

mercado, ali paredes meias  “ao pé do torreão noroeste encontraram de baixo do 

cruzeiro do Senhor da Boa Lembrança duas sepulturas abertas na penedia que haviam 

sido jazigo das piedosas recolhidas”, diz F.Guerra que até fez um esboço (desenho 35). 

Dez anos volvidos as fauces da expropriação avançaram mais para leste e recuperaram 

toda a área até à empena da igreja. Terá sido em Dezembro de 1891. Na face norte e de 

poente/nascente encontraríamos um alto e extenso muro a terminar na parede da igreja, 

do mesmo lado, fechando o terreiro. Mais ou menos centrado na sua dimensão abria-se 

o imponente portão setecentista encimado pelas armas do arcebispo. Outro acesso ao 

mesmo espaço fazia-se pela fachada ocidental do mirante, por uma passagem abobadada 

sobre a qual S.Bento se mantinha vigilante. 

 

Pelas medições (caderno de encargos) que recuperamos parcialmente, temos a ideia de 

que a planta da igreja assim como todo o processo que a envolveu não teve intervenção 
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daquele projectista. Quando se fazem os cálculos o templo não é incluído, embora nos 

falte uma parte substancial de todo processo, talvez o que se lhe refere. Mas o aspecto 

arquitectónico geral parece ter sido tratado à parte, embora em simultâneo dada a 

cronologia.  

 

2.8.1 - A Segunda Medição 

Não localizamos por isso o início das obras da intervenção setecentista que deverá ser 

anterior a 1711, data da Segunda Medição. Em 1712 fazem-se arranjos em 38 celas
215

. 

A imensa massa construída de 152,5 metros do lado sul a acompanhar  o rio deverá ser 

a que ficou contemplada na 1ªmedição, ou seja a parte que se arruinou e primeiro se 

construiu “pela banda do rio”, dando origem a toda a campanha setecentista. Mas temos 

a informação que o mirante era uma das obras inicialmente projectadas. A planta foi 

submetida a Moura Teles que a considerou “mui bem feita e sendo feito assim o 

dormitório ficara mui vistozo com o mirante em correspondência das ultimas casas 

delle” mas com o orçamento fora do calculado. Havia ainda o facto ter muitas e grandes 

janelas, que lhe pareciam maiores que as anteriores e como eram de celas e redução 

resultava em poupança
216

. Pelo teor da conversa parece ter havido outra planta anterior, 

provavelmente a que D.João de Sousa embargou, deixando ficar pendente a altura das 

aberturas do mirante.   

 

Os documentos estão assinados por Vilalobos (pai). O segundo orçamento que aqui 

tratamos e referente a 1711 abrangeu o ângulo sul/poente, toda uma nova ala que 

avançaria depois para norte, incluindo o mirante e criando um vasto pátio interior, o 

terreiro de fora, fronteiro à face ocidental da igreja, para onde davam os coros que 

ficaram assim resguardados daquelas espiadelas que se faziam pelo “espelho do dito 

coro”. 

 

A linguagem torna-se difícil de acompanhar na ausência de uma planta, sendo preciso 

reflectir e recorrer à imaginação para fazer  projecções espaciais. A única planificação 

existente é aquela que fizeram os serviços urbanísticos que apresenta menos as áreas 

afectadas. 
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O refeitório situava-se do lado do rio, a sul, porque F.da Guerra localiza-o em desenho 

seu como já fizera para Santa Ana. Esta dependência era pré-existente como se 

compreende e terá ou não sido intervencionado na primeira orçamentação. Isto porque 

os documentos que compulsamos indicam que as obras em curso iam ser feitas a partir 

do que anteriormente se havia executado. Assim temos ”desde a parede em que 

prencipia o refeitório ate a parede que sobe por sima do telhado da parte do mirante e 

a barbacan desde a crux que se pos na primeira medição ate voltar o canto do mirante 

donde se pos a segunda crus”
217

. A cruz seria o limite inicial e final da obra a concluir. 

Isto é precisamente o ângulo que se pode observar na fotografia (Foto.92) com o 

mirante à esquerda do limite visual.  

 

Uma outra fotografia anterior que mais parece uma pintura é uma vista completa da 

amplidão de toda a fachada sul, uniforme na sua desigualdade; um extenso pano 

interrompido de forma ritmada por blocos mais altos (Fot.90) Começou por ser uma 

continuidade monótona a que a campanha do século XVIII acrescentou andares em 

lugares precisos, a terminar na “torre” sul/poente incluída nesta segunda medição. 

Encontramos soluções idênticas em Lorvão e na Serra do Pilar em Vila Nova de Gaia, 

embora de dimensões mais reduzidas. Ou seja nestes casos as elevações em capela com 

janelas de cota diferente das do mesmo correr indicam o cruzamento de alas que as 

aberturas de topo iluminavam.  

 

Depois F.da Guerra orienta-nos “o corredor que da sobre o rio tem até meio, para 

poente 28 cellas e para nascente 32, somando assim o numero 60”
218

. A 

descontinuidade era feita precisamente por uma ala que corria de sul para norte, topando 

com o rio. Depois localiza ainda outros dormitorios na torre, sobre o terreiro da Praça 

do Príncipe, a mesma torre fixada na fotografia referida, nos claustros, que 

denominados no plural indicam a existência da segunda claustra, embora a planta 

urbanística a não inclua (planta 10 a), pelo menos de forma explicita. O que nos parece 

é que desapareceu preenchido o espaço por casario avulso para obstar necessidades 

domésticas. Segundo se dizia no projecto inicial  ficaria o mosteiro sem horta se tal 

espaço fosse construído, deve ter acontecido isso até porque as religiosas foram 

comprando mais terreno de hortas. 
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A obra está calculada em lanços medidos a palmos quadrados, determinando áreas 

internas e externas das mesmas secções. Sem planta, que havia e onde se marcaram as 

cruzes de que fala o preâmbulo, fica tudo anónimo e abstracto. Acrescente-se que a 

terminologia hoje desconhecida torna a inteligibilidade impossível porque às mesmas 

dimensões não correspondem as denominações actuais. Largo e grosso pode parecer de 

compreensão imediata mas são  utilizados de forma indiferente para a mesma razão, 

assim como comprimento ou altura. Para contornar este labirinto seguiremos 

preferencialmente as indicações do que foi construído.  

 

Algumas das informações podem ser directamente tomadas: o talude, era a base sobre o 

qual assentaria a barbacã (esta uma plataforma muralhada) para suportar a parede do 

edifício, afastando-a das águas e que se continuava pelos mais de 150 metros da 

extensão da muralha sul. Vinha “desde a torre do meio que esta junto do refeitório ate a 

outra parede alta que sobe em correspondência da do Brazil”
219

 tinha 240 palmos (48 

metros) de comprimento, 4,5 palmos (0,98 cm) de grossura e 8 palmos (1,60m) de 

altura. Uma enorme muralha enterrada na água ou talvez apoiada em estacaria, em 

qualquer caso uma pesadíssima construção de reforço. Por cima assentou outra parede 

mais fina, com o mesmo comprimento mas maior altura (3,70m). Esta seria a parede do 

mosteiro propriamente dita. Localiza-se facilmente este fragmento do lado sul e a 

caminhar para poente, partindo do refeitório. Seguia-se a ministra que não era uma 

simples passagem manual para a comida, mas uma pequena dependência, uma ante- 

cozinha o que normalmente chamamos de copa. A circulação continuava depois 

voltando o ângulo,  para a portaria (para norte). O mirante ainda que apenas projectado 

estaria incluído nestas perspectivas, porque aquela entrada situou-se no seu piso térreo. 

Nela existiu um painel que Bartolomeu de Araújo Lima consertou tal como a respectiva 

guarnição em 1717
220

. Terá sido transferido da antiga entrada? Não se diz que foi 

executado de novo. 
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 AMVC, Arquivo classificado de F.Guerra, Cx11(1), doc.avulso , s/data 
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Regressando à face do rio e à circulação criada a passagem para o claustro fazia-se por 

um arco, tendo de um lado a cozinha e do outro as tulhas.
221

 Do claustro partia uma 

escada para o sobrado onde se acedia por outro arco, provavelmente sobrepostos. Por 

cima o outro piso tinha acesso interno. Por uma questão de simplificação de obra e de 

funcionalidade os corredores ficavam uns sobre os outros, sobretudo se percorriam 

grandes distâncias, obrigando a esforços mecânicos intensos. As tulhas levaram duas 

janelas novas voltadas para o claustro, com o mesmo comprimento e grossura (1,70m 

por 0,60cm) mas uma com 3,00m de altura e a outra apenas com 1,90m
222

 teria isto a 

ver com o facto da escada estar adossada? O refeitório perdeu uma porta para dar lugar 

a uma  das janelas ou por causa da ampliação da tulha. No corredor do refeitório fez-se 

um compartimento para um “lavatório”
223

, posteriormente em 1722 o número parece ter 

aumentado para “tres fontes para o refeitório”
224

 por 720 reis. Este corredor deveria ter 

correspondência com o da portaria, ou mesmo ser uma parte dele. Na varanda velha 

tapou-se uma porta e duas janelas de um dormitório, o que nos parece a adaptação de 

algo pré existente à nova construção; justaposição da ala sul com a nascente de topo. 

Levantou-se nesta área uma parede “sobre a capella entre o claustro e o refeitório”
225

. 

Mais uma pequena informação que situa o refeitório de canto, na confluência daquelas 

duas alas, porque a referida capela estava na ilharga sul do Capitulo, mandada fazer por 

Ângela da Gloria em 1682 e tem dimensões razoáveis para figurar nas plantas de 

demolição, a nascente
226

. A varanda velha fora o primeiro ângulo que se construiu  

explicitado na Visitação de 1573.  

 

2.8.2 - As Capelas do Claustro 

É por detrás deste correr que passa actualmente a rua Nova de S.Bento. Uma outra 

capela, interior no Capitulo, prolongava ainda mais para leste da cabeceira da Igreja, a 

da Senhora do Rosário. Da outra com acesso do claustro e ao lado do Capitulo deixou 

F.Guerra um rápido esboço da lápide que sobrepujava a porta (desenhos29 e 30))  nela 

                                                 
221

 Idem, Ibidem, Segunda Medição, fl.2/2vº 
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 IANTT,OSB S.Bento Viana, rec/desp. livro 218, fl.21vº 
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que se venerava a Senhora do Bom Despacho. A do Rosário tinha fábrica  a cargo da 

abadessa. No Livro da Fábrica de Nossa Senhora do Rosário
227

, um pequeno volume 

com capa de pergaminho e não numerado, descrevem-se os pertences da referida capela: 

duas imagens de Nossa Senhora estofadas e outra de pedra que “goardão as 

sacristans”
228

, um rosário de ouro “com seos extremos crus e tudo do mesmo e hum 

relicário”
229

, uma coroa de prata do Menino, várias peças de tecido entre as roupas da 

imagem, toalhas, cortinas e sanefas, com franjas e galões, vários frontais pintados, 

quadros e alguns objectos de uma ternura quotidiana: tesouras de espivitar, uma faca, 

um martelinho, um “cantro”para agua benta, um pucarinho para a agua das flores e um 

alguidar para o mesmo, algumas vassouras e um espanador de penas
230

. Aqui se 

guardavam os aprestos para os serviços fúnebres: um pano das defuntas, uma vela da 

agonia da morte e algumas peças de cerâmica da Índia, vidros e um exemplar de “Arte 

de Perfeição”. Tapetes, esteiras, ramos de flores artificiais, outros de prata, 3 

lampadários dos 5 porque “forão duas para Lisboa no tempo de Jeno”
231

e os restantes 

estavam no “caixão da prata” juntamente com vários castiçais. Um pálio de damasco 

com suas varas de prata “que se desfizerão no tempo em que foi a prata para Lisboa 

sam quarenta e dois côvados…” 
232

. Esta resenha mantem-se constante até 1822 quando 

“este rol se renovou por que já as couzas não estavam como nos rois passados”
233

. 

Muitas peças estão riscadas, mas no essencial ficaram  objectos de maior valor. Há 

outras devoções entronizadas em altares, alguns com retábulos e com painéis 

azulejados. Mas não sabemos onde, talvez dentro do próprio Capitulo.  

 

Para o lado norte do Capitulo e excedendo a parede nascente da igreja, estavam duas 

dependências situadas no correr da cabeceira. Uma delas funcionou como a sala da 

Irmandade de S.Domingos, entidade administradora
234

. A outra comunicante com ela 

estava entalada contra a cabeceira. Ambas seriam as sacristia de dentro uma e a de fora 

a outra. Foi a saliência desta construção relativamente à igreja, que opôs mais tarde, as 

monjas à Câmara. A localização da sepultura de Martim Cazado Jacome corrobora esta 
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tese: estava do lado do Evangelho e próximo da porta da sacristia
235

. Se possuía uma 

porta, esta dava acesso à igreja e  pela tribuna, única hipótese porque estamos do lado da 

rua de Gontim. 

 

2.8.3 – O espírito das águas - a ala do rio 

A informação de F.Guerra relativamente ao numero de celas do lado sul (no rio) aponta 

para que a parte oriental desta ala seja a seiscentista, que deu inicio a toda a obra pela 

ruína que sofreu, e a área ocidental a da era Vilalobos. Por cima um dormitório em todo 

o correr, por baixo parte do refeitório, cozinha para poente e para nascente, na parte 

mais antiga, oficinas ou dependências de cariz agrícola.  

 

Um dos acessos da ministra era um “arco rompante” talvez o lado da cozinha já que era 

comum às duas dependências. Ou foi aberto de novo ou era parte da construção,  

inclinamo-nos para a primeira hipótese dado que estamos na zona nova e arcos vão ser 

uma constante na forma de construir. No século XVIII as construções cresceram em 

altura e a existência de arcarias ao nível térreo era garantia de solidez e resistência 

porque a descarga de esforços mecânicos permitia sobrepor andares. Assim a cozinha 

estaria situada na parte da “torre” sul/poente, onde havia vários pisos em altura. Sendo 

esta dependência de grande extensão dada a natureza da casa o vão necessitaria do 

“arco que esta no meio da cozinha”
236

 e que tinha 15 palmos de envergadura (3,00m) de 

volta perfeita. As denominações de “ordinario” e “rompante” deverão ser referentes à 

forma estrutural da obra, ou seja singela ou reforçada. Construíram-se duas chaminés, 

também elas com arcos
237

 e que pelas medidas se percebe porquê. 12 palmos por 3 por 

35 palmos: 2,40m largura, 0,60 cm de fundo e 7,00 m de altura, cada uma
238

. Isto leva-

nos de certa forma para Alcobaça. 

 

Outra chaminé foi montada no piso sobradado num dormitório “sobre o transito da 

portaria”
239

 e junto dela a porta que dava saída a esse dormitório. Prevemos que as 

chaminés estivessem mais ou menos alinhadas por facilidade de construção e para 

permitir a tiragem dos fumos de que as monjas haviam padecido no passado. Esta 
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informação deriva para a colocação da enfermaria. Seria a sua chaminé que estava 

nestas imediações no século XVII, passando agora a deslocar-se mais para ocidente, 

ficando de novo afastada do restante complexo, não só por inerência de funções mas 

porque por isso mesmo serviria para hospedaria, que não é falada ao longo de qualquer 

obra, mas que foi necessária para em determinado tempo albergar uma família: numa 

folha anónima com data de 1731 e como despesa conventual informa-se “com hûa 

senhora e sinco filhas que por evitar perigo de vida se valerão desta comunidade por 

tempo de des dias e fizerão gasto assistindo na Caza Nova tres mil e quarenta reis”.
240

                    

 

A enfermaria ficou então no correr do mirante, sobre o século, tal como em Santa Ana. 

Em ambos os casos voltada a poente. O limite da clausura facilitava o acesso aos 

médico, cirurgião e até confessores, enquanto que o boticário não tinha necessidade de 

entrar senão na portaria, porque a preparação das drogas era externa ao mosteiro. 

 

Uma das chaminés da cozinha seria paralela ao referido arco que a atravessava, estando 

colocado na parede da ministra, o que leva a pensar que ela serviria inclusivamente de 

calefactório. Foram-lhe colocadas prateleiras de alvenaria nas ilhargas. A outra chaminé 

ficou assente em pilares de pedra com medidas diferentes, um com 1,00m de largo e o 

outro com 0,90cm. Tinham grossuras e alturas iguais o que aponta para a proximidade 

de outra parede mas em posição descentrada. Estes fornos deveriam ter funções 

diferentes: um fechado, o outro elevado e por isso ventilado talvez com cremalheiras de 

suspensão. 

 

A descrição da folha 4 é um exercício de engenharia de mecânica dos materiais na 

forma de construir em altura. As folhas seguintes descrevem as fases posteriores das 

obras de alvenarias, cantarias, cunhal e lajeado. As imagens disponíveis mostram o 

resultado: um forte alicerce recoberto, formando um plinto em toda a periferia, um 

“entabolamento” na separação dos pisos e no apoio do telhado e cunhal sul/poente. Não 

temos acesso visual ao interior do pátio, onde estaria a escada para o primeiro andar e 

cujas dimensões estão na folha 4vº: 1,40m X 1,50m assente numa plataforma de 2,80 de 
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lado “14 palmos em quoadro”
241

 . A amplitude dos degraus era de 3,60 com ilhargas de 

pedra aparelhada (perpianho)
242

. As medidas indicam o desnível de um piso com 

serventia interna. 

 

Na mesma Memória se confirma a localização da cozinha a sul, na dobra do ângulo 

ocidental, seguida de uma qualquer dependência “a caza adiente da cozinha”
243

 , talvez 

uma despensa, em que a terra cavada para o alicerce aberto era o que “corre desde o 

refeitório ate ao fim da cozinha da parte do convento” com 106,25 palmos (21,25 

metros) que coincide com a dimensão sul do terreiro que “da parte do convento” é mais 

ou menos  a sua medida interior. 

 

A ala finalizou-se com a colocação do “telhado desta torre ate o extremo da cozinha” 

com 37,95metros, depois dobrar-se-ía o ângulo, correndo para norte. O comprimento 

das coberturas vem em dois cálculos separados, da parte do convento e da parte de fora, 

porque sendo compostas por duas águas, as dimensões eram diferentes. Um dormitório 

fora montado em piso elevado, extendendo-se até à ala do claustro, entroncando 

concerteza na do Capitulo, um dos mais antigos, talvez o primeiro. O mirante estava em 

fase de construção porque os alicerces constam desta medição “hum da parede que sobe 

a repartir o dormitório na correspondência do brasil, outro na parede que hade devidir 

o mirante”
244

. 

 

O numero das aberturas é naturalmente extenso e principalmente torna-se impossível 

saber onde foram feitas grande parte delas. No dormitório do lado do rio 18 janelas 

podem ser as do lado sul ou do lado do convento (para dentro). Pensamos que o 

corredor passaria do lado mais meridional, apesar da nota de Vilasboas relativamente ao 

bater das águas sob as celas, não descartamos a hipótese, porque aquela batida deveria 

ser sentida até do lado oposto do mosteiro. Das 13 frestas apenas sabemos terem sido 

acrescentadas, 8 foram abertas no refeitório, 5 na menistra e cozinha, 3 na sala das 

moças e ainda 15 portas dispersas por toda a obra e 11 arcos
245

, oito dos quais no 

corredor de circulação do claustro para a portaria, muito provavelmente como tramos de 
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estrutura, saídas para o jardim e passagem para a escada. Ainda dois nas chaminés, um 

na cozinha, outro na ligação à menistra e outro na chaminé de cima. Tudo áreas de 

elevada carga em vãos. Dos três lavatórios dois estavam na cozinha e outro junto do 

refeitório. Depois o número deles aumentou. 

 

A data do documento é de 1710, primeiro de Outubro e o orçamento dado “dous contos 

sessenta e dous mil novecentos e vinte reis que emporta toda a obra asima dita que tem 

feito os ditos mestres”. Apenas assinou Manuel Pinto Vilalobos. Curiosamente no verso 

da última folha, esta segunda medição tem para a mesma data e para o mesmo 

orçamento um ano mais, 1711. Será a confirmação da aceitação do contrato no 

momento em que se iniciou efectivamente? 

 

2.8.4 - A Terceira Medição 

As sucessivas medições referem-se sempre  à obra na testeira ocidental do complexo, 

que abraçou o terreiro de fora tornado interior e que recolheu os coros da igreja, 

tornando-os aparentemente inacessíveis. A área não ficou regular, embora a face externa 

onde se incluiu o mirante, na  extensão de 35 metros fosse a projecção paralela de todo 

o pano quinhentista. Neste terá existido a antiga portaria que aquele acidente 

arquitectónico tomado como o mirante, substituiria quando o espaço voltou a ser a 

separação com o século. Teve ainda tempo de ser parlatorio com acesso por uma escada 

“apilarada”. O refeitório foi ampliado concerteza à custa da cozinha que avançou para 

ocidente. Esta terceira medição é a continuação da obra anterior, mais uma fase e 

prossecução da anterior, embora se verifiquem modificações. Desfazer e refazer o 

hábito de então. 

 

É curiosa a forma de construir que hoje não teria qualquer cabimento. Parece um puzzle 

complicado que para se conseguir terminar se começa em vários pontos não acabando 

nenhum. Uma obra em altura por exemplo não se fazia de uma só vez, vai-se fazendo 

como por tentativa e erro, desmanchando e emendando. 

 

Apesar da dificuldade que é a terminologia e sobretudo da sintaxe, vamos recolhendo 

algumas informações quanto à distribuição das áreas nevrálgicas do mosteiro: “mais se 

lhe medirão as duas partes que repartem o transito do corredor da entrada por baixo 

do mirante que se repartiu cada hûa em dous lanços em rezão do corte da abobeda”. 
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Na sequencia do que foi dito na forma de construir a obra do mirante parou. Num 

documento avulso F.Guerra diz ter sido reconstruído “o mirante ate aos peitoris das 

primeiras janelas, o qual não deixa acabado por duvida que se arguiu com que se lhe 

impedia fazer janellas n’ elle para a parte do terreiro”.
246

 Esta questão foi séria levando 

à intervenção do arcebispo D.João de Sousa que a embargou. 

 

Temos nesta campanha a descrição da entrada poente do mosteiro, que furava sob o 

mirante em abobada suportada por arcos. Estes mantinham-se de pé pela pressão 

exercida pelo berço comprimido e cheio com tijolo material muito leve, ficando assim 

com excelente desempenho por compressão. Deste apontamento fez F.Guerra um 

desenho. Em Santa Ana a passagem da rua para o terreiro de fora (o da igreja) foi 

resolvido da mesma forma.  

 

Seguindo o raciocínio da praticidade das divisões monásticas, o corredor que passava 

por detrás de uma das chaminés da cozinha, também elas abobadadas de tijolo e 

conducente à “caza adiente da cozinha”
247

 ficou com uma porta para esta serventia, 

colocada precisamente ao lado da chaminé, devia estar do lado do rio, ou seja oposta ao 

claustro, ficando a referida despensa, se o era, isolada com acesso privilegiado pela 

cozinha. Na planta esta secção estaria totalmente ocupada. Para o lado oposto e para o 

refeitório temos uma descrição que  confirma que a bancada da nave da igreja não era 

daqui: “mais se lhe mediu a alvenaria dos acentos do refeitório, a do topo tinha de 

comprido 29,5 palmos com 1,75 de grosso e 2 de alto”
248

 (5,90m x 0,35m x 0,40m), “da 

parte do rio tinha de comprido 84 palmos, com 1,75 de largo e 2 de alto”
249

 (16,80m x 

0,35m x 0,40m). Donde se conclui  da simplicidade da bancada feita em alvenaria e 

coberta concerteza com pranchas corridas de castanho. As dimensões de 5,90 por 16,80 

não foram totalmente ocupadas porque do lado do claustro não foram colocados, talvez 

houvesse portas e o topo ocidental tinha a menistra. Na folha 5vº temos uma explicação: 

a parede sul tinha os referidos 16,80m e a norte do claustro 14,85m uma diferença de 

1,95m que poderia ser do lavabo (1,80m) mas que por ele estar situado no corredor 

ficaria a pertencer a uma porta. Podemos então ter o refeitório encostado ao rio com oito 

janelas e do lado oposto o corredor de ligação ao claustro e preenchemos totalmente 
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mais este segmento. Com o anterior temos toda a parte nova Vilalobos ao nível do piso 

térreo. Igualmente se clarifica que a passagem entre a menistra e a cozinha era mais 

ampla do que daquela ao refeitório, o que se explica facilmente pelas funções 

desempenhadas. As janelas deste piso, mesmo as que deitavam para o rio eram frestas, 

isto quer dizer colocadas a cota elevada e bem mais largas que altas. 

 

Nesta empreitada concluíram-se as casas do capelão e do feitor. F.Guerra diz que o 

capelão teve casa em 1754 mas sem certeza,
250

 e realmente terá sido bem antes, porque 

vem referenciada em 1673
251

. Quanto à casa do feitor seria talvez a casa da procuração, 

próxima que estava do cartório, pois ambas se localizavam na Casa Nova e este último 

sabemos com certeza que ali se encontrava. A corroborar esta tese “na caza nova do 

convento de São Bento desta villa” a abadessa Maria do Bom Despacho fez contrato 

publico para a construção da encanação da água do mosteiro que viria “do lugar da 

fonte da Pica no sitio da Avilheira arrabalde desta villa”
252

.  Tal como em Santa Ana o 

capelão residia na área do mosteiro, da parte de fora. Podemos inclusivamente localizá-

la com alguma precisão: “mais se lhe mediu a alvenaria do alicersse e parede junto do 

mirante pera a cozinha e entrada da caza do capellão”
253

  e “o alicersse na ilharga do 

mirante pera o restante da caza do capellão”
254

  na ilharga do mirante do lado norte 

afastada do dormitório novo e entre ambos a casa da abadessa. Esta  era literalmente um 

apartamento independente e ocuparia talvez o sobradado do mirante estendendo-se para 

sul, ocupando uma fatia de comprimento e de largura porque tinha janelas para ambos 

os lados
255

.  O cartório fez-se ali ao lado onde se desfez e refez uma escada. Poderá ter 

sido transferido para a Casa Nova quando esta se levantou em 1728, segundo reza o 

Inventario da Sacristia. 

 

As “letrinas” ficaram mais próximas do refeitório, embora apareça no rol da cozinha o 

respectivo lajeado. Devem ter permanecido no lugar primitivo, a leste, como previsto no 

projecto quinhentista, paredes meias nessa altura com a cozinha. No andar do 

dormitório fizeram-se outras que logicamente estariam alinhadas, tal como acontecia no 

Porto previstas em planta . Em Viana devem ter resultado de aproveitamento de espaço 

                                                 
250

 Idem, Ibidem, maço 247, Cx.245/249, doc.avulso 
251

 IANTT, OSB S.Bento Viana, rec./desp., livro 206, fl.136 
252

 AMVC, Arquivo não classificado F.Guerra, pasta 128, doc.avulso. 
253

 AMVC, Arquivo classificado F.Guerra, Cx 11(1), Terceira Medição, fl.3vº 
254

 Idem, Ibidem, fl.6vº 
255

 Idem, Ibidem, fl.3 



 349 

pois as medidas são todas diferentes. Naqueles tempos seriam mesmo o necessário e 

funcional. Estavam num corredor e tinham uma janela que por ser assim denominada 

estaria voltada para o interior de qualquer pátio interno. Normalmente eram locais 

escuros, recebendo alguma ventilação e pouca luz.
256

 . 

 

A folha 3vº descreve o fecho do perímetro pelo lado norte, com um muro interrompido 

pelo portão de acesso ao terreiro: “mais se lhe mediu o cunhal do mirante que hera mais 

largo e escodado tinha de comprido da porta do terreiro 41,25 palmos com 3 de largo, 

da parte de fora tinha 35,5 palmos”. Medido em planta de 1/500 a correspondência é de 

25m enquanto o sul é menor, mais próximo dos 21 que atrás encontramos na medição 

do alicerce,  porque a área é um polígono irregular. O reforço era necessário porque o 

topo do mirante era estreito com uma fachada de elevado pé direito, ficando 

desamparado, sem ser travado, um simples muro de gravidade. Pelo mesmo processo de 

medida, em escala, encontramos 8 metros enquanto F.Guerra lhe atribui apenas 7 

(desenho 37). 

 

Seguem-se os remates das cantarias e a fl.4 dá algumas localizações ou confirmações. A 

casa do feitor ( da procuração?) ficou próximo da entrada do mirante e sendo apenas 

uma sala acoplada ao cartório, era de toda a conveniência ficar em zona externa e ainda 

assim próximo da prelada (sobre o arco de entrada). Por isso colocamos em definitivo a 

casa nova voltada a poente e do lado sul, junto à entrada do mirante. O contrato diz que 

se mediu desde a escarpa (o paredão do rio?) até à casa do feitor e “desta porta ate o 

arco da entrada” e “o mesmo da outra parte ate a ginella do padre capellão” então 

efectivamente o local de reunião de todos os papeis e de todos os negócios era no 

primeiro piso do mirante muito próximo do arco de entrada. 

 

A folha 5 fala no reboco da obra toda e dos aposentos da abadessa. O acabamento 

refere-se à parte do lado da portaria e a uma janela deste lado com 1,90m x 1,30m, uma 

outra com 2,20m x 1,20m. Deviam ter estado em paredes diferentes porque o pano 

exterior apresenta-se uniforme no que toca a janelas dos dois pisos superiores. Um 

corredor ligava as dependências privadas à “camera” por uma porta de 1,80m por 0,80 

m e à cozinha por outra ligeiramente menor, com 1,75m por 0,70m. Parece que a 
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diferença gera apenas precedência. Este procedimento é corrente em muitas das áreas; o 

tamanho de portas e janelas são o primeiro passo para a hierarquização dos espaços e 

dentro destes a posição que ocupam na dinâmica geral. 

 

Finalmente a fl.7vº fornece de forma sucinta a descrição de alguns dos remates: dois 

arcos na entrada do mirante que sabemos ter sido abobadados. Estes pormenores dão-

nos a visão de uma canhão suportado nas extremidades pelos referidos perfis e ainda a 

noção de que o de fora seria elaborado com molduras (custou 100 reis), enquanto o de 

acesso ao terreiro se ficou pelos 70 reis. Outro arco no corredor “que vai para o 

mirante”. Estaria numa bifurcação de trânsitos porque pela amostra do claustro só os 

havia no encontro das paredes e  mudança de direcção. O tecto que lá se encontra é 

plano e de alvenaria sob a varanda existente, tal como acontecia em Santa Ana.  

 

O mirante era coroado por cinco pirâmides nos quatro ângulos, a cabeceira da igreja 

também os tem provavelmente à custa destes. Cinco lavatórios: 2 na cozinha, um no 

refeitório, outro na cozinha da abadessa e o último na do capelão. Os guarda roupas 

eram de alvenaria. Cinco chaminés, algumas já  localizadas e mais duas na casa do 

feitor e da porteira, isto porque seriam locais de estadia prolongada. Catorze janelas de 

“sima” e catorze janelas “de baixo” correspondem às seis que F.Guerra deixou 

desenhadas sobrepostas nos dois pisos mais altos, emparelhando com outras tantas do 

lado do terreiro interior, mais quatro, duas sobre duas, no topo norte. No lado sul onde 

encostavam as águas do telhado da “torre” as duas janelas eram de inferior qualidade 

por estarem praticamente afogadas. Contabilizados estão os nichos que ladeiam o portal. 

 

Na folha 8 mais duas chaminés “com seus pillares e canos de tijollo”. É curioso que de 

tantas chaminés assinaladas a fotografia não representa nenhuma. Sete mesas, cinco na 

cozinha e duas na menistra. Quatro portas, uma na casa do feitor, outra na do capelão, 

uma na portaria e mais uma nas escadas do mirante, mais cara “em rezão da muita 

grossura”. O rol continua com despesas na casa do capelão: alcova, frestas na cozinha e 

outros lugares não especificados. Algumas das paredes requereram grandes esforços por 

serem demasiado espessas. Portas, janelas algumas com cantareiras. 

 

O saneamento em todo o mosteiro não foi esquecido. Constam “dalas” de escoamento 

de águas residuais e pluviais e o abastecimento, tudo em pedra e em alguns dos casos a 
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largura dos encanamentos obrigou a construir canais abobadados. Também algumas das 

janelas, que pela espessura, incluíram saídas para as águas da chuva. 

 

Outras dependências foram simplesmente intervencionadas por necessidades pontuais 

ou porque se “desmancharão” para ampliação delas ou de outras: a casa das moças, a 

casa das couves, o forno e o/os celeiros ou tulhas. O mosteiro fez-se de novo e do 

seiscentista pouco hade de ter sobrado e do quinhentista ficou o claustro, mesmo o 

segundo, se houve foi engolido pelas construções do quotidiano. 

 

Manuel de Oliveira e Manuel Pires “mestres pedreiros destta villa” assinam este 

terceiro contrato feito em 3 de Fevereiro de 1714 por um orçamento de 2 038 589 

reis
257

. O primeiro era artista encartado. Aqui ainda o encontramos sob a direcção de 

Vilalobos que gere pessoalmente a obra. Em Santa Ana em que as obras desta natureza 

são posteriores ele seria já o braço direito do coronel engenheiro, trabalhando de forma 

autónoma. 

 

A obra continuou pelos anos subsequentes e em 1717 ainda se faziam trabalhos de 

pedra. No entanto faremos um parêntesis para incluir a parte do madeiramento que era 

inevitável. A escritura é de 1714, firmada  entre a comunidade e Bartolomeu Araújo 

Lima, Francisco Gonçalves Valinha, Francisco Fernandes Cerdal e Manuel Alves (ou 

Alvares) Costa
258

. No preâmbulo o documento precisa a data de 21 de Julho, efectuado 

na grade do mosteiro na presença da abadessa Ana da Graça e convento. Ajustava-se o 

madeirar do resto do dormitório “que volta pera o mirante… o madeiramento do mesmo 

mirante e o solhado suprior dele e o debaixo que he de asentar sobre as abobadas e tão 

bem o solhado do dormitorio sobreditto…”
259

 segundo os apontamentos dados por 

Vilalobos. Todas as janelas do mirante seriam de “duas amettades e não de trez como 

dezião os apontamentos e assim mais a escada pêra subir ao mirante de sima”
260

 a de 

baixo era como vimos de pedra. Toda a madeira seria de castanho. Esta escada ligava ao 

dormitorio por um trânsito e teria a mesma largura dele. Os mestres receberam algum 

dinheiro por conta da obra a entregar em Maio do ano seguinte, prevendo-se que os 
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telhados ficassem prontos no próximo Janeiro. Serviu de escrivão Baltazar Gomes da 

Costa. 

 

No que nos parece ser a capa do documento há um rol de madeiras aparelhadas para a 

construção. Assinam Baltazar Araújo Lima e Francisco Pires de Oliveira em 11 de 

Dezembro de 1714. 

 

2.8.5 - A Medição de 1715 

Esta medição não tem qualquer titulo, apenas informa “medição da obra de S.Bento que 

se continuou no trianno da reverenda madre D.Abadessa a senhora Anna da Grassa e 

escrivanna a senhora D.Anna de S.Pedro de que forão mestres empreiteiros Manoel de 

Oliveira e Manoel Pirez”.
261

 No fim esclarece-se que a referida obra era a do mirante. 

 

Na primeira folha determina-se o que parece ser o comprimento dos andares do mirante, 

o de baixo com 79 palmos e o de cima com 84, respectivamente 15,80m e 16,80m. A 

diferença é precisamente um metro, talvez o espaço da escada. Das alturas temos o de 

baixo 3,60 e o de cima 4,20. Na fotografia parecem iguais mas a diferença deve ter a ver 

com o travejamento do telhado daí os 0,60 cm no superior.  

 

A alvenaria da “parede que fecha o pateo da parte da rua, o seu alicersse tinha de 

comprido 116,5 palmos” 
262

(23,30m próximo dos 25m do muro norte). 

 

Mediram-se as paredes que acompanham “os canos da vazão das agoas”
263

. Na folha 

1vº e seguintes está descrita a complexa canalização para as necessidades do quotidiano, 

incluindo a rega. Pela sua envergadura se percebe a exigência de abobadar algumas 

condutas e por estas obras descobrimos que a abadessa possuía quintal privado (na fl.3). 

Um arco “que atravessa o caes”
264

 relativamente baixo revela que seria um escoamento 

de águas residuais e também se fizeram sumidouros para as águas dos 

“purificadores”
265

. A terminologia dá-nos a ideia da sua função; os paramentos e alfaias 

dos serviços litúrgicos eram lavados em separado e em tempos mais recuados as 
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lavadeiras não podiam servir mais nenhuma finalidade. Também os locais de limpeza 

eram restritos e as águas exclusivas. 

 

Consertaram-se várias oficinas e lajeou-se de “tosco” o exterior com calçada. A 

medição das “tapias” é longa e enfadonha. As paredes feitas de ripado eram enchidas 

com entulhos e sobre as madeiras estendia-se o estuque. A humidade absorvida pelas 

caliças extremamente higroscópicas fazia inchar o miolo, que apodrecia os tabiques, 

levando as paredes a ceder. As emendas e a reconstrução de paredes com enormes 

quantidades de pinho foram uma constante nas despesas dos triénios, assim como os 

telhados. 

 

A folha 5 volta a ser interessante. Registam-se as 30 janelas do mirante. De trás vem 14 

para cada piso o que totaliza 28 a que se somam agora mais duas no rez do chão do lado 

norte. Foram ornadas com “empostas ou simalhas”, quatro pirâmides nos ângulos do 

telhado e as armas de S.Bento cujo lavrado custou 12 000 reis, “alimpar o cruzeiro”, 

aquele que foi mudado e remontava a 1647. Esta limpeza deve ter incluído alguma 

reformulação porque a peça existe, adossada num pequeno alpendre junto da Capela das 

Almas (a velha matriz) mas apesar do letreiro que a identifica como sendo a referida, 

apresenta sinais de intervenção. O Cristo e a base da coluna são de feitura ingénua e até 

um tanto desproporcionada, enquanto o fuste é canelado e de talhe mais moderno. 

Identificam-se vestígios de policromia na imagem.      

 

Estes cálculos também executados por Vilalobos incluem mais algumas miudezas. No 

verso da ultima folha lê-se “medição da obra do mirante, pedraria do mirante 1 705 

210 reis”
266

. Igualmente do “coronel engenheiro nesta província” são os cálculos para a 

“obra do adro da igreja velha desta villa que por ordem das senhoras religiozas de 

S.Bento se mandou mudar…”
267

, o cruzeiro e com a permissão de Moura Teles, pelo 

menos oralmente. 
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2.8.6 - Manuel Fernandes da Silva 

 “Medição que se fes na obra de pedraria do mosteiro de S.Bento nesta villa de Vianna 

aos 4 de Julho 1716”
268

. É agora taxativamente comprovado o envolvimento deste 

mestre enviado por D.João de Sousa em 1699 para dar inicio à empreitada. Terá 

realmente vindo nessa data? A inscrita no contrato é como se vê muito posterior, 1717 

“importa toda a obra de pedraria pela conta feitta pelo mestre Manoel Fernandes da 

Silva hum conto quatrocentos noventa e seis mil novecentos settenta e sette e meio”
269

, 

tem algumas reduções aos mestres que a “fezerão”. A mão que o redigiu ou copiou não 

é a mesma dos anteriores. 

 

Nascido em 1671 no Porto era filho do insigne mestre Pascoal Fernandes. Também foi a 

breve trecho considerado mestre na sua arte e ocupou na corte episcopal de Braga lugar 

de relevo. Foi uma das razões da incumbência por parte do prelado para ir a Viana. 

Nomeado em 1699 com 28 anos, por D.João de Sousa, é afinal em 1717 já com mais de 

40, que aparece directamente nos orçamentos. O seu tirocínio com o pai deu-lhe o lugar 

privilegiado no governo de Moura Teles
270

, tornando-se-lhe indispensável. Do cartório 

de S.Bento faltarão muitos documentos, porque a correspondência do inicio de 1703 da 

chancelaria patriarcal, confirma não só a intenção de o enviar para efectuar os cálculos 

como apresenta o resultado do acto, um mês depois, salvaguardando a aprovação de 

Vilalobos
271

 e afinal só o confirmamos em 1716/17. Também é verdade que muitas das 

decisões superiormente determinadas entravam em orelhas moucas, ao que D.João  de 

Sousa se queixava que “os requerimentos das religiosas dão mais trabalho aos 

prelados do que todos os mais diocesanos”
272

. Isto por querer enviar Manuel Fernandes 

da Silva vistoriar as obras antes que as religiosas o fizessem por iniciativa própria.  

 

Nesta última medição fomos encontrar aquilo que permaneceu na memória como o 

mirante e que uma recordação visual conserva “primeiramente se médio o lanço de 

parede da escada que sobe para a grade nova… faz mais o recanto da mesma escada... 

faz mais a parede da varanda”
273

.Depois determina-se que “o corrimao com sua 
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coartella… o lageado da varanda também labrado por vaxo em sima das padieiras… o 

peitoril da varanda da parte de fora com suas molduras e pela parte de dentro lizo… 

mais seis colunas na mesma varanda”
274

 tudo pela quantia de 73 410 reis. Isto é 

nitidamente a descrição daquele balcão com colunas que ficava ao lado dos coros, um 

pouco mais avançado para ocidente, plenamente visivel  na planta urbanística (Fot.158) 

Por cima corria uma “padieira e moldura” ou seja uma arquitrave com cornija. Outra 

grade, a “velha” localizava-se próximo no pátio, onde havia dois arcos e um deles 

servia-lhe de suporte. Era por isso ao nível térreo e a denominação remete aos tempos 

quinhentistas. Colocada na parte ocidental, onde estaria a primitiva portaria, ou seja 

junto daquele balcão feito de novo. Fizeram-se ou refizeram-se muitas paredes 

incluindo o “parlatorio velho” que supomos ser aquela grade velha para além de mais 

três. Comparando com Santa Ana em que as grades se fizeram em finais de 600, no 

enfiamento dos coros, no terreiro, ao nível inferior e voltadas para dentro dele, teremos 

o mesmo esquema construtivo em S.Bento: próximo da portaria, no piso térreo e a 

complementar a ou as primitivas que ficariam mais acessíveis ao século e junto dos 

coros. Igualmente se diz que a “caza da massaria”
275

, o forno ficava instalado neste 

correr norte/sul e mais para este lado para ficar mais próximo da cozinha e refeitório. 

 

Por entre portas, janelas e frestas para “as luzes das grades” temos quatro gárgulas e 

vários arcos. Na portaria colocaram-se “dois asentos labrados” ambos por 4 500 reis, 

um lavatório e uma escada na portaria de dentro com “peitoril labrado”. Mais frestas, 

cantareiras e cantarias, pilares nas chaminés e nas “logeas”, portais rasgados, mais um 

corredor nas grades o que implica serem todas seguidas  e “tem as três grades que tem o 

mesmo tamanho da do palratório”, a grade velha? Então neste começo de século a 

população do mosteiro de S.Bento implicava três grades e dois palratórios, o velho e o 

novo, talvez um sobre o outro e todos na mesma área. Cada grade tinha uma roda e as 

“três rodas três cantareiras delas”, estas seriam concerteza na parte de fora. 

 

Na folha 6 estão registadas as pirâmides “de sobre a porta” que o desenho de F.Guerra 

(des.9) coloca no portal norte e a localização que atribuímos aos aposentos da abadessa 

junto do mirante: “tem mais o portal grande da entrada da portaria e janella sobre elle 
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da caza da reverenda madre D. abbadessa com a cornige de sima e mais obra eiseto os 

conhais e soquo que já vão contados em outra verba…” 

 

As armas que fizerão de S.Ilustrissimo Primaz e que custarão 50 000 reis colocadas 

sobre o portal do mirante devem ser as que actualmente estão no museu da cidade. 

Nunca estiveram sobre a porta da igreja, desconhecemos por isso o que enquadrou 

aquele arremedo cego barroco. Em Santa Ana o privilegio era do Venturoso que tornara 

as monjas realengas e do qual elas nunca esqueceram. Outras minudências completam 

as 73 adições da medição tudo no valor de 943 013 reis, algumas delas foram os 

requintes da obra. 

 

Ainda incluída nesta campanha mas não constante das “medições” de Vilalobos/Manuel 

Fernandes da Silva, por serem obras de carpintaria, são os concertos dos quartos dos 

coros (retrocoro?) nas cadeiras da igreja (quais, as fixas?) e os assentos dos 

confessionários
276

. Não temos indicação de quantos seriam mas décadas depois  foram 

aumentados ou como era hábito, feitos de novo. Em 1743 o primeiro trabalho é de 

perpianho “os raros e dos repartimentos dos confessionários da parte de fora e de 

dentro”
277

 a cargo de Manuel Pedreiro (era profissão ou apelido?) e Manuel Alvares 

Martins, 3 lanços de lajeado “dos quatro repartimentos dos ditos confessionários assim 

da parte de fora como de dentro”
278

 alvenaria dos alicerces dos lajeados, tapamento de 

duas portas velhas e abertura de duas novas “hûa por onde entrão as religiozas e outra 

os confessores”
279

 mais a “cantaria das des portas dos confessionários”. Parece à 

primeira vista que seriam em número de dez mas a quantidade das fechaduras, 11, redu-

los pelo menos a quatro; duas para cada par de portas, uma por dentro e outra por fora, 

mais as duas  novas de acesso a estes espaços respectivamente e ainda a ultima 

fechadura “para o da capela mor”.
280

 Depois são as grades, pregos, dobradiças e 

trinquetas, soalhos, forros e travessas, etc. 

 

As campanhas continuaram pelos anos fora. O estaleiro de um mosteiro nunca se 

encerrava. No final do livro de receita/despesa nº226 que se refere ao triénio de Isabel 
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dos Reis, para os anos de 1742/45, temos um novo dormitório que se constrói, o das 

moças. Foi feito de raiz e junto da horta para onde abria a respectiva porta. Era 

sobradado  sobre cozinhas. Levou duas frestas e 3 pedras para o “posso e pia d’agoa”
281

 

e 16 carros de pedra “para o rego das vertentes das commuas”
282

. Parece ser um tipo de 

casa de banho. Era como se esperava construído sobre arcos. As camas das moças eram 

simples catres feitos com “15 duzias de caibros para se repartir pelas camas no 

dormitorio”
283

 que Manuel Martins executou durante 4 dias. Custou a obra 834 163 reis 

e meio e obrigou a remexer no dormitório, porque o  arco furava por debaixo dele para a 

horta. Uma chaminé da madre Isabel de S.João “que se desfez por causa da obra”
284

 e 

um passadiço “que vay para a caza commua das mossas”
285

. Foi preciso ainda lousas e 

“lageado que veio do monte”. 

 

No segundo abadessado de Isabel dos Reis iniciado em 1748 os trabalhos em S.Bento 

entram numa fase de calma, ocupando-se o regimento de artífices na manutenção do que 

estava feito na igreja e nos coros: “goarnecimento das grades dos coros e das portadas 

pegadas ao coro de baixo e pinturas e telhados de fora e de dentro”
286

. Muita madeira 

de pinho, “tabolo de castanho e paos de castanho” há ainda “duas rosas que se 

mandarão fazer para o forro que faltavão”
287

 por 300 reis. Sem garantias pensamos 

terem sido feitas por mestre Manuel Martins Conde que ali trabalhou 18 dias. Com ele 

andaram os carpinteiros Ventura Alvares, Manuel Rodrigues, Bernardo Aramys e 

Simão Gonçalves
288

. 

 

Depois vieram os rebocadores Francisco Barros, António Casado, Domingos Loureiro e 

Manuel Pires sob as ordens dos mestres Domingos Lourenço e Bento Lourenço
289

. 

 

Entulhos, areia, pregos, telhas e telhões, ferros e vidraças, tintas e azulejos que não diz 

para onde. Na obra dos carpinteiros se aplicaram pinturas, mas também não sabemos 

por quem. Atendendo ao conjunto relativamente restrito de trabalhadores associados a 
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estes trabalhos, podemos aventar a hipótese de que os artistas serão os mestres, 

nomeadamente Manuel Martins Conde e Domingos Lourenço que junto com Manuel 

Pires e um servente de nome Feliciano estão no rol “pello que se ajustou com os 

pintores por pintarem as frestas da igreja e as grades e cribos do coro e renovar as 

tintas do tecto da igreja”
290

 77 600 reis e ainda pintar as portadas do coro de baixo 45 

000 reis, dos quais deu uma religiosa 43 200 reis. Também neste registo está 

contabilizado a despesa “pello púlpito novo que se fes de talha e estofallo e ferros para 

elle” 72 400 reis
291

. O nome do autor não foi revelado. 

 

Ficamos a saber que aquela peça foi feita em meados do século (1748/51) e 

cronologicamente pertence ao estilo corrente, o joanino (Fot.128). Deve ser por isso 

contemporâneo do pequeno altar que lhe está defronte (Fot.120). Por ser de aplicação 

bem mais tardia que o resto da decoração da nave foi necessário escavar a parede para 

lhe proporcionar o acesso. Ficou o púlpito em posição canónica (do lado oposto 

devassava a clausura) mas obrigou à destruição do azulejo apesar da solução obtida ter 

sido bastante engenhosa. Não tem o peso físico e emocional do de Santa Ana, até 

porque a sua feitura torna-o visualmente muito mais leve para uma igreja sem dimensão 

para uma peça de tamanha envergadura e aqui temos de elogiar o bom senso de quem o 

decidiu. Para o autor do risco não temos resposta mas apontamos com reservas Manuel 

Martins Conde como o executor, podendo ser igualmente o responsável do desenho. 

      

Os trabalhos de manutenção continuaram a ocupar homens e a consumirem madeira, 

barro, ferros, etc. Caiar, olear, fazer portas, dobradiças, calafetar com breu e sebo, 

colocar vidraças e caiar são interrompidos em 1753 quando há obra de pedra no 

refeitório com a aplicação de 28 cachorros de pedra, um lavatório, alguma cantaria para 

as “frestas” e um púlpito, assim como silhares para os cachorro dos assentos, soleiras e 

colunas.
292

 Então os assentos eram sustentados por uma cachorrada com apoios em 

coluna, e  voltamos ao mesmo, a bancada fixa da nave não era definitivamente daqui. 

Do púlpito apenas contabilizamos um portátil na Sacristia. Mais alguns nomes na folha 
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291
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292
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de pagamentos Albino da Silva, António Alves, Dionísio da Silva, António Lobato, 

Bento e Francisco Martins, etc. Todos sem função descriminada.
293

  

  

As mesas do refeitório foram feitas de madeira da flandres vinda do Porto e traves e 

taboado comprados localmente
294

. Fizeram-se dois caixilhos para os quadros de S.Bento 

e de Santa Escolástica
295

 que o Inventário regista com os nºs 695 e 696 e que estavam 

na companhia de uma Ceia, o nº694. Acrescente-se que esta dependência foi pintada e 

não caiada, ficando em aberto o aspecto do trabalho assim como “outras pinturas”. 

Identificam-se Manuel Afonso Trigo, Bernardo A(?), Manuel Gonçalves, Luis de Brehe, 

Francisco Gonçalves, alguns aprendizes, Domingos Costa, Simão Gonçalves e o mestre 

Manuel Martins Conde.
296

 As pequenas obras e arranjos estendem-se pelos anos e 

triénios seguintes com alguns nomes novos mas sem individualização de “metiers”. É 

um nunca acabar de faz e desfaz, de carretos e até os sinos tiveram direito a 

modificação, fundindo-se uns em outros (como era hábito na comunidade poupadinha 

em algumas coisas) e a despesa com o sino grande que “de novo mandamos infundir à 

cidade de Braga pelo mestre Joseph Roiz da mesma cidade”
297

 reformou-se o sino 

velho “que estava cobrado, quatro arobas e meyo arratel e pôr neste convento por 

conta do mesmo mestre importou sesenta seys mil e sincoenta… pelo  vadallo que se fes 

na mesma cidade
298

 mil cento setenta e sinco”. A madeira da porca veio de Braga mas a 

peça fez-se em Viana tal como os ferros de suspensão da autoria do mestre Manuel 

Fres(?)
299

 que também tirou e recolocou o sino, tudo por 79 995 reis. A folha seguinte 

dá conta do levantamento da torre do sino, aquela que se vê na velha fotografia e não a 

fantasia conveniente que lá puseram (Fots.158,159) Levou cantaria, alvenaria onde 

trabalharam pedreiros 9,5 dias e carpinteiros 20 dias no total de 81 700 reis em 1762.
300

  

 

Juntamente com os “comeres” dos homens ficou o “concertar o retabollo do altar 

mayor e por fazer huma aste da cruz que serve na Semana Santa”
301

 e pagamento de 

festas, conserto de livros, armar a igreja, borlas e estandartes. 
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Entre esta diversidade de verbas há uma curiosa aplicada “no officio de porteira e 

infermeira “
302

estava Teresa Luísa a quem pagaram 3 665 reis em 1753 e depois pela 

despesa em “servir as imfermeiras por terem dado cem mil reis”
303

- papoulas, ameixas 

e manteiga.  

 

Após esta interrupção voltam as intermináveis aquisições de materiais para infra 

estruturas. Encontramos o faz e desfaz nas tulhas e noviciado, com paredes, telhas, 

barro, pedra e no tronco
304

 que muitos prelados aconselhavam a que existisse tal como 

algumas monjas, mas que não temos conhecimento de utilização. Talvez o fizessem 

para o pessoal doméstico, embora não transpareça apesar da insubordinação permanente 

dentro do mosteiro. Foi Manuel Afonso, carpinteiro, que fez toda aquela obra em 90 

dias por 1 260  reis. O noviciado foi ainda ampliado de pedra e cal e tudo foi forrado e 

soalhado, levou portas e janelas, grades, vidros e telhado novo, fez-se o “concerto dos 

cadros que estavão no noviciado”
305

. Aqui havia um locutório onde se pintou um 

retábulo, portas e janelas que um pintor sem nome cobrou 20 470 reis. As celas 

adjacentes foram afectadas pelo que se efectuaram suportes em madeira e a porta do 

carro que levou ferragem nova. De quando em vez esta árida e poeirenta resenha é 

cortada por uma chamada rápida a um quotidiano vivo. Entre canos, betumes, estopa 

para sacos, cal concerto de balanças, esmolas, óleos para a enfermaria, utensílios 

domésticos e vidros para o sepulcro de Santo António ficamos a saber que a 

comunidade tinha colmeias de abelhas que muito zelavam.
306

   

 

2.9 – O Véu que oculta o fim 

Toda esta remodelação afectou as áreas circundantes, embora não tenhamos encontrado 

grandes confrontos com o poder civil. O mais relevante foi em 1728/29 quando as 

religiosas quiseram alargar a cerca para cima da rua de Gontim e a edilidade não só não 

permitiu como as obrigou a rectificar o muro que topava na sacristia
307

. Parece não ter 

surtido efeito desejado a comunicação da corte que intercedia pelo alargamento “de seu 

muro caminho que bai para Gontim correndo a parede pelo canto da sua sacristia para 
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o nacente em distancia de seis braças sobre a qual o dito senhor mandaba informar o 

doutor corregedor, ouvidos os officiais da Camara para aver de dar sua os vereadores 

que não punham duvida o que se lhes concedesse o que pretendiam por ficar dito por 

não projudicar a serventia publica e ficar terreno capaz de poder pasar carruagem”
308

 

 

A grande novidade é a rede de abastecimento de água e de esgotos que muito beneficiou 

o mosteiro. Este criado no século das novidades não teve direito a esta inovação tão 

própria de 500, pelo menos ao nível público. Agora no século das luzes o 

esclarecimento sanitário impunha-se e as infra estruturas tinham um grande papel a 

desempenhar. Era neste nível que elas terçavam armas com o poder civil. Se Santa Ana 

tinha água em abundância e até abria mão dela, S.Bento carecia desesperadamente de 

abastecimento. Este vinha de fora da alçada publica que protelava até para lá do limite, 

levando-as a apelar ao rei a arma mais convincente. O anel de água solicitado vinha da 

fonte do Fincão e a edilidade não estaria disposta
309

. A intervenção do monarca surtia 

algum efeito pois este fazia pressão em prol das “pobres” monjas e a Câmara embora 

com alguma inércia calculada acabava por atender o “pedido” régio
310

. Mas só em 1796, 

com a intervenção da rainha D.Maria II, a questão teve desfecho favorável mas com 

ligação à fonte de Gontim.
311

 Este processo arrastou-se longos anos desde 1753, 

passando em 1757 por uma outra fase. ”Andando na prassa publica desta villa hûa 

agoa e a propriedade em que a mesma nascia no citio da Avilheira”
312

 era a fonte da 

Pica, arrabalde da vila. Perante a indiferença da Câmara em resolver o problema,  a 

comunidade acordou com outros interessados na divisão das despesas de abastecimento 

e encanamento. Os bens em hasta pública eram de João Alves Maciel, foi executor um 

inglês de nome Jeremias Taylor e pela água licitava-se 600 000 reis. João da Cunha 

Sotto Maior, Mestre de Campo auxiliar do rei na província, cavaleiro fidalgo da casa 

real assim como o arcebispo, por intermédio de um Breve, constituíram-se partes
313

. A 

escritura foi assinada nesse ano de 57, em Julho na Casa Nova e na presença de Maria 

do Bom Despacho a abadessa em exercício. Parte do encanamento seria subterrâneo e a 

obra duraria 20 meses, ficando pronta em 1759, já elas teriam a outra água. Os canos 
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tinham 2 palmos de largo “em quadro” e os enterrados foram “batumados” com uma 

mistura de “po de seixo, escumalho de ferreiro, po de telha, cal e azeite”
314

. O percurso 

fazia parte da rua da Bandeira e atravessava a propriedade do Mestre de Campo
315

.  

 

A demolição do paredão junto do terreiro foi outro pretexto para opor poder religioso e 

civil. Ninguém assumiu a responsabilidade pela obra que nenhuma das partes 

reconheceu ter encomendado, não restou a quem o tinha feito, tomar a iniciativa de 

concertar o que fora desfeito
316

.    

 

Do impacte das Invasões Francesas no mosteiro de S.Bento temos apenas aquela nota 

no Livro da Fabrica da Senhora do Rosário em que a zeladora aponta a necessidade de 

enviar a prataria para Lisboa no tempo de Junot, e isto  já depois da experiência local de 

Soult. Pensavam bem porque o duque de Abrantes, embora menos agressivo vinha 

imbuído de ideias mais ambiciosas. 

 

Quase uma década depois e devolvida a paz a vila era tempo de recomeçar a vida. Em 

Março de 1819 faz-se o calcetamento defronte da sacristia do mosteiro até à entrada da 

rua Nova
317

, também se pensa em modernizar o transporte de mercadorias, encerrando 

definitivamente o processo da passagem do rio. Uma ponte de madeira substituiria o 

barqueiro e acabaria o encargo da Câmara com ele
318

. A afluência de forasteiros 

aquando as festas d’Agonia  transformava a romaria numa agonia para transpor o Lima. 

Enquanto se fazia a obra as mercadorias mais volumosas passaram a ser desembarcadas 

no cais do Postigo
319

. Mas em Fevereiro de 1832 a ponte ainda não funcionava e 

degladiavam-se os mentores do projecto, não se entendendo quanto a quem mandava e 

quem inspeccionava. Em Maio inaugura-se “no sitio do caes novo de S.Lourenço e 

estremidade do mesmo caes”
320

 para que os de Barcelos não reivindicassem a ponte.  

 

Vai-se pondo em marcha o assalto ao terreno do mosteiro. Em 26 de Maio de 1834 a 

uma semana da publicação do fatídico decreto, a Câmara quer demolir “um grande 
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315
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barracão que se construiu no meio do campo de S.Bento desta villa e bem assim duas 

casas abarracadas  que igualmente se construirão junto à entrada da ponte sobre o 

caes”
321

. Foi rápida a decisão e a execução para começar dois dias depois. 

 

Em 21 Junho daquele ano o corregedor interino da Comarca recebe ordens para nomear 

quatro depositários para tomarem conta do que pertencera aos mosteiros de Viana, 

curiosamente S.Bento não está entre eles. Mas as necessidades prementes de uma nova 

vila ou cidade exigem largueza e sobretudo salubridade. O vereador Espregueira  

defende a construção de dois mercados independentes: um para o peixe fesco e fumados 

que não está convenientemente instalado na Praça do Peixe “local impróprio e em 

péssimas condições hygienicas”
322

 e as hortaliças, aves, ovos, cereais e manteiga “não 

tem local abrigado e próprio para a sua venda que é feita como sabeis no largo do 

Príncipe e no novo aterro de S.Bento”
323

. Um seria construído no Jardim Publico e o 

outro ali paredes meias com o mosteiro, levantado na novel forma construtiva do ferro 

fundido e com “logares reservados para venda completamente abrigados” e sanitários. 

A empresa que o construiu foi a Companhia Aliança do Porto proprietária da fundição 

de Massarelos pelo que seria paga de 7 contos 145 mil reis
324

. O mercado abriria ao 

romper do dia e encerrava com o pôr do sol, tal como as portas do velho mosteiro, no 

mesmo lugar.  

 

Do mesmo tipo se tinham começado a reformular as canalizações do abastecimento 

publico que se ampliava. A questão era que as fontes a utilizar eram alimentadas com a 

água potável “que hoje pertence ao convento de S.Bento e cujos encanamentos estão 

collocados na rua da Bandeira junto ao Carmo”
325

. Também o cenário do mercado 

novo não seria satisfatório, com as péssimas condições em que estaria o muro do 

mosteiro e a Câmara intima a abadessa a colmatar essa falta segundo o artigo 295 do 

código de posturas camarárias
326

.  
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As novas concepções de urbanismo deitam abaixo a fachada de Santo António
327

 para, 

diziam, rectificar a rua e apesar de exaustivo o caderno de encargos é capaz de não ter 

obedecido à primitiva construção de João Lopes. O desmembramento avança com a 

separação da igreja do resto do claustro “propriedade” do hospital militar. Entretanto o 

caminho de ferro que afectava Santa Ana, atingia S.Bento como a ligá-los no infortúnio. 

Previa-se uma passagem da rua da Bandeira a Gontim.
328

 

 

O mirante estava há muito no horizonte das autoridades e em 1891 não resiste mais, que 

F.Guerra diz ter começado a ser desmantelado em Dezembro daquele ano (desenho). O 

inspector da Fazenda do Distrito é incumbido de indagar  “para satisfazer a uma 

exigência da Direcção Geral dos Próprios Nacionais qual a importância que a Câmara  

pagou pela expropriação da parte do supprimido convento de S.Bento d’esta cidade e 

quanto da mesma importância deu entrada no cofre publico”
329

. Não sabemos a 

resposta porque não a encontramos. 

  

Um arquitecto de apelido Muria
330

 é o autor do projecto do mercado que se fez à custa 

da obra de Vilalobos, é irónico mas também não teve vida longa. Ao empreiteiro deram 

carta branca para utilizar os materiais resultantes da demolição, mas “o portão da 

entrada do mirante (largo Príncipe) e o da rua de S.Bento, respectivos remates, 

emblemas e armas e bem assim os santos e respectivos nichos que se acham na fachada 

do lado do dito largo do Príncipe e qualquer outro emblema ou armas que se 

encontrem em qualquer ponto da parte a demolir que tudo fica pertencendo ao 

Município devendo tudo ser apeado com o maior cuidado e convenientemente 

arrumado à custa do empreiteiro em local dentro da cidade que a Câmara designar”
331

. 

Os portões compreendiam as cantarias, gradões de ferro e portas de madeira. Figueiredo 

da Guerra era conservador do Museu em 1892, mas não se pronuncia em todo este 

processo, pelo menos de forma “audível” .
332

 

 

O terreno resultante começou a ser esquartejado em lotes para construção que seriam 

alinhados pelo aterro de S.Bento. O abade de Santa Maria Maior ficara depositário das 
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peças que ficaram em Viana, umas no serviço da igreja tornada secular, outras por não 

terem préstimo, algumas cedidas a paróquias com necessidades. Um crucifixo grande 

doado ao mosteiro pelo arcebispo foi levada para o cemitério municipal
333

. A rua Nova 

de S.Bento precisava de seguir em frente topando com o muro norte do mosteiro que era 

preciso demolir, assim como a muralha do lado sul, mas de forma que, segundo a 

Câmara, não “embarasse o transito publico”
334

. Assim que ficou liberto o espaço os 

concessionários dos lotes apressaram-se a construir aproveitando os fortes alicerces 

daquela ala do mosteiro “por ser pouco firme o terreno do aterro”
335

. Abre-se novo 

litigio, os Serviços de Hidráulica da Circunscrição Publica reclama que “o mencionado 

terreno desde a face e muro do convento até ao novo caes em construção é propriedade 

do Estado, visto que foi feito pela direcção das obras do porto e barra d’esta cidade 

pago pelos fundos da Fazenda, os referidos proprietários não poderão edificar sobre o 

mencionado aterro nem apossar-se dele sem que adquiram na forma legal”
336

 ou em 

alternativa a Câmara compra-o, loteando-o depois para venda. A edilidade recusa, 

alegando que não compra o que já é seu. Neste impasse o governo faz devassa à 

Câmara, levantando um coro de protestos, mas não dá em nada.  

 

Em Junho de 1893 “o terreno da cerca do supprimido convento de S.Bento desta cidade  

cedido a esta Câmara pelo Ministério da Fazenda para ser exclusivamente applicado a 

lavadouros públicos e mais lhe foi dada possa da parte do edifício para o 

prolongamento da rua de S.Bento com a obrigação da abertura immediata da mesma 

rua”
337

. No outro extremo da vila, parte do terreno dos Cruzios transforma-se 

igualmente em lavadouros públicos. Fica a edilidade com a jurisdição provisória dos 

terrenos ribeirinhos. Não contentes pretendem alargar para 6 metros a rua que liga o 

mercado à ponte metálica “por ser a mais principal da cidade e que tem menos 

condições e não tem tamanho para o transito nem fazem as outras parte de um bairro 

que será dentro em pouco o principal da cidade”
338

. 

 

De novo a igrejinha de S.Bento é palco de disputas territoriais. Encolhida no espaço que 

lhe cederam luta para sobreviver naquilo que parece à partida perdido. Sem 

                                                 
333

 Idem, Ibidem, fl.90 
334

 Idem, Ibidem, fl.97vº 
335

 Idem, Ibidem, fl.98vº 
336

 Idem, Ibidem, fl.109vº 
337

 Idem, Ibidem, Livro 803, fl.77vº 
338

 Idem, Ibidem, fl. 87 



 366 

classificação oficial e dentro de um perímetro perigoso por causa do prédio que lhe 

davassou o terreiro e que lhe impede a protecção, não resistirá devido à natureza do 

terreno e à enorme barriga que a parede norte apresenta disfarçada pela alvura da cal. 

No interior os azulejos já começaram a soltar-se, provocando ondulação na quadricula 

que só os tirantes de ferro vão aguentando, até quando? 
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2.10 – O Mosteiro de Figueiredo da Guerra (Desenhos e planta)  
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DESENHO 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

A – Izabel da Conceição foi abadessa em 1630 e Genebra da Conceição eleita em 

1594. 

B – No claustro: esta capela mandou fazer a Madre Ângela da Gloria por sua devoção 

na era de 1682. 

 

 

AMVC – Fundo F. da Guerra, arquivo classificado, Cx 11(1) 

A 

B 
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DESENHO 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

A – legendas no claustro de S.Bento; 

B – n’uma escultura; 

C – sob a porta da capela de Nossa Senhora junto ao capítulo, lado do nascente. 

AMVC – arquivo classificado F.Guerra, Cx.11(1)

Viana 3 de Agosto de 1891 

C 

B 

A 
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                                                  DESENHO 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

A – convento de S.Bento de Vianna claustro e sacristia. 

 

 

 

AMVC – Fundo F. da Guerra, arquivo classificado, Cx 11(1) 
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DESENHO 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMVC – Fundo F. da Guerra, arquivo classificado, Cx 11(1) 
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DESENHO 33 

 

 

 

 

 

 

Rascunho do claustro e área envolvente – F. da Guerra. 

 

(pensamos que a escala será de 1/500 e não 1/5000) 

 

 

 

 

AMVC – Fundo F. da Guerra, arquivo classificado, Cx 11(1) 
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DESENHO 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

 

A – a frente da egreja de S.Bento foi reformada cortando a porta dos coros, nos 

primeiros dias de Maio de 1898. 

 

 

AMVC – Fundo F. da Guerra, arquivo classificado, Cx 11(1) 

A 
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DESENHO 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registo de F. da Guerra que assistiu à exumação no adro da Igreja Velha (S.Salvador – 

antiga matriz). 

 

 

AMVC – Fundo F. da Guerra, arquivo classificado, Cx 11(1) 

 

5 de Agosto de 1881 
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DESENHO 36 

 

 

 

 
 

 

Legenda: 

 

Desenho feito por José Cláudio Pinho a partir de um original de F. da Guerra de uma 

colecção particular. 

 

AMVC  

 

Uma fotografia do Museu Municipal de Viana da mesma perspectiva está publicada em 

VALE, Manuel, Algumas notas para a história do extinto convento de S.Bento de 

Viana, CER, Viana, 1986, pg. 41  
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DESENHO 37 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

A - Mirante do convento de S.Bento em 1891; começou a ser demolido em Dezembro 

d’esse anno de 1891. 

 

Norte 7 metros 

Poente 12 metros 

Altura: inferior 5 metros, médio 4 metros, superior 4 metros 

 

AMVC – Fundo F. da Guerra, arquivo classificado, Cx 11(1) 

 

Este desenho está publicado em VALE, Manuel, Algumas notas para a história do 

extinto convento de S.Bento de Viana, CER, Viana, 1986, pg. 42 

A 
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PLANTA 7 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Planta de Vianna. Barra e Castello, feita em 1756 e acrescentada na Cerca do 

convento dos Crúzios em 1758. 

 

A – Mosteiro de S.Bento; 

B – Igreja Velha. 

 

PEIXOTO, António Maranhão, O Litoral e a Cidade; matizações cartográficas, 

AMVC, Viana, 2007, pg. 45 

 

 

A B 
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CONCLUSÕES 

 

A ideia corrente que preside à explicação da coexistência dos dois mosteiros femininos 

beneditinos em Viana deriva da crença de uma rivalidade sócio-economica. A 

singularidade vianense não foi produto desta, ou de outra razão, mas de um conjunto 

delas entrecruzadas, não podendo ser destrinçadas umas das outras. Se o que sobressai é 

o aspecto financeiro é porque realmente ele foi  o pano de fundo para toda a evolução da 

vila, não podendo dissociar-se dele qualquer acontecimento ainda que de cariz religioso. 

O caso vianense partiu da ânsia do poder pela autonomia. A geografia e a geologia, a 

demografia a as migrações de proximidade politica com a Galiza tomaram relevo na 

economia de sobrevivência e sobretudo na especulativa e na financeira. Amalgamaram-

se num profundo sentido de independência, orgulho, egoísmo, teimosia e temor. Este 

assente sobretudo na religiosidade popular, que a evolução de vida não alterou, 

enraizada nas tradições célticas e do maravilhoso cristão implantado por Cluny. O 

cadinho fermentou com demasiada rapidez, dando lugar a bolsas não totalmente 

consolidadas, derivando para consequências à primeira vista contraditórias. Numa 

nobreza toda ela nobilitada mas heterógenea de origem, que partindo do mesmo 

pressuposto, o financeiro, pretendeu impor a sua visibilidade num pequeno espaço.    

 

A fundação da nacionalidade portuguesa confunde-se tanto com a conquista de território 

como com a cristianização. Embora o espaço norte de Portugal esteja separado da 

Galiza em termos jurisdicionais e administrativos, a geologia mantém-se comum e a 

geografia não difere muito entre si. Os mesmos povos ocuparam a mesma região e as 

migrações para a costa fizeram-se pelos mesmos motivos. A própria língua mantém 

grandes afinidades e contaminação.  

 

Com grande densidade populacional toda a região a norte do Douro foi semeada de 

mosteiros na esteira da religiosidade gaélica e visigótica. A uniformidade seria 

conseguida com a reforma de Cluny que emprestou ao românico peninsular a face 

monástica, criando  particularidades construtivas mais nos materiais que nas formas. A 

natureza dos terrenos condicionou primeiro os tipos de implantação que evoluíram para 

tipos de economia. No litoral a expansão marítima complementou a pobreza ou 

insuficiência de solos produtivos capazes de dar resposta aos avanços das migrações em 

busca de melhoria na sobrevivência.   
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Estabelecido o espaço nacional, definidas as fronteiras administrativas impunha-se a 

organização territorial desenhando hierarquias, distribuindo poderes e autoridades. A 

localização geográfica ditou parte das variantes e dentro delas a proximidade ou 

afastamento deste ou daquele ponto estratégico determinou as razões da estrutura 

governativa. Num tempo em que as comunidades religiosas de confissão Agostinha e 

Beneditina se haviam tornado potentados incontornáveis pelo muito peso que detinham 

na construção do país cristão, vilas e concelhos de foro independente tornaram-se peões 

representantes da autoridade régia entre a formidável força do clero regular, manifestada 

pela posse da propriedade descontinua disseminada por todo o país. 

 

No orgulho de serem realengos ou concelhios os povos de terras e vilas defenderam os 

seus direitos contra todos os que privilegiados pelo nascimento ou pelas ordens 

atentavam periodicamente contra os direitos de cidadania adquiridos pela condição de 

homens livres.   

 

Viana da Foz do Lima denominada desta forma a partir da sua existência como vila 

régia a quem Afonso III atribuiu uma espécie de Foral com características próprias de 

terra exposta e isolada, renasceu então qual Fénix no dizer de Couraça. Saiu do torpor 

em que dormia há muito, estabelecendo uma linha de orientação baseada na 

independência de poderes e de influências e foi nessa condição que participou na gesta 

nacional. Como posto avançado no norte do país fez-se a si mesma na força dos seus 

cidadãos e muitas das vezes esqueceu ou ignorou a partilha da unidade nacional.  

 

É no século XV que a vila começa a desenhar uma estrutura social assente em famílias 

migrantes que irão formar uma sólida rede de jerarquias e estirpes. Atraídos pelas 

condições propícias ao comércio muitos foram os que assentaram arraiais em Viana e 

seu termo, vindos de locais próximos ou distantes, incluindo a Galiza, origem de alguns 

apelidos comuns na região. No entanto esta primeira vaga de deslocados trazia na 

bagagem a solidez da propriedade fundiária que garantia com a força do trabalho a 

subsistência. A riqueza estava na posse dos meios de sobrevivência já que a indústria 

não tinha qualquer expressão, reduzindo-se a um artesanato necessário ao quotidiano. 

Como a necessidade aguça o engenho o desenvolvimento foi no sentido das artes do 

mar, primeiro na pesca e depois na mercância. Colocada no extremo norte Viana 
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descobriu cedo a sua vocação e tal como os portos fenícios diversificou a sua estratégia. 

Mas ao contrário destes,  isolada e sem defesas procurou muralhar-se, protegendo-se por 

terra enquanto por mar Neptuno a guardava com escolhos e correntes. As dificuldades 

do porto não obstaram, no entanto, às pilhagens e saques de piratas e mesmo aos 

bombardeamentos de fora da barra. As invasões peninsulares ampliaram e melhoraram 

as defesas mas o espartilho iria em breve ser quebrado pelas ambições dos cidadãos.  

 

O período das descobertas encontrou Viana já internacionalizada, buscando tratos de 

mercância por toda a Europa e para sul ao longo da costa nacional a caminho da Itália. 

A falta permanente de pão empurrou os vianenses cada vez mais longe e em breve as 

ilhas atlântica tornaram-se fonte de rendimento e a exploração da cana colocou a vila no 

centro das rotas comerciais. O dinheiro era doce não só no sentido vernáculo como na 

abundância com que escorria nas fachadas das moradias, no aumento cada vez maior de 

habitantes, multiplicando-se as famílias por cruzamentos sucessivos, engrossando uma 

burguesia cada vez mais alicerçada no poder financeiro. Viana de 500 era um 

burburinho organizado girando em torno do porto que apesar das várias tentativas de 

melhoramento continuou com más condições, que não impediam no entanto uma 

actividade intensa e lucrativa. O rio deixou de ser o ponto fulcral do movimento 

comercial, cedendo espaço a toda a face marítima defendida por forte baluarte.         

 

As muralhas tornaram-se um obstáculo à expansão do novo tipo de urbanismo que 

abandonando o casario medieval amontoado e desordenado se espraiou para lá da 

cintura antiga, criando novos lotes e bairros, endireitando ruas e planeando outras, 

abrindo perspectivas de opulência na posse dos bens territoriais. Transformaram-se as 

associações e confrarias de ofícios, também elas manifestações da nova sociedade, 

intervenientes directas nela e sobretudo em torno do mar. Os aglomerados profissionais 

permaneceram enquadrados na malha urbana acrescentados por outros que a remoção 

da muralha permitiu. A água, o calcetamento das ruas, o alinhamento das casas, a 

remoção dos lixos, as directivas camarárias que ordenaram ofícios e mesteres, a 

organização comunitária e a hierarquia social e pública tornaram Viana um exemplo na 

centúria de 500. Ficara montada toda a estrutura para que uma comunidade da raiz 

arcaica se tornasse uma metrópole, com uma vida tão intensa como qualquer republica 

italiana ou flamenga. A coroar esta concepção a arte de construir que brotou com 



 381 

abundância, cruzando influências e estilos, não faltando a inovação e a experiência de 

novas ideias e formas. 

 

O poder tem no mecenato uma das mais evidentes explicitações. O burguês rico 

encontrou na protecção das artes, especialmente as religiosas, uma das melhores formas 

de demonstrar a sua fortuna. O artista tem então a oportunidade de sair da obscuridade 

das oficinas e brilhar pelo seu próprio talento e génio. As fronteiras não eram obstáculo 

à arte que fluía facilmente numa póvoa marítima, pairando num porto onde as línguas 

eram tão diversificadas que Viana precisou de um colégio de tradutores. A cultura 

expande-se pelo impresso e a sociedade estratifica-se, surgindo o funcionário público, o 

escrivão torna-se interveniente fundamental, o banqueiro especializa-se. As matérias 

financeiras hierarquizam-se e solidificam uma nova forma de sociedade. 

 

A fisionomia da vila muda e deixa a face obscura da Idade Média. Reveste-se de casas 

apalaçadas, instituições públicas de traçado moderno. O Venturoso reorganiza o 

território nacional com inquirições administrativas, normas jurídicas, cartas de 

privilégio padronizadas. Restabelece-se a autoridade régia abalada por décadas de 

senhorio eclesiástico e nobiliárquico. Apesar de Viana ter direitos de excluir do seu 

espaço urbano patronatos senhoriais de qualquer natureza os cidadãos reconhecem a 

necessidade da Igreja como protectora das suas vidas, enquanto âncora para a salvação 

eterna.  As Misericórdias, a centralização da assistência preconizada por D.Manuel I 

passam a ser o alvo da burguesia que acorre com dinheiro, pretendendo a influência nos 

cargos directivos identificando-se com a própria instituição. Numa simbiose 

profano/religiosa multiplicam-se as capelas, altares, invocações, algumas de inspiração 

Galega onde Viana tem muitas das raízes humanas. A vila está plena de vida e 

actividade, mas faltam lugares condignos para senhoras e damas. Muitas são as que 

enchem as famílias, limitando e embaraçando, obrigando a esforços de conveniência no 

rumo dos seus destinos. Embora a vila não tivesse ainda foros de nobreza de linhagem, 

os seus concidadãos procuravam afanosamente ombrear com os melhores do reino. As 

fortunas amealhadas na mercância iam produzindo efeitos desejados e muitos eram os 

que acediam a cavaleiros da Ordem de Cristo, um dos primeiros patamares para 

alcançarem o prestígio. Distinguidos nas campanhas de África e da Índia agraciados 

com distinções, privilégios e terras trazem na bagagem mental a ideia de que o serviço 

ao rei é o passaporte para a sublimação dos seus desejos. Longe de um controlo 
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efectivo, reforçado por um foral novo que reafirma, definindo com clareza uma 

autonomia concelhia, Viana tem nas mãos a orientação do seu futuro. 

 

Os cavaleiros da Casa d´’El Rei e de Cristo passam em breve a usar cota de armas 

traduzido no respectivo brasão de armas. Os bens adquiridos contribuem para os 

morgadios que muitas pedras tumulares espalhadas por capelas e igrejas atestam. O 

século XVI enche a vila de uma nobreza de segunda linha, embora haja entre ela quem 

esteja presente na sala dos brasões de Sintra (os Cerveira). As grandes casas, num misto 

de castelos e paços semeiam-se nos termos da cidade e concelhos limítrofes. Em muitas 

há capelas ou simples altares dedicados a Santo Amaro ou  S.Bento, a tradição de seus 

ancestros. 

 

Estavam lançadas as bases para o aparecimento dos mosteiros. Impedidos de os 

erguerem dentro dos muros das urbes, a maioria localizava-se em zonas ermas, 

confinados em terrenos de padroados e afastados da convivência humana. Era de resto o 

principio que presidia à existência destas instituições previstas para se bastarem a si 

próprias e servirem por outro lado de guias espirituais e temporais aos povos dispersos, 

no sentido de os congregar e controlar. O caso das casas femininas seguiu o mesmo 

principio na ideia primitiva da total entrega ao serviço divino, por uma vocação 

verdadeira a que se entregavam, por vezes, famílias inteiras. Os problemas vieram 

depois quando a evolução dos tempos trouxe o relaxamento de vida por ignorância, 

sobrevivência e sobretudo abandono pastoral. D.Manuel recebeu um país pacificado por 

uma politica férrea do seu antecessor, que descurou por falta de tempo e não por 

negligência, a reorganização religiosa, permitindo-lhe agir de mãos livres. Com uma 

Europa a braços com uma grave crise de consciência e de pensamento, o Venturoso com 

sentido da centralização envolta, numa primeira fase, em luvas de peliça, arrostou com 

uma das questões mais graves e que há muito ameaçavam a paz do reino. A subversão 

em que entraram as ordens monásticas e regulares. Aproveitando as ainda tímidas 

directivas pontifícias avançou para reformas de fundo, mostrando a força por debaixo da 

diplomacia. 

 

Escolheu ou fez nomear homens de carisma  para disciplinar as comunidades 

masculinas e das femininas concentrou-as nas cidades, desmembrando muitas na 

tentativa de lhes quebrar o feitio e embora com muita resistência e alguns motins 
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acabaria por conseguir refreá-las. No Minho muitas são as igrejas ou capelas que em 

algum tempo foram mosteiros, sucumbindo sucessivamente ao longo de tempos de crise 

material ou espiritual. Quando nasceu o mosteiro de Santa Ana de Viana, extinguiram-

se muitos, reconverteram-se outros. A Ordem de S.Bento predominante na região era 

olhada com desconfiança pelo rosário de escândalos que monges e freiras deixavam 

atrás de si. Entrava-se no tempo do arrependimento e os claustrais davam lugar aos 

observantes. O monarca pendia para estes últimos, procurando favorece-los com o fim 

de com aquele fermento levedar toda a massa. Os excessos praticados pelos devotados 

ao Patriarca não fizeram desvanecer a fé fortemente enraizada e disseminada por todo o 

norte do Douro. S.Bento era o pai da cristianização e sob o seu manto todos procuravam 

refugio. Embora em Viana não houvesse nenhuma casa religiosa dedicada ao Pai da 

Europa, a extinção dos males poderia servir de renovação do espírito e da crença. Uma 

nova fundação traria a esperança abençoada por S.Bento. Dedicado a Santa Ana,  Mãe 

da Virgem, professaria por vontade de quem o patrocinava a religião beneditina. 

 

Nesse momento estava em marcha a reforma de Santa Clara de Vila do Conde que 

muita reflexão custou ao rei e muita força ao poder episcopal. Dentro do mosteiro 

franciscano estalara a guerra de que algumas procuravam arredar-se. Entre elas 

encontravam-se parentes da Casa de Cerveira.            

 

Terá sido o peso aristocrático desta casa monástica a dar o tom em Viana, as clarissas 

conotavam-se com a nobreza que se pretendia, mas a religiosidade pendia para S.Bento. 

Terminada a odisseia fundacional e o ingresso no rebanho beneditino, terminou 

igualmente a “aventura”franciscana feminina na Princesa do Lima. Porquê se na cidade 

de Braga vigorou o principio da maioria das cidades, no desdobramento da família 

franciscana? Pensamos que a natureza de Viana condicionou esta escolha. Frei 

Bartolomeu dos Mártires no seguimento da sua preocupação tridentina procurou 

zelosamente colmatar a ignorância e abandono pastoral, ao nível da formação do clero, 

criando as escolas eclesiais, principalmente em Braga, sede do seu imenso ascebispado. 

Estabeleceu assim um núcleo erudito que a médio prazo caracterizou a cidade dos 

arcebispos. As oportunidades de “carreira” pedagógica formaram uma cintura 

monástica, incorporando as casas femininas, segundo o conselho de Alberti no seu 

“Libri Familae”, que o Venturoso antecipou à ideologia de Trento. O círculo da corte 
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episcopal compunha-se de uma multidão de clérigos onde se contavam os Gerais e 

Provinciais dos vários ramos de S.Francisco, orientadores das casas femininas.  

 

Viana estava a contas com o mar, com o comércio, com o lucro e da cultura livresca 

tomava a necessária para os negócios. O entra e sai de navios era de tal volume que a 

terra ficava pejada de mercadorias e de homens de muitos quadrantes culturais e 

confessionais, num tempo de instabilidade religiosa. A preocupação do Santo Arcebispo 

foi antes de mais manter as ovelhas no redil, evitando que se perdessem nas porcelas da 

heresia. A escolha teria de recair nos dominicanos, os pregadores habituados a lidar com 

a palavra e com a acção dela. Na sequência de que o impacte na sociedade enriquecida e 

pouco esclarecida, muito mais ligada  à superstição do que ao verdadeiro conhecimento 

da Fé, necessitava daqueles que melhor preparados estavam no momento, para fazer 

frente aos inimigos da Roma. Os seguidores de S.Domingos tinham sido os menos 

atingidos pelo relaxamento dos costumes,  os que menos se haviam afastado do 

caminho da virtude moral, produzindo, pelo contrário os grandes expoentes da 

pedagogia reformista, ao contrário dos outros mendicantes e monacais contra os quais 

“pelejavam” reis e reformadores. Os intelectuais foram a excelente decisão para uma 

cidade onde as culturas estranhas transportavam conhecimentos capazes de argumentar, 

provocando grandes estragos entre os crentes. Muitas foram as famílias que se ligaram 

por laços de matrimónio a estes estrangeiros que deixaram rasto na toponímia da cidade 

do Lima.        

 

Com a extinção da maioria das casas monásticas femininas na região  restou  Vitorino 

das Donas, instituição com longa tradição e irrepreensível moral. No entanto de cariz 

medieval não tinha dimensão para assistir o desenvolvimento demográfico de Viana. 

Também o recolhimento franciscano de Santiago, nas proximidades da vila tinha sido 

destinado a um burgo pequeno e mediano estilo de vida. Era preciso pensar de raiz uma 

nova fundação condizente com as ambições de quem a construía. Foram seus padroeiros 

fundadores algumas daquelas primeiras famílias instaladas na vila, uma meia dúzia de 

apelidos que foram o principio da nobreza/burguesia de Viana. Entre eles figura já o 

primeiro morgado da Carreira  (Camarido), Pedro Pinto, cuja capela instituída na matriz 

(segundo a invocação da Senhora da Consolação) foi, segundo Figueiredo da Guerra, 

emula da de Santa Ana. Nesta primeira leva de personagens nota-se que o patronímico 

de família se reduz na maioria dos casos a um só apelido.    
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Este personagem tinha cepa atestada. Era descendente directo dos Pereira do Lago, 

família enraizada no século XV, ligada aos Fagundes donde provinha o primeiro 

arcipreste da colegiada instituída em 1483, por D.Justo Balduíno bispo de Ceuta, a 

quem pertencia a jurisdição de Viana, após ter-se desmembrado de Tui. Foi Pedro Pinto 

representante da autoridade régia no almoxarifado de Viana e descendia por parte de 

mãe do descobridor da Terra Nova,  João Alvares Fagundes. Com ele estavam 

representados os Barros e os Rochas, as estirpes mais antigas sediadas em Viana. A eles 

se juntaram os Abreu e os Lima donde provieram as sucessivas gerações desta antiga 

jerarquia, que tanto deram que falar não só em Viana como em outros pontos do país, 

nos mais dos casos onde houvesse mosteiros de religiosas. Foi deste alfobre que brotou 

Margarida de Sousa, primeira abadessa de Santa Ana que pelas entrelinhas dos factos 

narrados acerca da fundação do mosteiro, parece não se ter pautado pelas estranhas 

atitudes de seus parentes, destacando-se como dissidente de Santa Clara de Vila do 

Conde. Antes seguia um caminho rigoroso e ascético. Os Fagundes, os Abreu e os Lima 

acabariam por sua vez por se cruzarem nas sucessivas alianças matrimoniais que 

fizeram a teia aristocrática de Viana.   

 

Santa Ana nasce deste modo “apadrinhada” pela família do Visconde de Cerveira e ao 

longo da sua vida existencial vai sentindo a sombra desta poderosa descendência. Abreu 

Lima é um patronímico que surge com relativa frequência nos círculos da corte e entre 

os companheiros de lides de guerra. Mas pela cronologia dos séculos encontramos com 

eles os outros apelidos que fizeram Viana. As conveniências financeiras levavam às 

alianças matrimoniais entre os representantes das grandes estirpes locais. No entanto no 

decorrer dos tempos e com a mudança de economia a necessidade de encontrar 

parceiros com a mesma craveira vai abrir as fronteiras das classes e permitir o acesso 

àqueles que “ se foram da lei da pobreza libertando” ascendendo à categoria de 

mercadores e ganhando proventos que lhes conquistaram títulos e privilégios. Viana foi 

muito democrática, permitindo a elementos do “terceiro estado” assumirem a liderança 

de famílias endinheiradas, embora num primeiro estádio lhes tenha procurado lembrar a 

diferença. 

 

Como vimos Santa Ana foi de iniciativa privada de uns tantos senhores terra-tenentes e 

funcionários régios que se comprometeram a levantar e manter o mosteiro, com a 
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condição de que fosse em seu próprio proveito, segundo as suas directrizes e debaixo da 

sua autoridade, ou seja a marca da independência que caracterizava há muito Viana. A 

ligação à Galiza era muito forte, não só pela extensão natural de que faz parte mas pelas 

ascendências sanguíneas e de tradições. Será por isso que em momentos de crise politica 

a cidade pende para o lado galego e em muitas estirpes se vai encontrar aquilo que 

noutros pontos do país se chamariam de renegados. Impunha-se o principio local e não 

o nacional. Apoiantes do partido de Castela sobressaem sobretudo em questões de 

sucessão ao trono a par de elementos que nas mesmas famílias se distinguem em  lutas 

que o poder central sustentava em longínquas paragens. A bravura e o orgulho tinham 

apenas um sentido, o próprio, ou seja em prol da autonomia. 

 

Nascido em período de crise monástica Santa Ana viu-se assim vocacionado não para a 

Ordem beneditina na linha dos claustrais muito desacreditada, mas na de S.Francisco, 

embora de forma transitória e efémera, reconvertida num ascetismo e acrisolamento 

próprio de um movimento de purificação e de arrependimento. A imposição foi régia 

sobre a vontade dos fundadores. D.Manuel temeria apesar de tudo problemas a curto 

prazo pelo que só aprovou a legalização do processo depois de indagar da personalidade 

da escolhida para abadessa. A partir deste momento o projecto avançou ainda que de 

modo bastante modesto. Foi erguido um edifício com o mínimo indispensável e mesmo 

a capela, fundamental para o objectivo traçado, seria simples e desprovida de quaisquer 

ornamentos. Pensava-se em algo mais grandioso, mas os passos foram dados com 

cautela. Para dirigir a obra escolheu-se um mestre que espalhava, desde o século 

anterior, a sua arte de talhar a pedra num raio alargado que abrangia ambos os lados do 

Minho. As associações de pedreiros eram uma das “lojas” profissionais mais produtivas 

e as ligações familiares e de sangue garantia a sucessão dos artífices de onde emergiram 

alguns mestres de grande génio.  Pêro Galego deu origem a uma tradição de talhe 

seguida por vários dos seus descendentes que formaram uma outra jerarquia famosa não 

só pela arte mas pela inovação, os Lopes. Mas agora é aquele Pêro ou Pedro a quem se 

encomenda a empreitada do mosteiro novo de Santa Ana. Temos apenas uma ideia de 

como terá sido a igreja, baseados em edifícios coevos e congéneres que podemos 

colocar em maquete, ornados com o mesmo tipo de rendilhados, agulhas, frestas e 

contrafortes. Ou seja uma construção consentânea com a arquitectura de então, o gótico, 

ainda presa aos princípios pesados do românico,  com a planimetria alongada, elevando-

se para o alto, procurando a luz, apesar da falta de leveza que lhe traria a fase final. O 
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renascimento tinha já nascido mas a força da pedra maciça adoçada por coroamentos 

vazados dava a nota em todo o norte/noroeste português. Vai de resto ser recorrente 

nesta parte do litoral e raia do norte. 

 

Do manuelino tomou-lhe apontamentos decorativos e talvez as marca do plateresco lhe 

tenha definido a diferença com o trabalho do mosteiro da Batalha. Da planta centrada 

escolhida não teria destoado das muitas construções que então se faziam. A conotação 

prendia-se com o sagrado mas muito mais com a forma de construir. A questão da 

forma paganizada seria levantada um pouco mais tarde o que levou à destruição de 

muitas preciosidades arquitectónicas. Pode ter sido um dos poucos exemplos 

manuelinos de raiz, embora este estilo não trouxesse nada de novo à planimetria 

medieval. O irrecuperável assenta sobretudo no facto de que os espécimes conhecidos 

como deste tipo de gótico decorado são arranjos sobre formas pré-existentes, para a 

Torre de Belém e Jerónimos encomendas do Venturoso. 

 

Pouco se sabe do evoluir das obras. Pressente-se que a vida da comunidade não tenha 

sido fácil mesmo apesar das agruras previstas para tal opção de vida. São as Visitações a 

darem conta das necessidades e da frugalidade com que viviam as monjas, embora se 

não avistem sinais de indigência declarada. Libertas da tutela familiar integraram-se no 

rebanho beneditino, recebendo para isso as rendas de mosteiros extintos com o que 

restava das respectivas comunidades. A gestão do património não terá sido negligente 

naqueles primeiros tempos pois garantiu-lhes um sustento razoável, alguma protecção 

da saúde e na doença, além de uma certa liberdade de movimentos já denunciada nas 

primeiras indagações episcopais. Ao contrário S.Bento fundado em condições 

aparentemente mais propícias debateu-se logo com graves questões a todos os níveis. 

 

Vimos pelo Livro da Fundação de S.Bento que a erecção do mosteiro não foi pacifica 

desde o inicio. A ambição das religiosas estava muito acima das reais possibilidades e 

elas não pareciam ter paciência de esperar, nem resignação para aceitar. Pelo tempo que 

medeiam ambas as fundações pensamos que as herdeiras de S.Bento eram oriundas de 

uma segunda geração da nova sociedade de Viana. Muitos dos apelidos que surgem por 

este tempo em Santa Ana aparecem a incorporar as fileiras dos padroeiros de S.Bento. 

Alguns deles já em representação de seus pais legítimos detentores do privilegio. 

Relativamente a isto há algumas questões a considerar. Primeiro a extensão das famílias 
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excluídas à partida das heranças devido ao principio dos morgadios. Muitos 

ingressavam na vida eclesiástica, mas em Viana as vantagens geográficas da vila e as 

isenções régias de que gozava, permitiram a esta segunda linha de cidadãos nobilitados 

arrecadar largos meios sem terem de se deslocar para as campanhas africanas ou da 

Índia para enriquecerem, nem dependerem de benefícios paroquiais. Muitos vianenses 

cobriram-se de honra e glória naquelas lides, mas a maioria dedicou-se ao comércio 

com o Brasil, deixando para outros as questões do monopólio das especiarias. Assim 

antes do meio século de 500 a fortuna assenta no fugidio e inconstante dinheiro e menos 

na solidez das terras. Como passa a ser difícil discernir onde acaba um e começa outro, 

porque todos investiam na mesma actividade só aqueles que ficaram fortemente 

protegidos pela posse territorial das heranças paternas podiam resistir aos infortúnios da 

vida. Em S.Bento encontramos vários casos de jovens atiradas para o mosteiro por ruína 

de vida material, encontrando-se repentinamente espoliadas de seus proventos por 

orfandade efectiva ou por desamparo, por erros de seus progenitores. A localização do 

mosteiro também não beneficiou em nada a saga da comunidade. Apesar da relativa 

dimensão do complexo inicial o facto de conviver com as águas do rio trouxe-lhe logo à 

partida a certeza da ruína, enquanto o outro geograficamente instalado num excelente 

lugar, podia subsistir mesmo que a construção fosse singela. 

 

O tamanho versus qualidade não garantiu vida longa. Trocava-se o certo pelo incerto, o 

sólido pelo precário, a ostentação pela segurança, na realidade  procurava-se fazer 

muito, mostrar importância, despendendo o menos possível. O conceito do negócio 

presidiu no controlo das obras e das despesas. O privilégio de padroeiro encobriu acções 

pouco cristãs e demonstrou a natureza do agiota que dá, em troca do lucro a qualquer 

preço. Era preciso ombrear com os outros, na maior parte membros da mesma 

genealogia que os arredavam por princípios de classe, mesmo que à custa das parentes 

que pelas agruras da vida se viam confinadas àquele lúgubre espaço. Na doença que 

grassava naquele tugúrio não tinham senão, algumas, a ajuda das famílias e quase 

sempre não era aquelas que mais notoriedade detinham.      

 

O número de professas excedeu rapidamente a capacidade do edifício já de si sem 

condições mínimas de habitabilidade e o pouco que juntavam não chegava para a 

alimentação e para as constantes derrocadas provocadas pelas enchentes. Os gastos nos 

consertos e remendos foram até ao limite, quando não houve mais como evitar refazer 
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todo o edifício. Aqui foi uma necessidade incontornável, em Santa Ana foi mais uma 

questão de acompanhar os tempos, na onda de reformas, que se espalhou depois do 

Concilio de Trento. A pequena igreja de S.Bento era já tridentina mas as paredes 

esboravam-se como areia, chegando a água a entrar no coro. Coincidiu a reformulação 

com a fase construtiva de Vilalobos em Viana e com o conceito religioso de Moura 

Teles aplicado e traduzido por Manuel Fernandes da Silva numa arquitectura simples 

mas eficiente completada por conjuntos decorativos ricos e visualmente 

impressionantes. Em S.Bento terá sido a dimensão pétrea a impor-se, sem artifícios nem 

luxos, apresentou uma fachada que não desmereceria em nada Santa Ana. De resto os 

projectos não andariam muito longe porque se enquadravam perfeitamente na moda 

joanina. Cantarias, frisos, arquitraves, plintos altos, arcos, portais monumentais, janelas 

rasgadas em esquadria, longos corredores, pisos distintos e bem lançados é o que 

encontramos por toda a cidade setecentista, foi o que apresentou a renovação de ambos 

os mosteiros. A pureza da pedra em ângulos perfeitos, enfeitada pelos sombreados dos 

frisos em vários planos e dimensões, janelas e portas de molduras direitas sobrepujadas 

de frontões militares partidos por pedras de armas, a marca da posse. Nos cenóbios 

substituíram-se pelas marcas régias e do arcebispo. 

 

Se o século XVIII vestiu Viana de um elegante uniforme militar, o século XVI que viu a 

primeira expansão urbanística da cidade foi tempo de experimentação e inovação. Fora 

da muralha construiu-se com afinco em variados formatos uns mais arcaicos outros 

modernos. Santa Ana ficara preso no passado talvez com laivos de novidade de que não 

temos provas. S.Bento apesar de existir como “conventus” só em meados do século se 

converteu em mosteiro dentro da concepção que orientava a arquitectura. Entre ambos a 

Misericórdia, igualmente de iniciativa burguesa, onde estavam presentes tanto os 

fundadores de Santa Ana como os de S.Bento, mostra uma fachada completamente 

diversa de ambos, onde o erudito está patenteado na reformulação de uma gramática 

desconhecida mas perfeitamente possível dada a posição da vila face às influências 

exteriores. O estranho é que os que aceitaram tal projecto não o voltaram a repetir, 

como se quisessem com aquela obra prima atestar a sua capacidade de concretização, 

empenhando-se apenas se isso lhes trouxesse interesse. Por estes tempos já as 

beneditinas seguiam o seu caminho tendo apenas que dar contas  a Deus e ao seu 

arcebispo.     
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Ao longo do percurso de vida de Santa Ana nota-se a robustez material que sustenta 

uma enorme massa humana e que mesmo nos governos menos organizados e mais 

perdulários suporta a existência da vida comunitária. As obras de remodelação do 

edifício, que o transformou todo em termos arquitectónicos, não gastou os proventos, 

não impedindo de seguida a decoração luxuosa de que se vestiu, custeando ainda as 

alterações introduzidas no decorrer das obras, tornando o local um quase permanente 

estaleiro durante mais de um século.         

 

Em S.Bento é difícil encontrar o que foi feito por necessidade ou por diletantismo. 

Pensamos que nem caberá pensar deste modo. As obras começaram num ponto e foi 

preciso quase de seguida recomeça-las noutro. Uma parte estava em construção quando 

era necessário acorrer a outro local. Foi deste modo que o mosteiro acabou por ser feito 

praticamente de novo, sobretudo no concerne aos alicerces para suportar o imenso peso 

sobre as areias cediças. Pouco deve ter sobrado para os ornamentos, pois nem temos 

conhecimento como seria a igreja primitiva, a não ser quando em finais de 500 ali foi 

colocado um retábulo que não duraria muito tempo. Valeu-lhes em alguns casos 

professas de famílias enriquecidas no Brasil, que doaram grandes quantias para colmatar 

as despesas da reconstrução, porque as esmolas recolhidas eram à partida insuficientes. 

Santa Ana não fez nunca subscrição publica, antes aceitou um donativo do rei que fez 

jus ao seu cognome, pagando inclusivamente para o receber. 

 

A sustentação do mosteiro de S.Bento foi precária ao longo da sua vida. Do seu espólio 

material pouco há a ressaltar, tão pouco que a comissão das Belas Artes que se 

apresentava em todos os inventários pouco levou, enquanto com o de Santa Ana encheu 

os alforjes. Mas por vezes o destino é irónico. Conta-se que Guerra Junqueiro, um 

“habitué” nestas andanças de arrematação de mosteiros extintos terá levado de S.Bento 

um prato onde comia o gato, no dizer dele uma recordação, que foi leiloado mais tarde 

numa galeria de Londres como uma preciosidade de fabrico hispano/árabe. Figura 

actualmente entre o acervo do Museu Britânico!  

 

Pelos despojos se avalia o nível de cultura que penetrava nos mosteiros. Tanto no tipo 

de trabalhos encomendados, nas dimensões, na cronologia sequencial das encomendas e 

sobretudo nos remates, pormenores, indiciação de conhecimentos eruditos. Em Santa 

Ana podemos observar que nada foi feito ao acaso e sem uma ideia projectada para os 
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locais pretendidos. Nem mesmo foi esquecido o exotismo um tanto profano que liga a 

igreja ao destino moreno de Viana, assim como a chinoiserie das decorações do coro a 

lembrarem a laicidade bem própria do século das luzes. Perpassa no conjunto da igreja 

uma observância tridentina muito erudita, nas linhas, no pormenor da talha e no requinte 

palaciano das decorações, estampado nos panejamentos dos querubins tocheiros, mas 

tudo no equilíbrio perfeito de uma frivolidade contida. Em S.Bento temos um intimismo 

rural, não fora os explêndidos murais cerâmicos da capela mor e estaríamos numa 

qualquer igreja do Alto Minho evidenciada pela talha volumosa e de ambiente 

obscurecido pela relação das dimensões. Faltam-lhe evidentemente os coros, esses dar-

lhe-íam a verdadeira noção do espaço e da função. 

 

As livrarias dos mosteiros não são extensas nem variadas, nem abrangem a extensão de 

conhecimentos da do mosteiro do Porto. No entanto apresentam por si só divergência 

apreciável a estabelecer a diferença cultural, com a de S.Bento a perder de forma 

evidente. Embora o teor e temas sejam os esperados e correntes nas comunidades 

femininas, o espólio de S.Bento é pobre no que toca aos autores consagrados para a 

época, enquanto Santa Ana possuía alguns a indicar uma cultura religiosa acima da 

média.  Kempis, Frei Tomé de Jesus e Manuel Bernardes por exemplo figuram com 

mais de que um exemplar. Em S.Bento não localizamos qualquer obra de Frei Luís de 

Granada, o expoente daquela nova filosofia. Apenas duas ou três obras de Bartolomeu 

de Quental. No geral e salvo honrosas, mas poucas, excepções, as obras parecem 

cadernos de exercícios sem indicação do responsável espiritual e muitas em fragmentos. 

Em Santa Ana o número de trabalhos de autor é maior, mesmo os que tratam de temas 

hagiográficos. Uma similaridade irmana os dois cenóbios, a preocupação pela música 

enquanto num havia um compêndio para tal finalidade, embora anónimo, em S.Bento o 

tratado tinha nome Theatro Eclesiástico – obra de cariz litúrgico/musical do franciscano 

frei Domingos do Rosário, cantor em Mafra. Temos a ideia de que apesar da música ter 

sido um requisito importante entre as professas, no mosteiro de S.Bento foi arte mais 

desenvolvida porque mais aplicada, não esquecer que provavelmente existiu ali um 

órgão de tubos do mestre Hemberg. Por outro lado o conserto dos órgãos é despesa 

corrente, além do pagamento de propinas a uma organista pelo Natal e papeis de 

música. Em Santa Ana a preocupação era a do tempo, o conserto do relógio é mais 

recorrente. 
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Santa Ana foi concerteza uma referência muito forte no panorama religioso do Alto 

Minho. Assistiu à queda de comunidades na linha fronteiriça e posterior reorganização 

noutros locais, recebeu algumas monjas resultantes de fragmentações doutras e pelo que 

apuramos manteve-se firme e sólida, materialmente falando. Da vida comunitária não 

encontramos diferenças nos comportamentos e atitudes do seu tempo que são 

transversais em todas as Ordens, havendo a anotar maiores excessos noutras 

observâncias. Não foram modelos de virtude e sobriedade, em muitos casos a moral foi 

mais que duvidosa, mas não se evidenciaram de forma alguma no universo monástico 

feminino. De ambos os mosteiros há tradição de santidade que o século XVIII floreia 

gongoricamente embora um tanto contido. Em Santa Ana encontramos uma lealdade 

familiar , talvez pela consciência da tradição e do sangue que não se verificou com as 

suas irmãs de S.Bento. A convicção dessa superioridade deve ter sido um dos esteios 

que sustentou a casa naqueles primeiros tempos. Depois mudaram as exigências e 

principalmente as necessidades e as prioridades. As gerações seguintes à fundação de 

S.Bento adquiriram estatuto, alcançaram níveis elevados de sociedade mas quase 

sempre assentes em condicionantes financeiras muitas das vezes instáveis ao sabor de 

mercados e transacções. O mosteiro ficou refém das vagas de êxito dos seus tutelares e 

da paciência e bondade dos arcebispos.   

 

Após as vicissitudes da origem, dificuldades materiais geridas para um, dificuldades de 

afirmação para o outro, ambos seguiram linhas paralelas mas distintas, irmanando-se no 

fim. O machado da extinção caiu sobre eles sem misericórdia. Asfixiados pela falta de 

vocações dependentes de um novo conceito de vida que as mulheres abraçaram no 

sentido da liberdade da escolha de vida, protegidas pelas ideias laicas que varriam a 

Europa. A mesma ideologia que abria brechas no sistema social, abria outras 

perspectivas de futuro, fazendo cair morgadios, foros e arredando os mosteiros do 

centro de influências.  

 

Os muros foram enegrecendo pelo musgo que comia a cal, pondo à vista os rebocos 

apodrecidos. As madeiras de janelas e portas há muito sem uso foram rachando, 

desfazendo-se em bocados, soltando os vidros que se amontoaram em estilhaços, 

cobertos pelas ervas que libertas avançaram sobre os páteos e  fendas das paredes. Já 

não era possível estabelecer aqueles estaleiros onde a azafama era constante ao longo 
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dos telhados e na caiação das paredes, em extensões que tornavam os mosteiros 

referências paisagísticas, em torno dos quais as vilas e povoações eram apenas 

simbologias humanas. As comunidades reduziram-se àquelas para quem o mundo era a 

clausura, esquecidas e abandonadas, mortas em vida e amortalhadas no seu inexorável 

destino, sofrendo de novo em silêncio a fome e o frio naquelas construções esventradas, 

assustadas pelos constantes rebuliços militares e populares que arremetiam contra as 

paredes, espalhando um terror invisível. Eram  um punhado de mulheres velhas, 

franzinas indiferentes às talhas, azulejos, alfaias preciosas, rendas e sedas que as suas 

mãos engelhadas há muito deixaram de cuidar. O seu quotidiano era baço, monótono e 

mecânico, a solidão partilhada com o gélido hálito da morte. Foram-se apagando sem 

esperança e sem revolta, apenas com um baixar de cabeça como sempre tinham feito ao 

longo de séculos.    

 

No assalto final, os corpos inertes e apodrecidos destas imensas construções, esqueletos 

de uma opulência passada e reverenciada, serviu de pasto apetecido e foram 

esquartejados para loteamentos, divididos em parcelas para esta ou aquela instituição 

que avidamente disputou salas, corredores e páteos, rapidamente entaipados em 

funcionalidades desconhecidas daquelas para que haviam sido criados. A pilhagem 

subverteu os espaços, tirou-lhes a leitura . Em Viana, Santa Ana desapareceu nos 

alicerces do novo edifício da Caridade e nem a igreja permite actualmente uma visão 

completa do que foi, absorvida que está no ritmo regular e simétrico da construção. 

S.Bento passa desapercebido. No gaveto onde sempre esteve não conta já com a 

protecção dos altos muros que a preservavam do contacto humano, guardando o silêncio 

do isolamento.    
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