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6 
 

Resumo 

Nos últimos anos tem-se verificado um aprofundamento da investigação na área da talha, 

em numerosas dissertações e provas académicas que têm vindo a expandir a área 

geográfica de estudo, a descompartimentar as balizas cronológicas em termos tipológicos e 

a propor novas abordagens, testemunhando decididamente a importância deste fenómeno. 

A urgência desses estudos intensifica-se por constatarmos a rápida destruição e agressões 

de que muitos exemplares são vítimas, face a restauros que nos privam da fruição dos seus 

valores originais. È neste quadro, que inserimos o nosso estudo, geograficamente 

circunscrito à área da sub-região do Douro, integrado no distrito de Vila Real, procedendo 

à definição tipológica não da peça habitualmente escolhida enquanto expressão suprema da 

arte da talha – o retábulo – mas sim dos tectos em caixotões que enquadram essas 

verdadeiras «relíquias» de mensagens bíblicas abertas à interpretação da assistência. 

Deparamo-nos com conjuntos que apresentam as mesmas componentes estruturais, ainda 

que levemente diferenciadas no formato, no número e na orientação. A diferença reside 

sobretudo na representação, isto é. na existência de conjuntos que iconograficamente 

integramos em três tipologias: tipologia decorativa, tipologia figurativa e tipologia 

narrativa.  

Palavras-chave: talha; pintura; tectos; caixotões; iconografia; tipologia. 

 

 

Abstract 

In the last few years, there has been a deepening of the research on the woodcarved 

alterpieces, by dissertations and academic works that have been expanding the 

geographical area of study, unifying the chronological barriers in typological terms and 

proposing new approaches, definitely witnessing the importance of this phenomenon. The 

urgency in producing these studies gets major proportions with the destruction and 

aggressions affecting most copies; most executed restorations usually alter these copies, 

depriving us from enjoying their original values. In this context we put our study, 

geographically circumscribed to the sub-region of Douro, located in the district of Vila 

Real, proceeding to the typological definition of coffered ceilings that cover those “relics” 

of biblical messages open to the interpretation of the assistence, instead of the altars, 

usually considered to be the supreme expression of woodcarved alterpieces. We found 

some pieces that hold up the same structural components, although slightly different in 

shape, number and orientation. The difference lies mainly in the representation, that is the 

existence of sets that are iconographically integrated in three categories: decorative, 

figurative and narrative. 

Key-words: woodcarved alterpieces; painting; ceiling; coffered; iconography; typology. 
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NOTA PRÉVIA 

 

A presente dissertação, orientada pelo Professor Doutor Manuel Joaquim Moreira 

da Rocha, insere-se no Mestrado em História da Arte Portuguesa e tem como tema: 

Definição tipológica dos tectos em caixotões de talha do Distrito de Vila Real: Sub-Região 

do Douro. 

O nosso trabalho de investigação contempla duas componentes. Parte de uma 

inventariação prévia, que geograficamente abrange toda a área do actual distrito de Vila 

Real, e centra-se mais concretamente na definição tipológica e análise dos exemplares de 

uma das suas sub-regiões: o Douro. No inventário, abordamos apenas edifícios religiosos – 

igrejas paroquiais, capelas, ermidas e eventualmente igrejas e capelas integrantes de 

santuários, conventos ou mosteiros – destacados do «Sistema de Informação para o 

Património Arquitectónico» (S.I.P.A.) que tem vindo a ser desenvolvido pelo actual 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. 

As razões da escolha da Sub-região do Douro, prendem-se com o número mais 

elevado de exemplares identificados nessa região do distrito de Vila Real, aliado à 

assinalável singularidade, qualidade, antiguidade e carácter de exemplo dos exemplares em 

estudo, inseridos numa área geográfica e cronológica do nosso interesse. Com efeito, 

delimitámos cronologicamente o âmbito do estudo ao século XVIII. 

Salientamos que o trabalho é, para nós, considerado como uma segunda fase da 

investigação, enquanto parte integrante do projecto levado a cabo em Arte da Talha e da 

Imaginária em Portugal – Séc. XVII-XVIII_I e II, aspecto que embora diminuidor de 

algumas dificuldades não exclui outras sentidas logo à partida dada a escassez de dados e a 

quase inexistência de trabalhos sobre o objecto de estudo seleccionado: tectos em 

caixotões. Na trajectória, a mesma motivação, agora mais acentuada, de sensibilização e 

aprofundamento de conhecimentos sobre um património pouco conhecido, mas de notável 

relevância na investigação da História da Arte Portuguesa, e particularmente no âmbito da 

arte da talha, uma das manifestações portuguesas mais notáveis. Dada a sua 

vulnerabilidade e instabilidade, o conhecimento deste património, ainda por explorar, 

revela-se uma necessidade no plano da salvaguarda. 

Na presente dissertação de mestrado, propusemos atingir os seguintes objectivos: 

 Compreender a abrangência em termos de qualidade e quantidade dos 

exemplares e alcançar uma compreensão mais ampla do fenómeno e das especificidades do 
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espaço interior sacro barroco, segundo novos parâmetros.  

 Identificar alguns artistas e artífices ligados a esta arte, a sua naturalidade, 

residência e mobilidade;  

 Compreender as relações existentes entre os diversos intervenientes no 

processo de execução das obras; 

 Atender para a necessidade de reflexão e ampliação de conhecimentos sobre 

uma área de investigação e sobre uma área geográfica, para a qual é necessário chamar 

potenciais investigadores, pese embora a aridez dos caminhos a trilhar.  

No desenvolvimento da pesquisa, visando os aspectos fundamentais do projecto, 

optamos quando necessário, pelo recurso a procedimentos metodológicos variados, tendo 

contudo consciência de que nenhum método é suficientemente abrangente quando se 

aborda o «fazer» artístico. Destacamos: 

• o  levantamento bibliográfico orientado pela necessidade de obtenção de um 

maior número de dados sobre o campo de abordagem – a talha – e a gradual consulta do 

mesmo, sendo levada a cabo sobretudo na Biblioteca Central da F.L.U.P., na Biblioteca do 

D.C.T.P., na Biblioteca Pública Municipal do Porto, no Arquivo Distrital de Vila Real e na 

Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira de Vila Real. 

• a realização de um glossário, elemento externo mas complementar do 

trabalho, que nos possibilitou nomear e conhecer as diversas componentes do nosso 

objecto de estudo – caixotões. 

• o levantamento e consulta de fontes manuscritas no Arquivo Distrital de Vila 

Real;   

• as deslocações frequentes ao terreno e o subsequente levantamento 

fotográfico de capelas e igrejas (o qual não colocamos na integridade dada a sua extensão), 

incursões muitas vezes condicionas por um longo tempo de espera entre a autorização, a 

posse da chave e a abertura dos edifícios; 

• o recurso à elaboração de fichas de inventário de cada exemplar, 

acompanhadas de diagramas, esquemas iconográficos e desenhos executados antes e após 

diversas visitas efectuadas ao local. Na parte de inventário, a elaboração e estruturação de 

quadros que nos facilitaram a síntese e a percepção das diversas directrizes do trabalho. 

A organização estrutural da dissertação, seguiu de perto um plano previamente 

estabelecido que nos acompanhou e foi sofrendo alterações ao longo da prossecução da 

investigação. Apresenta-se estruturada em dois volumes. 
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O primeiro volume, de texto, compreende quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

introdutório, procuramos traçar os vectores contextuais subjacentes ao desenvolvimento da 

actividade em estudo, por isso cruciais para o enquadramento dos espécimes cuja análise 

efectuamos no terceiro e quarto capítulos. No segundo capítulo, tratamos a dispersão 

geográfica dos exemplares, tendo em conta o trabalho desenvolvido no âmbito do 

inventário prévio efectuado. No terceiro, abordamos a actividade artística, analisando os 

contratos e apresentando um panorama dos artistas e artífices que laboraram na execução 

dos exemplares documentados. No quarto, procuramos elaborar uma definição tipológica 

abrangente dos exemplares identificados, abordando a sua estrutura, a sua temática 

decorativa e a sua iconografia. 

O segundo volume, reúne os apêndices. Compreende três Tomos: o primeiro 

referente ao Apêndice Documental; o segundo referente ao Apêndice Analítico e o terceiro 

referente ao Apêndice Iconográfico. No Apêndice Documental, compilámos os documentos 

transcritos e usados como suporte na elaboração do capítulo referente à actividade artística. 

No Apêndice Analítico, reunimos os quadros elaborados no âmbito do inventário e as 

fichas de inventário de cada um dos espécimes existentes identificados. A descrição poder-

se-á revelar tediosa na leitura, mas consideramos necessária para o estabelecimento de 

tipologias e paralelismos entre os mesmos espécimes, trabalho desenvolvido no capítulo 

quatro do primeiro volume. O Apêndice Iconográfico comporta todo o suporte fotográfico, 

incluindo esquemas e diagramas que serviram de base à nossa análise. Encontra-se 

organizado por concelhos e por freguesias. Ressaltamos que, em alguns exemplares, a 

análise fica coarctada pelo facto de se ter verificado uma adulteração do douramento e da 

policromia, pelo que, na maioria dos casos, nos abstemos de os referenciar. 

Na dissertação, procuramos agregar a informação recolhida de forma abrangente, 

detendo-nos sobretudo no estudo do objecto em si, alvo de uma análise acima de tudo 

formal. Perante a escassez de dados documentais, a nossa hipótese de trabalho recaiu no 

estudo e inclusão de tipologias que permitiram a aplicação do método analógico. 
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Este primeiro capítulo introdutório, não tem por objectivo o lançamento de dados 

originais acerca de um fenómeno que vem sendo meritoriamente estudado e desenvolvido 

por muitos investigadores. Partiremos das bases supracitadas, para a elaboração de um 

texto, que achamos necessário como enquadramento e eixo-base do desenvolvimento do 

nosso trabalho.  

Reconhecido o valor artístico da arte da talha em Portugal, muitos têm sido os 

investigadores, que a partir dos anos 50 do séc. XX, lhe dedicaram a atenção devida 

contribuindo das mais diversas formas para o conhecimento de uma série de artistas e das 

respectivas obras
1
. Nas décadas de 50 e 60, Germain Bazin e Robert Smith

2
 revelam-se 

pioneiros na exposição de propostas tipológicas de classificação dos retábulos portugueses, 

que irão marcar o panorama português relativamente ao conhecimento e estudo desta 

vertente artística
3
, remetida em anos anteriores para um estatuto redutor e injusto de «arte 

menor»
4
. Quase em paralelo, integrando a mesma geração, outros historiadores, como 

Domingos de Pinho Brandão
5
 e Artur de Magalhães Basto

6
 dão à estampa trabalhos 

fundamentais, que resultam do levantamento de elementos extraídos de documentação 

                                                           
1
 ALVES, Natália Marinho Ferreira – Talha. In Dicionário da arte barroca em Portugal. Dir. José Fernandes 

Pereira, coord. Paulo Pereira. Lisboa: Editorial Presença, 1989. ISBN 972-23-1088-7. p. 466. IDEM – A 

talha dourada uma área patrimonial em crise. In Revista Poligrafia. Porto: Centro de Estudos D. Domingo de 

Pinho Brandão. Nº 7/8 (1998) p. 8. 
2
 Sobretudo com dois artigos percursores: BAZIN, Germain – Morphologie du retable portugais. In Belas-

Artes. Lisboa. 2ª Série, 5 (1952) p. 3-28. SMITH, Robert C. – The woodcarved retable. 1600-1750. In Belas 

Artes. Lisboa: [s.n.]. 2ª Série, nº 2 (1950) p. 16-57. Em 1962, Robert Smith elaborará o monumental estudo 

considerado ponto de viragem na história da arte portuguesa: IDEM – A talha em Portugal. Lisboa: Livros 

Horizonte, Imp. 1963. 198 p. 
3
 ALVES, Natália Marinho Ferreira – Ob. cit.. p. 8. IDEM – Estruturas retabilísticas portuenses da primeira 

metade do século XVIII. In Revista Poligrafia. Arouca: Centro de Estudos D. Domingo de Pinho Brandão. 

Nº 6 (1997) p. 26. 
4
 SERRÃO, Victor – O barroco. Lisboa: Editorial Presença, 2003. (História da Arte em Portugal; 4). ISBN 

972-23-3017-9. p. 113. 
5
 BRANDÃO, Domingos de Pinho – Retábulos de talha e painéis de igrejas e capelas da cidade do Porto: 

apontamentos e documentos para o seu estudo. In Documentos e memórias para a história do Porto. XXXII 

(1963) p. 11-26. E com o trabalho mais tardio condensado em quatro volumes: IDEM – Obra de talha 

dourada, ensamblagem e pintura na cidade e na diocese do Porto: documentação (Séculos XV a XVII). 

Porto: [Oficinas Gráficos Reunidos], 1984. 910 p. (Diocese do Porto: subsídios para o seu estudo; 1). IDEM 

– Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na cidade e na diocese do Porto: documentação (1700-

1725). Porto: [Oficinas Gráficos Reunidos], 1985. 757 p. (Diocese do Porto: subsídios para o seu estudo; 2). 

IDEM – Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na cidade e na diocese do Porto: documentação 

(1726-1750). Porto: [Oficinas Gráficos Reunidos], 1986. 616 p. (Diocese do Porto: subsídios para o seu 

estudo; 3). IDEM – Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na cidade e na diocese do Porto: 

documentação (1751-1775). Porto: [Oficinas Gráficos Reunidos], 1987. 409 p. (Diocese do Porto: subsídios 

para o seu estudo; 4). 
6
 BASTO, Artur de Magalhães – Apontamentos para um dicionário de artistas e artífices que trabalharam 

no Porto do século XV ao XVIII. Porto: Câmara Municipal, [19-?]. 593 p. 
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notarial e que terão grande repercussão na comunidade científica
7
. O caminho traçado será 

duas décadas mais tarde seguido por Natália Marinho Ferreira Alves
8
, que explora uma 

nova abordagem do fenómeno, como expressão colectiva genuinamente nacional, em 

estreita relação com o expressionismo contra-reformista
9
.   

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Natália Marinho Ferreira Alves, 

que assumiu interiormente o propósito de criar uma «escola», tem-se verificado nos 

últimos anos um aprofundamento da investigação, em numerosas dissertações e provas 

académicas que têm vindo a expandir a área geográfica de estudo
10

, a descompartimentar 

as balizas cronológicas em termos tipológicos e a propor novas abordagens de estudo na 

área, testemunhando decididamente a importância deste «fenómeno sem paralelo na 

Europa do tempo»
11

. 

Nos últimos anos, tem-se alertado sobretudo para a carência de estudos regionais, 

nos quais se proceda a uma inventariação metódica dos espécimes e à respectiva análise, 

pondo em relevo as suas especificidades. A urgência desses estudos intensifica-se por 

constatarmos a rápida destruição e agressões de que muitos exemplares são vítimas, face a 

restauros que nos privam da fruição dos seus valores originais. È neste quadro, que 

inserimos o nosso estudo, geograficamente circunscrito à área da sub-região do Douro, 

cingindo-nos não à peça habitualmente escolhida enquanto expressão suprema da arte da 

talha – o retábulo – mas sim aos tectos em caixotões que enquadram essas verdadeiras 

«relíquias» de mensagens bíblicas abertas à interpretação da assistência. 

                                                           
7
 ALVES, Natália Marinho Ferreira – A talha dourada uma área patrimonial em crise. In Revista Poligrafia. 

Porto: Centro de Estudos D. Domingo de Pinho Brandão. Nº 7/8 (1998) p. 8-9. 
8
 ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – Alguns artistas e artífices 

setecentistas de entre Douro e Minho em Vila Real e seu termo: subsídios para um dicionário de artistas e 

artífices que trabalharam em Trás-os-Montes nos séculos XVII-XVIII (II). In Bracara Augusta: Revista 

Cultural da Câmara Municipal de Braga. Braga: Imp. Oficinas Gráficas da Livraria Cruz. Tomo XXXV, 

fasc. 79 (92) (1981) p 3-23. IDEM – Subsídios para um dicionário de artistas e artífices que trabalharam em 

Trás-os-Montes nos séculos XVII-XVIII (I). In Revista de História. Porto: Centro de História da 

Universidade do Porto. Vol. 5 (1983-1984) p. 159 -186. ALVES, Natália Marinho Ferreira – A arte da talha 

no Porto na época barroca: artistas e clientela, materiais e técnicas. Porto: Arquivo Histórico da Câmara 

Municipal do Porto, 1989. 2 Vol. (Documentos e memórias para a História do Porto; 47). Dissertação de 

doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
9
 Na dissertação de doutoramento, Natália Marinho Ferreira Alves define e caracteriza as oficinas que 

laboraram no Porto; identifica os artistas e artífices (de labor erudito ou popular); define técnicas e materiais; 

fases observadas na elaboração dos retábulos; aborda as relações estabelecidas entre a clientela e os artistas e 

a inserção do retábulo no espaço sacro. 
10

 Para além de Lisboa e do Porto, os dois centros produtores de talha mais destacados, foi dada nos últimos 

anos atenção a outros pólos de produção, inseridos no mesmo vocabulário epocal, mas reveladores de 

cambiantes próprias, nomeadamente Braga, Lamego, Viseu, Aveiro, Évora, Faro. Constatou-se que, por todo 

o território nacional, sobejava um espólio de talha cuja abordagem se tornava imperativa. IDEM – Estruturas 

retabilísticas portuenses da primeira metade do século XVIII. In Revista Poligrafia. Arouca: Centro de 

Estudos D. Domingo de Pinho Brandão. Nº 6 (1997) p. 26. SERRÃO, Victor – O barroco. Lisboa: Editorial 

Presença, 2003. (História da Arte em Portugal; 4). ISBN 972-23-3017-9. p. 99.     
11

 IDEM – Ibidem. p. 113. 
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1. Espaço interior sacro 

 

«A Igreja, desde os primórdios do Cristianismo encontrou sempre na Arte uma 

das melhores formas de se relacionar com os Fiéis. Ainda que pela Palavra a 

comunicação seja estabelecida, ainda que pelo Gesto esta seja reforçada e ampliada na 

sua significação, a obra de arte, pela sua carga simbólica, expressa mais rápida e 

profundamente a mensagem desejada, sendo de igual modo mais facilmente compreensível 

por aqueles a quem se destina»
12

. 

Integrada neste contexto, a arte da talha revela-se uma das expressões mais 

genuínas, características e significativas do espírito barroco, aparecendo no mundo ibérico, 

e principalmente em Portugal, como o processo mais original e convincente, de entender os 

princípios contra-reformistas
13

, poderoso meio de afirmação da Fé Católica
14

. 

Na história da talha portuguesa, o retábulo, designadamente o retábulo-mor
15

, 

ocupa incontestavelmente o lugar supremo. Em volta dele, porém, agrupa-se toda uma 

série de elementos e superfícies entalhados que partem da capela-mor e se estendem a todo 

o interior da igreja, compondo uma unidade que se constitui como uma das mais belas 

expressões da arte do mundo português, sobretudo na região do Norte. Frontais de altar, 

púlpitos, caixas de órgãos, cadeiras, oratórios e maquinetas, ricas sanefas, solenes grades 

do coro, revestimento de vãos, quartelões
16

, molduras e remates, caixotões
17

 – isoladas, 

algumas peças colocam-se entre as verdadeiras obras-primas da arte nacional; vistas em 
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 IDEM – Talha. In Dicionário da arte barroca em Portugal. Dir. José Fernandes Pereira, coord. Paulo 

Pereira. Lisboa: Editorial Presença, 1989. ISBN 972-23-1088-7. p. 466. IDEM – A escola da talha portuense 
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 IDEM – A arte da talha no Porto na época barroca: artistas e clientela, materiais e técnicas. Porto: 
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Porto. Vol. 1. p. 10. IDEM – Talha. In Dicionário da arte barroca em Portugal. Dir. José Fernandes Pereira, 

coord. Paulo Pereira. Lisboa: Editorial Presença, 1989. ISBN 972-23-1088-7. p. 466.. IDEM – A escola da 

talha portuense e a sua influência no norte de Portugal. Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 972-8387-90-3. p. 13. 
15

 IDEM – Ibidem. p. 46 
16

 Composições laterais que preenchem quase totalmente as ilhargas das capelas-mores, compostas por 

mísulas, pilastras e outros esquemas decorativos. Cf.: IDEM – Ibidem. p. 38-39.  
17

 SMITH, Robert C. – A talha em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, Imp. 1963. p. 79. ALVES, Natália 

Marinho Ferreira – A talha da Igreja do Convento de S. Francisco do Porto: o forro da nave central e do 

transepto, 1732. In Revista da Faculdade de Letras: História. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. Vol. 10, II Série (1993) p. 366. IDEM – Talha. In Dicionário da arte barroca em Portugal. Dir. José 

Fernandes Pereira, coord. Paulo Pereira. Lisboa: Editorial Presença, 1989. ISBN 972-23-1088-7. p. 466. 

IDEM – A evolução da talha dourada no interior das igrejas portuenses. In Revista Museu. [S.l.]: [s.n.]. 4ª 

Série, nº 4 (1995) p. 33-34.  
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conjunto, estas «talhas complementares» revelam-se indispensáveis à compreensão da 

realização total dos entalhadores de Portugal. 

Os retábulos ou os revestimentos totais a ouro transformam os espaços vulgares 

em cenários magníficos, onde a mensagem estética e apologética do barroco encontra a sua 

natural ambiência
18

. Não é exigida aos edifícios grande complexidade arquitectónica. 

Ingrediente barroquizante por excelência, a talha estabelece um diálogo magnifico com a 

arquitectura quando esta domina, como na Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Arouca, 

ou assume a primazia como nas igrejas de Santa Clara e de São Francisco, do Porto
19

. 

As chamadas «igrejas de ouro»
20

, resultam essencialmente da combinação do 

dourado da talha com o azul e branco dos azulejos figurativos e com o cromatismo que 

sobressai tanto das pinturas emolduradas de relevos como de panos e cortinas 

periodicamente dispostas em tribunas e janelas
21

. Acrescentada à relativa sobriedade dos 

planos e às linhas rectas, a talha, prolixa e exuberante, transforma os espaços interiores e 

dinamiza-os criando-lhes sugestões caleidoscópicas (século XVII) ou perspectivas 

ilusionistas (século XVIII)
22

, destinadas a maravilhar, deslumbrar, comover e seduzir o 

olhar, convencendo o espectador e impondo-lhe deste modo os dogmas iconográficos 

tridentinos. O cromatismo, o brilho, a luz, que se afirma e brilha na talha ou no azulejo, 

que constrói e reivindica espaços; que torna os corpos visíveis e «manifesta todas as 

cores», constitui o «primeiro parto do Criador» e afasta todas as criaturas da «sepultura 

das trevas»
23

. 
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 SALTEIRO, Ilídio – Nacional, estilo. In Dicionário da arte barroca em Portugal. Dir. José Fernandes 
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Gera-se um cenário de esplendor destinado aos sentidos, onde o frémito do corpo 

é um sinal de posse divina
24

. Um verdadeiro «palco sacro» onde o sacerdote «pedra 

basilar da encenação»
25

 e a assembleia de crentes, afirmam e reforçam a sua fé na 

celebração emotiva dos rituais litúrgicos. Para a compreensão desse «Theatrum Sacrum» 

misterioso e atraente, que ambicionava a arte total
26

, há que recordar o papel 

desempenhado para a recriação dessa ambiência: a música saída dos órgãos, a maioria dos 

quais com esplêndidas caixas em talha dourada
27

; a melopeia das ladainhas; o ritmo 

sincopado do latim, língua eivada de mistério, entendida por poucos e usada pelos 

sacerdotes na celebração dos ofícios divinos; a opulência das alfaias litúrgicas feitas de 

materiais preciosos; a visão ímpar dos paramentos ricamente bordados; o odor inebriante 

das nuvens de incenso saídas dos turíbulos, ao qual se misturava também o cheiro acre das 

velas queimadas, e cuja luz bruxuleante contribuía para adensar o misticismo do 

ambiente
28

. Há pois um apelo total aos sentidos nesta arte de sagrado e para o sagrado: a 

grande alma desta realidade
29

. 
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1.1.  A pintura de tectos em Portugal nos séculos XVII e XVIII 

 

Durante o século XVII e XVIII, a pintura portuguesa, ainda que influenciada 

pelos tratados de pintura cenográfica ou de perspectiva
30

, tratados de arquitectura, livros de 

ornatos, gravuras avulsas e «registos de santos» que circulavam então por toda a Europa
31

, 

adquire características específicas, relacionando-se com outros elementos decorativos 

como a talha e o azulejo, que alteram o espaço interior das igrejas. Os investigadores, têm 

distinguido duas variedades de pinturas de tectos
32

, que podem ou não aparecer 

conjugados. 

Um primeiro género, é composto por brutescos, sendo apontado como «uma das 

mais singulares soluções de ornamentação das igrejas, mosteiros, capelas, palácios, 

realengos e residências aristocráticas durante o século XVII»
33

. Inicialmente inspirado na 

pintura dos grottesche italianos de século XVI, popularizada por toda a Europa pelos 

artistas do Renascimento, e influenciado mais tarde pelas «ferroneries» flamengas e por 

tratados de grottesche, arabescos e flores, o brutesco autonomiza-se e nacionaliza-se, em 

Portugal e no mundo de expressão portuguesa, como género ornamental sobretudo no 

século XVII, envolvendo coberturas (pintadas a fresco ou em estuque, pintadas a óleo em 

caixotões, pintadas a têmpera e ouro), panos murais, colunas, frisos e barras dos edifícios e 

contribuindo, numa perfeita comunhão com a talha, o azulejo, a imaginária e o mármore 

embutido, para a definição do fenómeno de «igreja forrada a ouro». São composições 

animadas por motivos vegetalistas, simétricos ou estilizados, flores, folhas túrgidas de 

acanto enroladas, volutas e florões, grinaldas floridas, entrelaçados em espiral, obras de 

laço, meninos, frutos, cartelas, anjos desnudos, aves, vieiras, animais fantásticos e figuras 
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alegóricas, mascarões, cariátides, vasos floridos, envolvendo painéis ou cartelas com os 

símbolos das litanias marianas e da Eucaristia, com cenas religiosas e trechos de paisagens 

fantásticas, ou meios-corpos de profetas, apóstolos, doutores da Igreja e santos 

evangelistas. Victor Serrão distingue três ciclos evolutivos
34

 neste género pictórico: um 

primeiro «período arcaizante», inserido na tradição maneirista, desprovido de 

tridimensionalidade, sem interrupção de ritmos, valendo-se do dinamismo de formas 

geometrizantes e vegetalistas em conjugação com os elementos já anunciados; um segundo 

«período de nacionalização», durante o qual as soluções barrocas se tornam mais refinadas 

em robustez e amplitude, com  recurso aos dourados e ao cromatismo dos vegetalismos, 

numa articulação espacial perfeita com a talha e o azulejo; um terceiro momento de 

«convergência com a perspectiva ilusionista», durante o qual este género começa a decair 

face à introdução do gosto pelas decorações perspectivadas e ilusionistas de arquitectura 

fingida, rasgada e de efeitos tridimensionais
35

.  

Um segundo género é constituído por caixotões, «onde as telas pintadas 

semelhantes às dos altares se dispõem em fiadas sucessivas»
36

. Corridos em forma de 

abóbada, com composições pintadas directamente nas tábuas, ou em telas aplicadas, 

cercadas de molduras de talha dourada ou policromada, os caixotões suscitavam as mãos 

do entalhador e do dourador. Os autores referenciados, têm apontado como temas mais 

comuns: cenas mitológicas, passos da vida e da Paixão de Cristo, reportórios hagiográficos 

individualizados ou ciclos de quadros históricos sobre uma personagem ou uma ordem. Os 

espaços mais apontados para este género, têm sido sobretudo os tectos de igrejas, capelas e 

dependências anexas, claustros, refeitórios e bibliotecas. 

O primeiro género é referido como o mais comum, mas o segundo vai também 

sofrer grande divulgação em Portugal, sobretudo na região Norte
37

 e no Brasil
38

. 
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1. Distrito de Vila Real 

 

O inventário prévio realizado, cujo resultado é visível no QUADRO I
39

, tem 

como área geográfica de estudo, o actual distrito de Vila Real. Pertencente à província de 

Trás-os-Montes e Alto-Douro, é delimitado a leste pelo distrito de Bragança, a sul pelo 

distrito de Viseu e a oeste pelo distrito do Porto e pelo distrito de Braga.  

Na actual divisão principal do país, o distrito cuja sede é a cidade de Vila Real, 

integra a Região Norte, subdividida pelas sub-regiões do Douro, Tâmega e Alto Trás-os-

Montes, pelas quais se distribuem catorze concelhos (Figura 1)40. Pertencentes ao Douro, 

seguindo uma ordem alfabética, temos os seguintes concelhos: Alijó, Mesão Frio, Peso da 

Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real. Na sub-região do Tâmega 

encontram-se os concelhos de Mondim de Basto e de Ribeira de Pena. Do Alto Trás-os-

Montes, fazem parte os concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, Murça, Valpaços e Vila 

Pouca de Aguiar.  
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Figura 1 – Mapa do distrito 

de Vila Real. Divisão dos 

concelhos pelas sub-regiões. 



25 
 

 

 

No inventário, abordamos apenas edifícios religiosos – igrejas paroquiais, capelas 

e eventualmente igrejas integrantes de santuários, conventos ou mosteiros – destacados do 

«Sistema de Informação para o Património Arquitectónico» (S.I.P.A.)
41

 que tem vindo a 

ser realizado pelo actual Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
42

. Preenchemos 

algumas lacunas com outras fontes que especificamos em nota.  

Salientamos que os estudos monográficos existentes são pontuais e não nos 

permitem aferir sobre a importância que estes exemplares comportam no conjunto da arte 

da talha ao nível regional e nacional. A consulta das Memórias Paroquiais de 1758, 

relativas ao distrito de Vila Real
43

 revelaram-se quase infrutíferas. Prestamos especial 

atenção aos items 7 («Qual o orago, quantos altares tem e de que santos, quantas naves 

tem; se tem irmandades, quantas e de que santos?») e 13 («se tem algumas ermidas e de 

que santos e se estão dentro ou fora do lugar e a quem pertencem?») do interrogatório. na 

ânsia de encontrarmos alguma descrição, mas em todo o distrito apenas três edifícios são 

descritos como possuindo tectos em caixotões: a Igreja de São Vicente de Galafura (Peso 
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 Iniciado em 1990, o S.I.P.A., constituído por um conjunto de bases de dados interoperacionais 

representadas no esquema gráfico, contempla várias áreas de investigação realizada, regista, gere e 

disponibiliza informação textual e iconográfica estruturada sobre o valor arquitectónico, documental, 

simbólico, de natureza técnica, científica e administrativa do património português ou de origem portuguesa. 

S.I.P.A. [on-line]. [citado em 2008-06-14]. ]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_A.aspx>.  
42

 Objecto de reestruturação o redenominado Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (I.H.R.U., I.P.), 

integra atribuições de dois outros organismos a extinguir, o Instituto de Gestão e Alienação do Património 

Habitacional do Estado (I.G.A.P.H.E.) e a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

(D.G.E.M.N.). Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Histórico. Antecedentes. [on-line]. 2008-

06-11. [citado em 2008-06-14]. ]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/ihru/historico/antecedentes.html>.  

As informações transcritas no QUADRO I, já referido, foram retiradas sobretudo de quatro campos que 

integram as fichas de inventário do S.I.P.A.: «Descrição», «Descrição complementar», «Cronologia» e 

«Intervenções». Assinalamos que, grande parte das fichas apresentam dados muito incompletos, 

relativamente à apresentação e à descrição dos tectos e coberturas, sendo que algumas denotam que o imóvel 

se encontra em estudo. A consulta das fontes/peças fotográficas que constam no processo, permitiu em 

muitos casos superar essas lacunas, mas nem sempre foi suficiente para a sua identificação. De todos os 

concelhos percorridos, Boticas, Sabrosa, Murça e Montalegre são os que apresentam fichas de inventário 

com menor clareza de dados e ausência de imagens. Consequência ou não, são os concelhos nos quais 

identificamos o menor número ou mesmo a inexistência de exemplares de tectos em caixotões. Note-se ainda 

que no que diz respeito a outros espaços internos, que não sejam a capela-mor e a nave (sub-coro, sacristia, 

capelas laterais e outras dependências anexas), muitas vezes não foi possível determinar a existência de 

exemplares. 
43

 As memórias existentes e disponíveis foram publicadas na íntegra por: CAPELA, José Viriato, 

BORRALHEIRO, Rogério, MATOS, Henrique – As freguesias do distrito de Vila Real nas memórias 

paroquiais de 1758: memórias, história e património. Braga: [Edição de Autor], 2006. 723 p. (Portugal nas 

memórias paroquiais de 1758; 3).  

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/ihru/historico/antecedentes.html
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da Régua),  a Capela do Santuário de Nossa Senhora da Saúde (Sabrosa)
44

 e a Igreja de São 

Pedro (Vila Real)
 45

.   

O QUADRO A, oferece-nos uma súmula dos resultados alcançados com o 

inventário. Num total de 14 concelhos (272 freguesias), identificamos 61 conjuntos de 

exemplares integrados em 42 edifícios. Sobre estes exemplares existentes, pesa o número 

de 16 exemplares desaparecidos e 2 conjuntos deslocados. O quadro contempla igualmente 

um número significativo de exemplares, posteriores ao âmbito cronológico do nosso 

estudo, que vieram substituir tectos existentes. Sendo em masseira ou pintados, colocamos 

a hipótese dos tectos substituídos serem em caixotões.  

 

 

QUADRO A – RESULTADOS GENERALISADOS DO INVENTÁRIO 

 
 

CONCELHOS 

(Nº DE 

FREGUESIAS) 

 

Nº DE 

EXEMPLARES 

EXISTENTES / 

EDIFÍCIOS 

 

Nº DE EXEMPLARES 

DESAPARECIDOS / 

DESLOCADOS 

 

Nº DE EXEMPLARES 

POSTERIORES      

 

ALIJÓ  

(19) 

 

1 / 1 

 

1 – Pintura da cobertura 

interior da nave pela Casa-

Oficina Maranus (1977). 

 

1 – Obras de remodelação (1950). 

 

 

BOTICAS  

(16) 

 

1 / 1 

 

_ 

 

1 – Obras de reparação das 

coberturas (1988). 

1 – Execução do tecto da nave (2ª 

metade do século XX). 

1 – Pintura do tecto da nave pela 

Casa-Oficina Maranus (século 

XX). 

 

CHAVES  

(51) 

 

10 / 8 

 

_ 

 

1 – Substituição das coberturas 

pela D.G.E.M.N. (1996). 

 

MESÃO FRIO 

(7) 

 

6 / 3 

 

_ 

 

3 

 

MONDIM DE 

BASTO  

(8) 

 

4 / 3 

 

_ 

 

_ 

 

MONTALEGRE 

(35) 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

MURÇA  

(9) 

 

3 / 3 

 

_ 

 

1 – Pintura do tecto da nave 

(século XX). 

                                                           
44

 Exemplar desaparecido. 
45

 V. QUADRO I – Edifícios religiosos com tectos em caixotões no distrito de Vila Real. Vol. II: Tomo II – 

Apêndice Analítico. p. 53-92. 
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PESO DA 

RÉGUA (12) 

 

6 / 3 

 

_ 

 

1 – Tecto da capela-mor (séc. 

XIX / XX). 

 

RIBEIRA DE 

PENA  

(7) 

 

3 / 1 

 

_ 

 

1 – Execução da cobertura do 

corpo único (1970). 

1 – Substituição dos tectos 

(1990). 

 

SABROSA  

(15) 

 

_ 

 

1 – Pintura dos tectos 

(1976-1977). 

 

1 – Remodelação interior (1970-

1980). 

 

SANTA MARTA 

DE PENAGUIÃO 

(10) 

 

10 / 5 

 

1 – Pintura do tecto do 

corpo único pela Comissão 

Fabriqueira (c. 1940). 

1 – Incêndio e substituição 

da cobertura da nave (c. 

1970). 

 

1 –Pintura do tecto da capela-mor 

pela Casa-Oficina Maranus (séc. 

XX). 

 

VALPAÇOS (31) 

 

3 / 3 

  

1 – Pintura dos painéis da nave  

por Vítor Mendes, de Braga (séc. 

XX). 

1 – Pintura dos painéis da capela-

mor  por Vítor Mendes, de Braga 

(séc. XX). 

1 – Pintura dos tecto da nave pela 

Casa-Oficina Maranus (meados so 

séc. XX). 

1 – Pintura dos tecto da capela-

mor pela Casa-Oficina Maranus 

(meados so séc. XX). 

1 – Pintura dos tecto da capela-

mor pela Casa-Oficina Maranus 

(meados so séc. XX). 

1 – Substituição do antigo tecto 

do corpo único (1980). 

 

VILA POUCA 

DE AGUIAR (18) 

 

6 / 5 

 

_ 

 

_ 
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VILA REAL (30) 

 

8 / 6 

 

1 – Execução de um novo 

tecto (1985/1986). 

1 – Execução de novo 

tecto pela D.G.E.M.N. 

(1988). 

4 – Incêndio (21 de 

Novembro de 1837). 

1 – Edifício demolido 

(1926). 

1 – Edifício demolido 

(1873). 

1 – Deslocados (1999). 

2 – Substituição do antigo 

tecto em caixotões por um 

novo (1790/1791). Por sua 

vez a capela foi demolida 

(1953) e o conjunto mais 

recente sofreu deslocação.  

1 – Edifício demolido (3-4 

de Fevereiro de 1867). 

1 – Edifício demolido 

(1963). 

1 – Substituição do tecto 

(1ª metade do século XX). 

 

1 – Pintura dos tectos pela Casa-

Oficina Maranus (1979). 

1 – Pintura da cobertura interior 

da nave (1980). 

 

 

A reunião destes dados permitiu-nos obter a mancha que se pode observar na 

Figura 2
46

. Os concelhos de Chaves, Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de 

Penaguião e Vila Real, todos (à excepção do primeiro) concelhos da sub-região do Douro, 

são os que apresentam uma maior mancha de edifícios nos quais identificamos a 

existência, o desaparecimento e a deslocação de tectos em caixotões. 

                                                           
46

 Mapa alterado. Mapa do distrito de Vila Real. [on-line]. [citado em 2008-06-14]. ]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.360portugal.comDistritos.MapasDistrito-VilaReal.html>. 
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È cada vez mais restrito o número de exemplares de talha e a existência de 

interiores cujo código de leitura ainda nos é possível detectar e analisar na sua forma 

original
47

. Este cenário dramático, causado, sobretudo, pelo baixo nível cultural e pela 

insensibilização da sociedade portuguesa, em geral, é perceptível em todas as estruturas de 

talha. Particularmente nesta área, pudemos verificar:  

 a proliferação de uma política de conservação e restauro, desactualizada 

cientificamente, que multiplica e generaliza intervenções questionáveis, causando prejuízos 

permanentes, muitas vezes, a mutilação e a desfiguração de exemplares, através, por 

exemplo, da remoção do douramento e da policromia de origem, substituindo-se por tinta 

plástica ou purpurina, ou a alteração da ordem dos painéis, quebrando o código de leitura 

                                                           
47

 Sobre este aspecto Cf.: ALVES, Natália Marinho Ferreira – A talha dourada uma área patrimonial em 

crise. In Revista Poligrafia. Porto: Centro de Estudos D. Domingo de Pinho Brandão. Nº 7/8 (1998) p. 7-11. 

Figura 2 – Mapa do distrito de Vila Real. Edifícios religiosos com tectos 

em caixotões.  
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primitiva. Com efeito, grande parte dos edifícios inventariados sofreram alterações e 

reformas empreendidas quer pela D.G.E.M.N./I.H.R.U., quer pelas comissões fabriqueiras 

do edifício ou pela paróquia, com frequência referentes à pintura, remoção e/ou 

substituição dos tectos e coberturas. 

 a deficiente instalação eléctrica que dificulta a sua visualização e leitura
48

,  

 a demolição de templos e a subsequente destruição de talha ou o seu 

eventual desaparecimento após a deslocação. 

 

 

1.1. Sub-região do Douro: exemplares documentados 

 

Não obstante os avanços que se tem verificado a nível científico, graças a um 

conhecimento cada vez mais sistematizado de documentação, deparamo-nos com lacunas 

graves ao nível da documentação, que são comuns a diversas áreas geográficas de 

Portugal, e que impedem a identificação de grande parte dos conjuntos de exemplares, a 

nível da datação e da autoria. 

No QUADRO B, apresentamos os conjuntos de exemplares de tectos em 

caixotões documentados e não documentados na área geográfica da sub-região do Douro. 

A análise do quadro, ainda que detenha poucos dados, confirma-nos esse cenário crítico. 

Num universo de 26 edifícios religiosos existentes, e 5 desaparecidos, e num total de 31 

conjuntos de exemplares existentes, 16 desaparecidos e 2 deslocados, contam-se apenas 14 

exemplares documentados. Desses 14, apenas 2 exemplares desaparecidos se encontram 

documentados.  

Note-se que, em alguns casos, temos referências a datas ou a documentos, os 

quais, pese embora a procura que efectuamos, não conseguimos localizar. São exemplo, os 

tectos da Igreja Matriz de Santa Maria de Oliveira e do desaparecido tecto da capela-mor 

da Igreja do Santuário da Nossa Senhora da Saúde, sobre os quais nos aparece apenas a 

referência a uma data. No que diz respeito à Capela de São Frutuoso, da Igreja de 

Constantim, podemos observar duas datas inscritas sobre o portal da mesma. 

Relativamente à Capela de São Pedro de Medrões, encontramos uma referência na qual nos 

                                                           
48

 Revelou-se mesmo impossível, em alguns casos, como por exemplo no tecto da nave da Igreja de Santo 

Adrião de Sever (Santa Marta de Penaguião), fotografar e visualizar a iconografia da totalidade dos painéis, 

dada a disposição da instalação eléctrica. 
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são dados diversos pormenores do contrato
49

, inclusive a data inicial e o prazo da obra, 

mas desconhecemos igualmente o documento. O mesmo acontece com a Igreja Matriz de 

Santo Adrião de Sever, sobre a qual possuímos alguma documentação, a par de referências 

a documentos que também não conseguimos localizar.  

 

                                                           
49

 V. QUADRO C – Os artistas e os artífices. Vol. I – Texto. p. 50-61.   
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50

 Assinalamos a azul os edifícios / conjuntos desaparecidos ou deslocados. 
51 Em 1977, a Casa-Oficina Maranus fez uma «nova pintura da cobertura interior da nave». Cf.: NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de Vilar de Maçada / Igreja de Nossa 

Senhora da Assunção (Nº IPA PT011701180036) [Em linha]. Actual. 2004. [Consult. Abr. 2008]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
52

 V. DOCUMENTO XI. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 41-43. 
53

 LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho – Santa Maria de Oliveira. In Portugal antigo e moderno: diccionario geographico, estatistico, chorographico, 

heraldico, archeologico, historico, biographico e etymologico de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande número de aldeias. Lisboa: Livraria Editora de 

Mattos Moreira & Companhia, 1878. Vol. 8, p. 428-430. 
54

 Na ficha de inventário do S.I.P.A., esta capela é indicada como propriedade da Igreja Católica, mas pelo pároco da freguesia foi-nos indicado que deveria ser propriedade 

privada de uma quinta, algo que não conseguimos averiguar. Pelas fotografias que constam no processo, e que podemos visualizar, o edifício encontra-se bastante deteriorado.   

 

QUADRO B – EXEMPLARES DOCUMENTADOS E EXEMPLARES NÃO DOCUMENTADOS 

(Distrito de Vila Real, Sub-Região do Douro)50
 

 

 

IGREJA / CAPELA 

 

ESPAÇO 

 

DATA DA ESCRITURA 

E PRAZO 

 

FONTE 

 

Capela de Nossa Senhora do Pópulo/Capela 

da Boa Morte (Alijó) 

 

Capela-mor 

  

 

Igreja Paroquial de Vilar de Maçada / Igreja 

de Nossa Senhora da Assunção (Alijó)
51

 

 

Nave  

 

1752, Fev., 7 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 3º Ofício, nº 16 (cota 

original: 18; cota antiga: Cat. I, Mç. 20, Dc. 51), fls. 112v.-113v.
52

. 

 

Igreja Matriz de Oliveira/ Igreja de Santa 

Maria (Mesão Frio) 

 

 

Capela-mor  

 

[?-1763] 

 

Referência
53

. 

 

Nave  

 

[?-1763] 

 

Sub-coro  

 

[?-1763] 

 

Igreja Matriz de Mesão Frio/Igreja de São 

Nicolau (Mesão Frio) 

 

Capela-mor 

  

 

Nave 

  

 

Capela de Santa Bárbara (Mesão Frio)
54

 

 

Corpo único 
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55

 V. DOCUMENTO XII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 44-47. 
56

 «1721 – a capela era descrita como "toda azulegiada por dentro, apainellada pelo tecto com as suas molduras douradas, tem capella do mesmo modo, dous altares 

colletrais com seus retabolos dourados, como tão bem a do altar mor, tudo magnificamente fabricado e ornado do necessario"» . Em 1976/1977 pintaram-se novos tectos. 

Cf.: RODRIGUES, Miguel – Santuário de Nossa Senhora da Saúde (Nº IPA PT011710110082) [Em linha]. Actual. 2004 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
57

 Tecto desaparecido, susbtituído por um novo tecto pintado c. 1940. Cf.: FIGUEIREDO, Paula – Capela da Senhora do Viso (Nº IPA PT011711030018) [Em linha]. Actual. 

2001 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em WWW:<URL:http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>.  
58

 Segundo J. Gonçalves Monteiro, o tecto da capela-mor, liso, foi pintado pela Casa-Oficina Maranus e o tecto da nave, que seria de caixotões, ardeu, há cerca de 30 anos e 

foi reconstruído em madeira de castanho, ficando delimitados os campos dos artesoados desaparecidos. Cf.: MONTEIRO, J. Gonçalves – Penaguião: terra e gente. Coimbra: 

Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, 2004. p. 184. 

 

Igreja Paroquial de Galafura / Igreja de São 

Vicente de Galafura (Peso da Régua) 

 

Nave 

  

 

Igreja Paroquial de Moura Morta/Igreja de 

Santa Comba (Peso da Régua) 

 

Capela-mor 

  

 

Nave 

  

Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa 

Maria (Peso da Régua) 

 

Capela-mor 

 

1755, Julh., 13 – 1756, Set. 

 

A.D.V.R., C.N.S.M.P., Livro de notas, 5º ofício, nº 37 (cota 

original: B; cota antiga: 183), fls. 48v.-50
55

.  

Nave 

 

1755, Julh., 13 – 1756, Set. 

 

Capela das Almas 

(lado do 

Evangelho)  

 

1755, Julh., 13 – 1756, Set. 

 

Igreja do Santuário de Nossa Senhora da 

Saúde (Sabrosa) 

 

Capela-mor 

(Desaparecido) 

 

[Anterior a 1721] 

 

Referência
56

 

 

Capela de Nossa Senhora do Viso (Santa 

Marta de Penaguião)
57

 

 

Corpo único 

(Desaparecido) 

  

 

Igreja de Santa Maria de Louredo (Santa 

Marta de Penaguião)
58

 

 

Nave 

(Desaparecido) 

  

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1


34 
 

 

 

 

 

                                                           
59

 Ref.: TEIXEIRA, Ricardo – Capela de São Pedro de Medrões (Nº IPA PT011711060007) [Em linha]. Actual. 1997. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. Este autor fala de vários documentos mas apenas apresenta uma referência, a qual 

verificámos estar incorrecta pois não corresponde a nenhum deles. Não obstante a procura, não conseguimos localizar o documento.  
60

 V. DOCUMENTO VIII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 35-37. 
61

 V. DOCUMENTO VI. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 28-30. 

 

Capela de São Pedro de Medrões (Santa 

Marta de Penaguião) 

 

Capela-mor 

 

1748 – 1749 

 

Referência
59

. 

  

Nave 

 

1748 – 1749 

 

Capela de Nossa Senhora dos Remédios 

(Santa Marta de Penaguião) 

 

Corpo único 

 

1739, Set., 1 – 1740, Set., 1 

 

A.D.V.R., C.N.S.M.P., Livro de notas, 4º ofício, nº 25 (cota 

original: 5), fls. 53v.-55
60

. 

 

Igreja Paroquial de São João Baptista (Santa 

Marta de Penaguião) 

 

Capela-mor 

  

 

Nave 

  

 

Sub-coro 

  

 

Igreja Paroquial de São Miguel de Lobrigos 

(Santa Marta de Penaguião) 

 

 

Capela-mor  

 

1729, Jan., 13 – 1729, Dez. 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 2º ofício, nº 16 (cota 

original: 3; cota antiga: Cat. 1, Mç. 26, Dc. 61), fls. 64-65
61

. 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1
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62

 Ref.: TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião (Nº IPA PT011711100019) [Em linha]. Actual. 1999. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. Este autor fala de vários documentos mas apenas apresenta uma referência, a qual 

verificámos estar incorrecta pois não corresponde a nenhum deles. Não obstante a procura, não conseguimos localizar o documento. 
63

 V. DOCUMENTO IX. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 38. 
64

 Ref.: IDEM – Ibidem. Não obstante a procura, não conseguimos localizar o documento referido. 
65

 V. DOCUMENTO XIII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 48. 
66

 Ref.: IDEM – Ibidem. Não obstante a procura, não conseguimos localizar o documento referido. 

 

Igreja Matriz de Sever/Igreja de Santo 

Adrião (Santa Marta de Penaguião) 

 

Capela-mor  

 

 

1731, Mar., 25 / 1744, Out., 

27 / 1758, Dez., 15 / 1759, 

Abr., 2 / 1760 

 

Referência
62

. 

A.D.P., Po. 4, nº 197, fls. 271-271v.
63

. 

Referência
64

. 

A.D.P. – Po 9, 4ª série, nº 16, fls. 58v-59v.
65

. 

 

Nave 

 

(antes) 1731 

 

Referência
66

. 

 

Sub-coro 

 

  

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1
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67

 Até 1985/1986, «a cobertura da capela-mor era decorada com painéis pintados, no centro dos quais surgiam símbolos da Paixão e, no central, símbolos eucarísticos 

envoltos por uma glória de querubins». Cf.: SERENO, Isabel, SANTOS; João; NOÉ, Paula  – Igreja de Constantim, incluindo as capelas anexas e o altar-mor de talha com 

sacrário giratório (Nº IPA PT011714070022) [Em linha]. Actual. 2004 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
68

 A Capela de São Frutuoso ainda existe mas o tecto já não é o original. Em 1988 a D.G.E.M.N., efectuou obras de recuperação das coberturas da nave da Igreja e da Capela 

de São Frutuoso «onde se fez um novo tecto de caixotões». Cf.: SERENO, Isabel, SANTOS; João; NOÉ, Paula  – Igreja de Constantim, incluindo as capelas anexas e o altar-

mor de talha com sacrário giratório (Nº IPA PT011714070022) [Em linha]. Actual. 2004 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>.  
69

 A capela de São Frutuoso, também conhecida como Capela dos «Caroços», «possui, sobre o portal, cartela com a inscrição: "SENHOR IESVS / O R(everen)DO 

SERAPHIM AL(vare)Z / CAVALLEIRO ROMA / NO E PAR(ac)O DE S(ão) LOVRENÇO / MANDOV REEDIFICAR. ESTA / SVA CAPELLA. NO ANNO DE / 1738". No 

interior, possui na parede do lado do Evangelho silhar com a seguinte inscrição "ESTA OBRA MA/NDOV FAZER / ANT(óni)O CORDEIR/IRO POR SVA C/ONTA ERA DE 

1671."». Cf.: FEEREIRA, Joaquim de Barros – Monografia da Igreja de Santa Maria de Constantim. Vila Real: Minerva Transmontana Tipografia, Lda., 1995. 88 p. p. 26-

28. SERENO, Isabel, SANTOS; João; NOÉ, Paula – Igreja de Constantim, incluindo as capelas anexas e o altar-mor de talha com sacrário giratório (Nº IPA 

PT011714070022) [Em linha]. Actual. 2004 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. Sobre a igreja de Constantim, e a inscrição sobre a capela de S. Frutuoso Cf.: FEEREIRA, 

Joaquim de Barros – Monografia da Igreja de Santa Maria de Cosntantim. Vila Real: Minerva Transmontana Tipografia, Lda., 1995. 88 p. p. 26-28. 
70

 V. DOCUMENTO IV. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 22-24. 
71

 Visitamos o edifício mas não foi possível tirar fotografias, pelo que não incluímos o conjunto na nossa análise. 

 

Igreja de Constantim (Vila Real) 

 

Capela-mor
67

 

  

 

Capela de São 

Frutuoso (lado do 

Evangelho)
68

 

 

1738 

 

Referência
69

 

 

Igreja Paroquial de Mateus/Igreja de São 

Martinho (Vila Real) 

 

Capela-mor 

 

1715, Abr., 23 – 1715, Out., 

31 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 5º Ofício, nº 37 (cota 

original: A34; cota antiga: Cat. I, Mç. 22, Dc. 50), fls. 130-131v.
70

. 

 

Igreja Matriz de Parada de Cunhos / Igreja 

de São Cristóvão (Vila Real)
71

 

 

 

Sub-coro 

  

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1
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 «Extintas as ordens religiosas em 1834, foi esta egreja cedida ao parocho de S. Pedro, mas em 11 de Junho de 1835 o prefeito a entregou ao reitor de S. Diniz para sede 

da sua parochia, e no dia 19 do dito mez para ella se fez a transladação do Santíssimo Sacramento com grande pompa. Passados dois annos, a 21 de Novembro de 1837, 

ardeu este convento, achando-se n'elle aquartelado o batalhão de caçadores nº 3. (…) O incendio devorou todo o edificio do convento e a propria egreja, que era sumptuosa 

e riquissima, poupando apenas a capella-mor, por ser d'abobada». Cf.: LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho – Vila Real de Traz os Montes. In Portugal 

antigo e moderno: diccionario geographico, estatistico, chorographico, heraldico, archeologico, historico, biographico e etymologico de todas as cidades, villas e freguezias 

de Portugal e de grande numero de aldeias. Lisboa: Liv. Ed. de Tavares Cardoso & Irmão, 1886. Vol. XI. p. 926-1041. ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim 

Jaime Barros Ferreira – A Igreja de São Domingos de Vila Real no século XVIII. Vila Real: [Núcleo Cultural Municipal de Vila Real], 1979. (Cadernos Culturais; 5). p. 7, 49. 
73

 A 12 de Agosto de 1753, celebrou-se a escritura de obrigação e contrato de uma nova obra da capela-mor com «tudo asentado em cal e arco (...) e pedra». Cf.: A.D.V.R., 

C.N.V.R. Livro de notas, mç. 7, nº 78, fls. 30v.-32. Pub.: ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – A Igreja de São Domingos de Vila 

Real no século XVIII. Vila Real: [Núcleo Cultural Municipal de Vila Real], 1979. (Cadernos Culturais; 5). p. 37-39.  
74

 V. DOCUMENTO II. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 15-17. 

 

Igreja e Antigo Convento de São Domingos 

/ Sé (Vila Real)
72

  

 

Capela-mor
73

 

  

 

Capela de Nossa 

Senhora do 

Rosário (lado da 

Epístola) 

 

1713, Nov., 19  

 

A.D.V.R., C.N.V.R.l., Livro de notas, 3º Ofício, nº 9 (cota original: 

11; cota antiga: Cat. I, Mç. 20, Dc. 44), fls. 36-37
74

. 

 

Capela de São 

Francisco 

(Portaria do 

Convento 

  

 

Capela do Senhor 

Jesus Crucificado 

(lado do 

Evangelho) 
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75

 Extinto em 1934, em 1855 o Convento passou para o património do Estado, sendo, na altura habitado por uma só freira. A 19 de Julho do mesmo ano, o Convento cedeu as 

instalações às «recolhidas» de Nossa Senhora das Dores. No ano de 1926, o Convento foi demolido visando a construção do paço episcopal da diocese de Vila Real e do 

seminário de Santa Clara. Cf.: LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho – Vila Real de Traz os Montes. In Portugal antigo e moderno: diccionario geographico, 

estatistico, chorographico, heraldico, archeologico, historico, biographico e etymologico de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande numero de aldeias. 

Lisboa: Liv. Ed. de Tavares Cardoso & Irmão, 1886. Vol. XI. p. 926-1041. BORGES, Júlio António – Monografia do concelho de Vila Real. Maia: [s.n.], 2006. ISBN 972-

98407-5-X. p. 132. FREITAS, Manuel Alcino Martins – O Convento de Santa Clara: II Parte – Fundação e constituição do Convento. In Tellus. Vila Real: Núcleo Cultural 

Municipal de Vila Real. Nº14 (Março 1986) p. 11-18.  
76

 «A igreja deste convento he de muita formozura, e está toda azulegeada e ornada com sinco altares, todo o tecto he apeinellado de quadros de passos da Escriptura, com 

seus rompantes levantados e dourados». Cf.: AGUIAR, José Moutinho de; MESQUITA, José Taveira da; CUNHA, António da – Rellação de Villa Real e do seo termo. 

Biblioteca Nacional de Lisboa, 1721. Códice 223, fls. 58-54v. Pub.: ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – A Igreja de São Domingos 

de Vila Real no século XVIII. Vila Real: [Núcleo Cultural Municipal de Vila Real], 1979. (Cadernos Culturais; 5). p. 19-28. Pub.: SOUSA, Fernando de; GONÇALVES, 

Silva – Memórias de Vila Real. Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real; Câmara Municipal de Vila Real, 1987. Vol. 2, p. 329. 
77

 «Tudo foi demolido em 1873, tendo sido tudo respeitado pelo general Silveira, quando em 1816 demoliu os muros da villa velha para fazer o seu palacio». Cf.: LEAL, 

Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho – Vila Real de Traz os Montes. In Portugal antigo e moderno: diccionario geographico, estatistico, chorographico, heraldico, 

archeologico, historico, biographico e etymologico de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande numero de aldeias. Lisboa: Liv. Ed. de Tavares Cardoso 

& Irmão, 1886. Vol. XI. p. 926-1041. AZEVEDO, Correia de – Vila Real. Vila Real: Câmara Municipal, 1970. p. 107. 
78

 V. DOCUMENTO VII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 33-34. 
79

 Em 1999, devido às obras em curso, a cornija de madeira e os painéis do tecto foram retirados para restauro. Cf: TEIXEIRA, Ricardo; FIGUEIREDO, Paula – Capela de 

São Lázaro / Capela de Santa Margarida (Nº IPA PT011714240073) [Em linha]. Actual. 2001 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>.  

 

Igreja do Convento de Santa Clara (Vila 

Real)
75

 

 

«Todo o tecto»
76

 

  

 

Capela de Nossa Senhora da Piedade (Vila 

Real)
77

 

 

Corpo único 

  

 

Capela/Igreja da Misericórdia (Vila Real) 

 

Sala do despacho 

 

1737, Julh., 1 – 1738, Out., 

31 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 6º Ofício, nº 57 (cota 

original: 139, 55; cota antiga: Cat. I, Mç. 32, Dc. 139) fls. 117-

118v.
78

. 

 

Capela de São Lázaro / Capela de Santa 

Margarida (Vila Real)
79

 

 

 

Corpo único 

  

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1


39 
 

 

 

 

                                                           
80

 V. DOCUMENTO V. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 25-27. 
81

 V. DOCUMENTO III. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 18-21. 
82

 V. DOCUMENTO I. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 11-14. 
83

 Em 1953, devido ao seu estado de degradação, a capela foi demolida, havendo intenção, nunca concretizada, de a reconstruir ou construir uma nova no Bairro de São 

Vicente Paulo. Após a demolição da capela, as telas foram colocadas à guarda da Diocese de Vila Real e recolhidas no seu Seminário, onde hoje se encontram juntamente 

com diversos retábulos provenientes da mesma capela. Cf.: NEVES, Elísio Amaral – A Capela de Santo António. In Tellus. Vila Real: Núcleo Cultural Municipal de Vila 

Real. ISSN 082-4830. Nº 38 (Junho 2003) p. 181-199. BORGES, Júlio António – Monografia do concelho de Vila Real. Maia: [s.n.], 2006. ISBN 972-98407-5-X. p. 122-123. 
84

 «Com o decorrer do tempo e com a falta de zelo das admnistrações, extinguiu-se a irmandade, – a capella ficou ao abandono – e de uma e outra foi coveiro o presidente 

da camara Dr. Charrua [em nota de rodapé: António Correia d'Almeida Lucena] pois para desaffrontar aquelle chão, demoliu a pobre capella na noite de 3 para 4 de 

Fevereiro de 1867» Cf.: LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho – Vila Real de Traz os Montes. In Portugal antigo e moderno: diccionario geographico, 

estatistico, chorographico, heraldico, archeologico, historico, biographico e etymologico de todas as cidades, villas e freguezias de Portugal e de grande numero de aldeias. 

Lisboa: Liv. Ed. de Tavares Cardoso & Irmão, 1886. Vol. XI. p. 926-1041.  

 

Igreja de São Pedro (Vila Real) 

 

 

Capela-mor  

 

1716, Nov., 6 – 1717, Ago., 

31 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 5º Ofício, nº 38 (cota 

original: 52; cota antiga: Cat. I, Mç. 22, Dc. 52), fls. 34v.-35v.
80

. 

 

Nave 

 

1714, Mai., 8 – Até ao dia de 

Páscoa de 1715 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 3º Ofício, nº 9 (cota 

original: 11; cota antiga: Cat. I, Mç. 20, Dc. 44), fls 53v-54
81

. 

 

Sacristia 

 

1708, Jun., 19 – 1708, Dez. 

31 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 5º Ofício, nº 33 (cota 

original: A30; cota antiga: Cat. I, Mç. 22, Dc. 43), fls. 95v.-97
82

. 

 

Capela de Santo António (Vila Real)
83

 

 

Corpo único 

  

 

Corpo único 

  

 

Capela de São Sebastião
84

 

 

 

Corpo único 
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 Com a extinção das ordens religiosas, em 1834, o convento é naturalmente extinto e os seus bens nacionalizados, passando a Igreja para a posse da Ordem Terceira de São 

Francisco, estabelecida em 1760. Na sequência da extinção, a cerca foi arrendada e depois vendida em hasta pública em 1843. Atingido por um incêndio em 9 de Janeiro de 

1850, salvou-se apenas a igreja, e foram realizadas obras no edifício do extinto convento. Desde cedo, o edifício recebe alguns corpos militares, e em definitivo, em 1883, o 

Regimento de Infantaria 13, quando este veio para Vila Real, transferido de Chaves. Por despacho de 9 de Maio de 1935, a Ordem Terceira de São Francisco encerrou as 

portas e entradas que comunicavam com o Hospital Regional de Caçadores 3, instalado numa das dependências do Convento. Em 15 de Junho de 1952, o RI13, mudou-se 

para o quartel novo, cedendo as instalações à Guarda Nacional Republicana. Conseguida a autorização do Vaticano e o acordo do Bispo de Vila Real, em 20 de Agosto de 

1963, a Ordem Terceira de São Francisco, colocou à venda a Igreja do Convento e os respectivos anexos, justificando esta atitude num anúncio publicado na imprensa local, 

no qual alegaram que a Igreja de São Francisco «há muitos anos sem culto, passara a constituir mais um encargo do que um benefício». Efectuada a compra, o templo foi 

demolido para ser construída uma garagem. Cf.: NOGUEIRA, Vítor – O Convento de São Francisco. In Tellus. Vila Real: Núcleo Cultural Municipal de Vila Real. ISSN 082-

4830. Nº 38 (Junho 2003) p. 165-168. BORGES, Júlio António – Monografia do concelho de Vila Real. Maia: [s.n.], 2006. ISBN 972-98407-5-X. p. 123-127. 
86

 V. DOCUMENTO X. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 39-40. 
87

 Visitamos o edifício mas não foi possível tirar fotografias, pelo que não incluímos o conjunto na nossa análise. 
88

 Na primeira metade do século XX, efectuou-se a «substituição do tecto de caixotões por um de mogno com cornijas em betão aparente». Cf.: SERENO, Isabel; TEIXEIRA, 

Ricardo – Igreja Matriz de Vila Marim / Igreja de Santa Marinha  (Nº IPA PT011714290050) [Em linha]. Actual. 2000 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. PARENTE, João – A Igreja Matriz de Vila Marim, Vila Real, e o seu restauro. In Tellus. Vila 

Real: Núcleo Cultural Municipal de Vila Real. Nº 24 (Junho 1995) ISSN 0872-4830 .p. 34-43.  

 

Igreja do Convento de São Francisco (Vila 

Real)
85

 

 

Capela de Nossa 

Senhora da 

Conceição (lado 

do Evangelho) 

  

 

Igreja Paroquial de São Tomé do Castelo / 

Igreja de São Tomé (Vila Real) 

 

Capela-mor 

 

1746, Jan., 7 – 1747, Mar., 1 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 6ª Ofício, nº 58 (cota 

original: 140, 56; cota antiga: Cat. 1, Mç. 32, Dc. 140) fls. 27-

27v.
86

. 

 

Igreja Matriz de Torgueda / Igreja de São 

Salvador (Vila Real)
87

 

 

Sub-coro 

  

 

Igreja Matriz de Vila Marim / Igreja de 

Santa Marinha (Vila Real)
88

 

 

Capela-mor 

  

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1
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2. Distrito de Viseu 

 

2.1.  Concelho de Lamego 

 

No sentido de percepcionarmos melhor a distribuição e a extensão da mancha de 

exemplares existentes, a outros concelhos exteriores ao distrito de Vila Real, procedemos 

também ao inventário dos edifícios religiosos com tectos em caixotões, no concelho de 

Lamego (distrito de Viseu), cujos resultados se encontram sistematizados no QUADRO 

II
89

 e espelhados na Figura 3
90

. 

A abundância de espécimes neste concelho afigura-se notável. Num total de 24 

freguesias, 15 apresentam edifícios com tectos em caixotões, mais precisamente 28 

edifícios, compondo, portanto um universo mais alargado e subsistente do que aquele que 

pudemos verificar na célula espacial dos seis concelhos que nos propusemos a analisar. 

É também de realçar o facto de uma parte significativa destes conjuntos terem 

sido recentemente documentados por Carla Sofia Ferreira Queirós
91

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89

 V. QUADRO II – Edifícios religiosos com tectos em caixotões no distrito de Viseu: concelho de Lamego. 

Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 93-105. 
90

 Mapa digitalizado e alterado. Mapa do concelho de Lamego. [on-line]. [citado em 20010-07-15]. 

Disponível em WWW:<URL:http://viajar.clix.pt/chegar.php?c=109&mg=1&lg=pt>. 
91 QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Os retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação 

de uma escola regional: 1680-1780. Lamego: Câmara Municipal, 2002. 810 p. Dissertação de mestrado em 

História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. IDEM  – A importância da 

sede do Bispado de Lamego na difusão da estética retabular: tipologias e gramática decorativa nos séculos 

XVII e XVIII. Porto: [Edição do Autor], 2006. 3 Vol. Dissertação de doutoramento em História da Arte, 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. V. QUADRO II – Edifícios religiosos com 

tectos em caixotões no distrito de Viseu: concelho de Lamego. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 93-

105. 
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Figura 3 – Mapa do concelho de Lamego. Edifícios religiosos com 

tectos em caixotões. Exemplares existentes. 
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CAPÍTULO III – A ACTIVIDADE ARTÍSTICA 
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1.  Os contratos  

 

Os contratos das obras, ainda que sejam pobres nos dados descritivos das obras 

realizadas, são elementos fundamentais para se iniciar o estudo sobre edifícios e obras dos 

quais pouco ou nada se conhece. São também um elo de ligação extremamente importante 

entre o artista e o encomendador
92

. Os artistas e artífices colocavam o seu saber ao serviço 

do encomendador, ferreamente controlador quanto ao conteúdo, restando-lhes uma 

competência e especulação de matriz tecnológica
93

. È, pois, em função da recriação do 

interior da igreja barroca, que a talha reveste por completo, que os artistas e artífices 

tinham a sua principal razão de existência
94

.  

À semelhança do que se verifica nos grandes centros produtores, nomeadamente 

no Porto, também na região abordada e no labor dos tectos em caixotões, a clientela era 

exigente, como podemos constatar pela análise dos contratos de obrigação e arrematação 

das obras. Estas eram colocadas «em publico pregão» na praça pública. Os responsáveis 

dos lanços menores eram seleccionados para a empreitada e era lavrado em presença de um 

tabelião e de várias testemunhas, um contrato que vinculava ambas as partes ao 

cumprimento de várias cláusulas, explanando os elementos determinantes a uma boa 

operação: a qualidade e as características da obra, o prazo de execução, as formas de 

pagamento, as penalizações, os fiadores e as testemunhas. O encomendador era 

normalmente obrigado a efectuar o pagamento da empreitada em três fracções, que podiam 

ou não ser de idêntico valor: uma no início da obra, outra no meio da empreitada e a última 

quando finalizada, após vistoriada e examinada por mestres da arte ou juízes do ofício. Nos 

contratos que analisamos, esta é a forma de pagamento mais comum, mas encontramos 

também pagamentos feitos em duas
95

, quatro
96

, e em cinco fracções
97

.   

                                                           
92

 ALVES, Natália Marinho Ferreira – Talha. In Dicionário da arte barroca em Portugal. Dir. José 

Fernandes Pereira, coord. Paulo Pereira. Lisboa: Editorial Presença, 1989. ISBN 972-23-1088-7. p. 466-467. 
93

 PEREIRA, José Fernandes – O Barroco do século XVIII: transição e mudança. In História da Arte 

Portuguesa. Dir. Paulo Pereira. Lisboa: Circulo de Leitores e Autores, 1995. ISBN 972-42-1225-4. Vol. III, p 

26.  
94

 ALVES, Natália Marinho Ferreira – A arte da talha no Porto na época barroca: artistas e clientela, 

materiais e técnicas. Porto: Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, 1989. (Documentos e 

memórias para a História do Porto; 47). Dissertação de doutoramento em História da Arte, apresentada à 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1. p. 54. 
95 V. DOCUMENTO III. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 18-21. 
96

 V. DOCUMENTO V. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 25-27. 
97

 V. DOCUMENTO II. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 15-17. 
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Em nenhum dos contratos analisados, é referido o alojamento e a alimentação 

enquanto durassem os trabalhos, compreensível nos casos em que o artista é da região. 

Este, por sua vez, comprometia-se a seguir ao risco a planta e os apontamentos que lhe 

haviam sido entregues e que ficavam na mão dos responsáveis pela encomenda, e a dar as 

fianças necessárias, respondendo com os próprios bens e apresentando fiadores, 

normalmente em número de dois, directamente relacionados com o arrematante ou do 

mesmo ofício. Caso estas clausulas não fossem cumpridas, o artista era penalizado, nestes 

casos com uma multa. Depois de concluída, a obra devia respeitar as condições estipuladas 

sob pena de ser rejeitada.  

De um modo geral, estes contratos exemplificam o esquema tipo dos contratos 

celebrados nesta época, sobretudo no referente ao risco e apontamentos, que raras vezes 

permitem saber qual o tipo e a qualidade de madeira utilizada, a gramática decorativa 

empregue, a preparação do aparelho antes de receber a folha de ouro e a qualidade do ouro, 

«subido». A madeira devia apresentar-se seca, limpa, sem nós, rachaduras ou podridões 

que pudessem vir futuramente a danificar a peça, e também de modo a permitir uma 

execução bem feita e «perfeita». Tratavam-se de exigências feitas pelos encomendadores.  

Em apenas um dos contratos analisados, nos é dada a indicação da iconografia dos 

painéis a executar: a 19 de Novembro de 1713, José Alvares Monteiro obrigava-se «a 

dourar, estufar a Capella e retabolo de Nossa Senhora do Rozario sita na Igreja do dito 

Comvento e pintar os doze paineis da abobada da dita capella pela maneira e forma 

seguinte que os frizos dos paineis da capella e o emtabolamento della e todo o retabolo da 

May de Deos, e os dois camarotes de sima e de baixo, hum em que esta a Trindade, e outro 

debaixo em que esta a Senhora hade ser tudo de ouro subido, como tambem as pianhas 

dos camarotes e o frontal que he de folhagem, que tudo hade ficar bem cuberto de ouro e 

só o filete perfundo do meio dos frizos dos paineis sera de azul [...] e que os doze paineis 

do alto da Capella seram por doze estampas que se elegerem das dos quinze misterios de 

Nossa Senhora todos pintados a olio»
98

. Este contrato demonstra também como a 

policromia estava bem presente nas estruturas, fazendo realçar o monocromatismo 

dourado
99

.  
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 V. DOCUMENTO II. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 15-17.  
99

 Os estudos empreendidos por Natália Marinho Ferreira Alves, no âmbito do douramento e da policromia 

no Norte de Portugal, vieram demonstrar que nos contratos, para além de pormenores preciosos ligados ao 

douramento, são mencionados muitos outros dados de índole diversa sobre a policromia não só de imagens a 

incluir na estrutura dos retábulos mas também de áreas que deveriam ser policromadas. Cf.: ALVES, Natália 

Marinho Ferreira – A arte da talha no Porto na época barroca: artistas e clientela, materiais e técnicas. 

Porto: Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, 1989. (Documentos e memórias para a História do 
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Como já havia destacado Natália Marinho Ferreira Alves e Joaquim Jaime Barros 

Ferreira Alves
100

, alguns dos contratos testemunham a influência artística de algumas 

igrejas de Vila Real, que servem de exemplo para novas encomendas e ao mesmo tempo 

permitem-nos tomar conhecimento de outras obras que estavam a ser feitas na mesma 

região ou já existiam, por vezes tendo sido executadas pelo mesmo artista ou artífice 

arrematante: em 1714, Filipe da Costa, carpinteiro de Vila Real, arremata a obra do forro 

da nave da Igreja de São Pedro e compromete-se a fazer «tres carreiras de paineis cada 

huma de sinco com seus rompantes tudo na forma dos mais paineis que se achão feitos no 

corpo da dita Igreja sem que defirão em couza algua delles assim em medidas como em 

toda a mais obra do dito forro»
101

; em 1715, o mestre Gregório da Mesquita assina o 

contrato de obrigação e arrematação da obra de carpintaria da Igreja de São Martinho de 

Mateus, a qual devia ser feita «na forma da Igreja de São Francisco de Villa Real»
102

; em 

1716, Manuel Vieira, de Felgueiras, compromete-se a forrar a capela-mor da Igreja de São 

Pedro, demarcando o contrato que «os rompantes dos painéis serão de diferente e milhor 

feitura que os da capella da Senhora do Rosário de São Domingos que elle mesmo fez»
103

; 

em 1737, António da Silva arremata a obra do forro da Igreja da Santa Casa da 

Misericórdia, sendo «asistente nas obras da Caza de Mateus»
104

; em 1752, José Teixeira 

Bacelar e Francisco Xavier Correia comprometem-se a executar, além de outras obras,  

as portas principal e travessas da Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Vilar de Maçada 

«do feitio das portas da Igreja da Nossa Senhora das Dores desta Villa Real»
105

. 

Confirma-se, igualmente, que a vinda de um mestre não se confina à execução de 

uma única obra e a apreciação positiva do seu trabalho podia determinar a sua contratação 

para outras empreitadas. Com efeito, o mesmo contrato que estipula a execução do forro 

fala por vezes do douramento do mesmo
106

 e com frequência a obra do forro faz parte de 

                                                                                                                                                                                
Porto; 47). Dissertação de doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Vol. 1. p. 197-225. IDEM – A actividade de pintores e douradores em Braga nos 

séculos XVII e XVIII. In CONGRESSO INTERNACIONAL, Braga, 1989 – IX Centenário Comemorativo 

da dedicação da Sé de Braga: actas. Braga: Região de Turismo do Verde Minho. (1989) p. 313-371. IDEM 

– O douramento e a policromia no Norte de Portugal à luz da documentação dos séculos XVII e XVIII. In 

Revista da Faculdade de Letras: Ciências e Técnicas do Património. Porto: Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Vol. III (2004) p. 85-93.  
100

 ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – Subsídios para um 

dicionário de artistas e artífices que trabalharam em Trás-os-Montes nos séculos XVII-XVIII (I). In Revista 

de História. Porto: Centro de História da Universidade do Porto. Vol. 5 (1983-1984) p. 161. 
101 V. DOCUMENTO III. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 18-21. 
102

 V. DOCUMENTO IV. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 22-24. 
103

 V. DOCUMENTO V. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 25-27. 
104 V. DOCUMENTO VII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 33-34. 
105 V. DOCUMENTO XI. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 41-43. 
106

 V. DOCUMENTO XII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 44-47. 
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uma empreitada mais vasta que pode incluir retábulos
107

, arcos, frontais de talha, púlpitos e 

coros, portas e grades
108

, entre outros elementos de carpintaria e superfícies entalhadas do 

interior sacro.  

 

 

2. Os artistas e os artífices: naturalidade, residência e mobilidade 

 

Como podemos observar no QUADRO C, de onde emerge o cruzamento de 

contratos estabelecidos entre 1708 e 1759, comprova-se a presença de dezoito artistas de 

profissões diversificadas – douradores, pintores, carpinteiros, escultores, imaginários, 

ensambladores e entalhadores – a laborarem em tectos em caixotões de onze edifícios 

religiosos da área geográfica abordada. 

Desses desoito artistas, onze são naturais ou residem na região de Vila Real, e os 

restantes oito são exteriores, sendo naturais ou residindo nos actuais distritos de Braga, 

Porto e Viseu. Dos primeiros, oito são naturais ou residem em Vila Real – José Teixeira 

Bacelar, Francisco Xavier Correia, António da Costa, Filipe da Costa, António Dias, 

João Pinto de Magalhães, Gregório da Mesquita, José Álvares Monteiro – dois 

residem em Fontes, freguesia do actual concelho de Santa Marta de Penaguião – Francisco 

Barbosa e João Baptista – e um é natural de Fornelos, freguesia do mesmo concelho – 

Domingos Martins Pereira. Dos sete exteriores, um é natural da cidade de Lamego – 

Bartolomeu da Mesquita Cardoso – três são naturais da comarca ou concelho de 

Guimarães – Domingos Martins Fagundes, Garcia Fernandes de Oliveira e Manuel 

Vieira – dois naturais do actual concelho de Vila Nova de Famalicão – Francisco 

Fernandes e António da Silva – e um apresenta residência no Porto – Manuel Pereira da 

Costa Noronha.  

À semelhança de outras regiões do país, a mobilidade dos artistas foi também uma 

realidade nesta região. Já na década de 80, dois investigadores, Natália Marinho Ferreira 

Alves e Joaquim Jaime Barros Ferreira Alves, empreendendo uma longa e minuciosa 

pesquisa arquivística, nos arquivos distritais de Vila Real, de Braga e do Porto, haviam 

confirmado a penetração da influência da escola da talha de Entre o Douro e Minho e do 

                                                           
107

 V. DOCUMENTO II. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 15-17. 
108

 Podemos citar como exemplo o DOCUMENTO IV. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 22-24; o 

DOCUMENTO VI. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 28-30 e o DOCUMENTO VIII. Vol. II: Tomo 

I: Apêndice Documental. p. 35-37. 
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Porto em terras trasmontanas, através da presença de artistas provenientes dessas 

regiões
109

.  

Note-se, que alguns dos contratos não permitem aferir se estamos perante a 

residência ou a naturalidade do artista ou artífice. 

Também verificamos a existência de parcerias, estabelecidas a fim de darem 

cumprimento, com a maior brevidade possível aos compromissos assumidos, como 

podemos ver nas cláusulas contratuais. Identificamos quatro dessas sociedades: a primeira 

entre os carpinteiros António da Costa e Filipe da Costa, documentada em 1708, a 

segunda entre os mestres imaginários João Baptista e Francisco Barbosa, em 1739, a 

terceira entre os mestres escultores José Teixeira Bacelar e Francisco Xavier Correia, 

em 1752, e a última entre o pintor Bartolomeu da Mesquita Cardoso e o entalhador 

Domingos Martins Pereira, documentada em 1755. A terceira merece especial destaque, 

pois está subjacente no contrato não apenas essa parceria mas também o término de uma 

sociedade anteriormente estabelecida entre ambos os mestres escultores e o mestre 

pedreiro João Lourenço de Matos
110

, que arrematou a obra de pedraria
111

. 

Sobre a maioria dos artistas e artífices, apenas conhecemos uma obra, aquela que 

se encontra documentada ou referenciada no QUADRO C. Seguindo uma ordem 

cronológica, são exemplos: o carpinteiro António da Costa (1708)
112

, o pintor José 

Álvares Monteiro (1713), um artista de profissão desconhecida de nome Gregório da 

                                                           
109

 Cf.: ALVES, Natália Marinho Ferreira – Elementos para o estudo da talha setecentista transmontana. In 

Revista de Estudos Transmontanos. Vila Real: Biblioteca Pública Municipal e Arquivo Distrital de Vila Real. 

Nº 1 (1983) p. 131-164. 
110

 João Lourenço de Matos pertencia a uma família de artífices que se distinguiram na sua actividade em 

Vila Real e no seu termo, no século XVIII. Era irmão do mestre pedreiro Matias Lourenço de Matos, como 

quem trabalhou em parceria e foi responsável pela construção da fachada da Igreja de São Paulo (também 

conhecida por Capela Nova, Igreja dos Clérigos ou Igreja de São Pedro Novo) de Vila Real. Cf.: ALVES, 

Joaquim Jaime Barros Ferreira – Matias Lourenço de Matos mestre pedreiro de Vila Real no século XVII: 

anotações documentais para o estudo da sua actividade. In Estudos Transmontanos. Vila Real: Biblioteca 

Pública e Arquivo Distrital de Vila Real. Nº 1 (1983) p. 239-258. IDEM – A Capela de Nossa Senhora da 

Pena: novas achegas para o estudo da actividade do mestre Matias Lourenço de Matos. In Estudos 

Transmontanos. Vila Real: Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Vila Real. Nº 2 (1984) p. 60-80. IDEM 

– A construção da nova fachada e o acréscimo da Igreja de São Paulo de Vila Real. Porto: Centro de 

Estudos Humanísticos, 1984. 14 p. 
111 V. DOCUMENTO XI. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 41-43. 
112

 Natália Marinho Ferreira Alves refere um pintor de nome António da Costa, de naturalidade e residência 

desconhecida, que participa como testemunha numa venda efectuada a 1 de Julho de 1691. Cf.: A.D.P. – Po 

1, 4ª série, nº 193, fls. 66-68. Ref.: ALVES, Natália Marinho Ferreira – A arte da talha no Porto na época 

barroca: artistas e clientela, materiais e técnicas. Porto: Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, 

1989. (Documentos e memórias para a História do Porto; 47). Dissertação de doutoramento em História da 

Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 2. p. 358. Ref.: Dicionário da arte 

barroca em Portugal. Dir. José Fernandes Pereira, coord. Paulo Pereira. Lisboa: Editorial Presença, 1989. 

ISBN 972-23-1088-7. p. 80. 
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Mesquita (1715), os imaginário Domingos Martins Fagundes (1731)
113

, Francisco 

Barbosa e João Baptista (1739) os escultores António Dias (1746) e José Teixeira 

Bacelar (1752), o dourador e pintor Bartolomeu da Mesquita Cardoso (1755) e o 

entalhador Domingos Martins Pereira (1755). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113

 Domingos Martins Fagundes, que terá assinado, a 25 de Março de 1731, uma escritura de arrendamento 

da obra de dois retábulos colaterais, portal, frontispício e arco, sete painéis laterais, forro da capela-mor 

«como o do corpo» da Igreja de Santo Adrião de Sever (Santa Marta de Penaguião)
113

, surge referido, no 

mesmo ano, como assistente na obra da Igreja da Comenda de Moura Morta (Peso da Régua). Ref.: NOÉ, 

Paula – Igreja Paroquial de Moura Morta / Igreja de Santa Comba (Nº IPA PT011708060056) [Em linha]. 

Actual. 2008. [Consult. Out.. 2009]. Disponível em 

WWW:<URL:http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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QUADRO C – OS ARTISTAS E OS ARTÍFICES 

  

NOME 
Profissão 

 

 

Naturalidade 

e residência 

 

Documento 

 

 

Data, local e 

prazo 

 

 

Obra, preço do ajuste e 

forma de pagamento 

 

 

Outras partes intervenientes no 

contrato 

 

Fonte 

 

 

BACELAR, 

José 

Teixeira 

 

* Parceria 

com 

Francisco 

Xavier 

Correia 

 

 

 

Mestre 

escultor 

 

Naturalidade: 

Vila Real 

 

Obrigação e 

contrato 

(relativo ao 

término de 

uma 

sociedade) 

 

1752, Fev., 7 

 

Vila Real 

(casas do 

tabelião) 

 

_ 

 

Forro de todo o corpo, capela-

mor, sacristia, frontaria do 

coro, dois púlpitos, grades da 

pia baptismal, gaveta para os 

Santos Óleos, portas de toda a 

Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção de Vilar de 

Maçada (Alijó), e mesas dos 

confessionários. 

 

Preço: 300.000 reis 

 

Três pagamentos: 130.000 até 

ao final de Febereiro, 70.000 

no meio e 100.000 no final da 

obra. 

 

Artistas e artífices: João Lourenço 

de Matos, mestre pedreiro (Vila 

Real) e Francisco Xavier Correia. 

Outorgantes: João Lourenço de 

Matos. 

Testemunhas: Caetano Teixeira da 

Cunha e Francisco Teixeira de 

Macedo (Vila Real). 

Tabelião: Francisco José Taveira da 

Fonseca. 

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.L., 

Livro de 

notas, 3º 

Ofício, nº 16 

(cota 

original: 18; 

cota antiga: 

Cat. I, Mç. 

20, Dc. 51), 

fls. 112v.-

113v.
114

. 

 

BARBOSA,  

Francisco 

 

* Parceria 

com João 

Batista 

 

 

Mestre 

imaginário 

 

Residência: 

Fontes
115

 

 

Escritura de 

obrigação 

 

1739, Set., 1 

 

Santa Marta 

de 

Penaguião 

(Quinta do 

Outeiro) 

 

Obras de carpintaria (retábulo, 

forro, púlpito e presbitério), 

telhados, argamassas, grades 

de ferro, sino e sacristia, 

reparo das portas e fechos da 

Capela de Nossa Senhora 

dos Remédios (Santa Marta 

 

Artista e artífices: João Batista. 

Outorgantes: João Pinto de 

Sequeira (Medrões). 

Fiadores e abonadores: Manuel de 

Lião (Fontes) e João da Fonseca 

(Medrões). 

Testemunhas: João Pinto de 

 

A.D.V.R., 

C.N.S.M.P., 

Livro de 

notas, 4º 

ofício, nº 25 

(cota 

original: 5), 

                                                           
114 V. DOCUMENTO XI. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 41-43. 
115 Freguesia do concelho de Santa Marta de Penaguião. 
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Prazo de um 

ano 

de Penaguião). 

 

Preço: 310.000 reis. 

 

Três pagamentos: 110.000 em 

Janeiro, 100.000 em Junho e 

os restantes 100.000 reis no 

final da obra. 

Queirós Osório e Manuel Ferreira 

(Medrões). 

Tabelião: Luis Correia Pinto. 

fls. 53v.-

55
116

. 

 

BATISTA,  

João  

 

* Parceria 

com 

Francisco 

Barbosa 

 

 

Mestre 

imaginário 

 

Residência: 

Fontes 

 

Escritura de 

obrigação 

 

1739, Set., 1 

 

Santa Marta 

de 

Penaguião 

(Quinta do 

Outeiro) 

 

Prazo de um 

ano 

 

Obras de carpintaria (retábulo, 

forro, púlpito e presbitério), 

telhados, argamassas, grades 

de ferro, sino e sacristia, 

reparo das portas e fechos da 

Capela de Nossa Senhora 

dos Remédios (Santa Marta 

de Penaguião). 

 

Preço: 310.000 reis. 

 

Três pagamentos: 110.000 em 

Janeiro, 100.000 em Junho e 

os restantes 100.000 reis no 

final da obra. 

 

Artista e artífices: Francisco 

Barbosa. 

Outorgantes: João Pinto de 

Sequeira (Medrões). 

Fiadores e abonadores: Manuel de 

Lião (Fontes) e João da Fonseca 

(Medrões). 

Testemunhas: João Pinto de 

Queirós Osório e Manuel Ferreira 

(Medrões). 

Tabelião: Luis Correia Pinto. 

 

A.D.V.R., 

C.N.S.M.P., 

Livro de 

notas, 4º 

ofício, nº 25 

(cota 

original: 5), 

fls. 53v.-

55
117

. 

 

CARDOSO, 

Bartolomeu 

da 

Mesquita 

 

* Parceria 

com 

 

Dourador e 

pintor 

 

Naturalidade: 

cidade de 

Lamego  

 

Escritura de 

obrigação e 

segurança 

 

1755, Julh., 

13 

 

Santa Marta 

de 

Penaguião 

(lugar de 

 

Douramento e pintura do 

forro, do altar de Santo 

António e frontal e das grades 

do coro da Igreja de Sedielos 

(Peso da Régua). 

 

Preço: 390.000 reis118. 

 

Artistas e artífices: Domingos 

Martins Pereira. 

Outorgantes: Domingos de Almeida 

Borges (juiz da Igreja de Santa 

Maria de Sedielos). 

Fiadores e abonadores: Domingos 

José Ribeiro (Sedielos) fiador e 

 

A.D.V.R., 

C.N.S.M.P., 

Livro de 

notas, 5º 

ofício, nº 37 

(cota 

original: B; 

                                                           
116 V. DOCUMENTO VIII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 35-37. 
117 V. DOCUMENTO VIII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 35-37. 
118

 O preço ajustado englobava também a obra de entalhe dos painéis do forro e de mais seis laterais e do púlpito, arrematada por Domingos Martins Pereira e celebrada pelo 

mesmo contrato.  
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Domingos 

Martins 

Pereira 

Outeiro de 

Carvalho) 

 

Prazo de um 

ano que terá 

início em 

meados de 

Setembro 

 

Três pagamentos: o primeiro 

no princípio da obra, o 

segundo no meio e o ultimo 

no fim da obra. 

abonador de Bartolomeu da 

Mesquita Cardoso e Francisco 

Rodrigues Nogueira (clérigo do 

lugar de Fornelos) fiador e 

abonador de Domingos Martins 

Pereira. 

Testemunhas: Luís Pereira (lugar de 

Carvalho) e João da Costa. 

Tabelião: José Inácio de Mansilha. 

cota antiga: 

183), fls. 

48v.-50
119. 

 

CORREIA, 

Francisco 

Xavier 

 

* Parceria 

com José 

Teixeira 

Bacelar 

 

 

 

Mestre 

escultor 

 

Naturalidade: 

Vila Real 

 

Obrigação e 

contrato 

(relativo ao 

término de 

uma 

sociedade) 

 

1752, Fev., 7 

 

Vila Real 

(casas do 

tabelião) 

 

_ 

 

Forro de todo o corpo, capela-

mor, sacristia, frontaria do 

coro, dois púlpitos, grades da 

pia baptismal, gaveta para os 

Santos Óleos, portas de toda a 

Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção de Vilar de 

Maçada (Alijó), e mesas dos 

confessionários. 

 

Preço: 300.000 reis 

 

Três pagamentos: 130.000 até 

ao final de Febereiro, 70.000 

no meio e 100.000 no final da 

obra. 

 

Artistas e artífices: João Lourenço 

de Matos, mestre pedreiro (Vila 

Real) e José Teixeira Bacelar. 

Outorgantes: João Lourenço de 

Matos. 

Testemunhas: Caetano Teixeira da 

Cunha e Francisco Teixeira de 

Macedo (Vila Real). 

Tabelião: Francisco José Taveira da 

Fonseca. 

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.L., 

Livro de 

notas, 3º 

Ofício, nº 16 

(cota 

original: 18; 

cota antiga: 

Cat. I, Mç. 

20, Dc. 51), 

fls. 112v.-

113v.
120. 

 

COSTA, 

António da  

 

* Parceria 

com Filipe 

da Costa, 

Manuel 

 

Carpinteiro 

 

Naturalidade: 

Vila Real  

 

Contrato e 

obrigação 

 

1708, Jun., 

19 

 

Vila Real 

(pousadas do 

licenciado 

José 

 

Obra de carpintaria da 

sacristia da Igreja de São 

Pedro (Vila Real). 
 

Preço: 208.000 reis. 

 

Três pagamentos iguais: o 

 

Artistas e artífices: Filipe da Costa, 

(carpinteiro de Vila Real), Manuel 

Alves (pedreiro de Vila Real) e 

Domingos Novais (pedreiro natural 

de Entre Douro e Minho). 

Outorgantes: Manuel Fernandes, 

(reverendo, padre, natural de 

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.L., 

Livro de 

notas, 5º 

Ofício, nº 33 

(cota 

original: 

                                                           
119 V. DOCUMENTO XII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 44-47. 
120 V. DOCUMENTO XI. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 41-43. 
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Alves e 

Domingos 

Novais, estes 

últimos 

encarregados 

da obra de 

pedraria 

Moutinho de 

Aguiar) 

 

Até ao final 

de 

Dezembro 

(seis meses) 

primeiro no princípio, o 

segundo no meio e o terceiro 

depois da obra terminada e 

conferida. 

 

Barcelos, procurador-geral da 

religião de S. Jerónimo da província 

de Entre Douro e Minho e Trás-os-

Montes, juiz da Igreja de São 

Pedro). 

Fiadores: Alberto Pereira (Vila 

Real). 

Testemunhas: o licenciado Gaspar 

Cardoso de Lima, o padre Francisco 

Rodrigues Serra, e António 

Monteiro Barria, procurador da 

Igreja, todos de Vila Real.  

Tabelião: Frutuoso de Matos 

Coelho. 

A30; cota 

antiga: Cat. 

I, Mç. 22, 

Dc. 43), fls. 

95v.-97
121

. 

 

 

COSTA,  

Filipe da  

 

* Parceria 

com António 

da Costa, 

Manuel 

Alves e 

Domingos 

Novais, estes 

últimos 

encarregados 

da obra de 

pedraria 

 

Carpinteiro 

 

Naturalidade: 

Vila Real 

 

Contrato e 

obrigação 

 

1708, Jun., 

19 

 

Vila Real 

(pousadas do 

licenciado 

José 

Moutinho de 

Aguiar) 

 

Até ao final 

de 

Dezembro 

(seis meses) 

 

Obra de carpintaria da 

sacristia da Igreja de São 

Pedro (Vila Real). 

 

Preço: 208.000 reis. 

 

Três pagamentos iguais: o 

primeiro no princípio, o 

segundo no meio e o terceiro 

depois da obra terminada e 

conferida. 

 

 

Artistas e artífices: Filipe da Costa, 

(carpinteiro de Vila Real) Manuel 

Alves (pedreiro de Vila Real) e 

Domingos Novais (pedreiro natural 

de Entre Douro e Minho).  

Outorgantes: Manuel Fernandes 

(reverendo, padre, natural de 

Barcelos, procurador-geral da 

religião de S. Jerónimo da província 

de Entre Douro e Minho e Trás-os-

Montes, juiz da Igreja de São 

Pedro). 

Fiadores: Alberto Pereira (Vila 

Real). 

Testemunhas: o licenciado Gaspar 

Cardoso de Lima, o padre Francisco 

Rodrigues Serra, e António 

Monteiro Barria, procurador da 

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.L., 

Livro de 

notas, 5º 

Ofício, nº 33 

(cota 

original: 

A30; cota 

antiga: Cat. 

I, Mç. 22, 

Dc. 43), fls. 

95v.-97
122

. 

 

                                                           
121 V. DOCUMENTO I. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 11-14. 
122 V. DOCUMENTO I. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 11-14. 
 



54 
 

Igreja, todos de Vila Real.  

Tabelião: Frutuoso de Matos 

Coelho. 

 

COSTA,  

Filipe da  

 

 

Carpinteiro 

 

Naturalidade: 

Vila Real 

 

Obrigação 

 

1714, Mai., 

8  

 

Vila Real 

(casas da 

morada do 

licenciado 

Gaspar 

Cardoso 

Lima) 

 

Até ao dia 

de Páscoa de 

1715 

 

 

15 painéis de madeira do forro 

da nave da Igreja de São 

Pedro (Vila Real) e 

«emmendar a queda que tem o 

banco da ultima carreira de 

paineis». Havendo dinheiro, 

uma outra carreira de painéis 

para findar o forro da nave. 

 

Preço: 105.000 reis. 

 

«Metade» do preço, 30.000 no 

início da obra, pelo São João, 

e o restante depois de 

terminada.  

 

Outorgantes: Rafael Mendes do 

Vale (juiz da Igreja de São Pedro).  

Fiadores: João da Costa (irmão) de 

Vila Real.  

Testemunhas: o licenciado Gaspar 

Cardoso Lima e o licenciado 

Domingues de Sousa Rosa, ambos 

de Vila Real. 

Tabelião: José Taveira da Mesquita.  

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.l., 

Livro de 

notas, 3º 

Ofício, nº 9 

(cota 

original: 11; 

cota antiga: 

Cat. I, Mç. 

20, Dc. 44), 

fls 53v-

54
123

. 

 

DIAS,  

António  

 

Escultor  

 

Naturalidade e 

residência: 

Vila Real 

 

Obrigação  

 

1746, Jan., 7 

 

 Vila Real 

(casas do 

doutor 

Francisco de 

Lira e Silva 

Varela) 

 

Até ao 

princípio de 

Março de 

1747 

 

Obra de talha da capela-mor e 

da sacristia da Igreja de São 

Tomé do Castelo (Vila Real): 

retábulo-mor, forro e armação, 

reforma do telhado, soalho da 

sacristia e porta nova para a 

mesma. 

 

Preço: 285.000 reis. 

 

Três pagamentos: o primeiro 

de 100.000 no princípio da 

obra, o segundo de 85.000 no 

mês de Maio e o último no fim 

 

Outorgantes: o doutor Francisco de 

Lira e Silva Varela ( do desembargo 

de Sua Majestade e seu ouvidor 

com alçada em Vila Real). 

Fiadores: João de Matos da Cruz 

(Vila Real). 

Testemunhas: António Francisco e 

Francisco Teixeira Coelho, ambos 

de Vila Real. 

Tabelião: Sebastião José Taveira de 

Azevedo. 

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.L., 

Livro de 

notas, 6ª 

Ofício, nº 58 

(cota 

original: 

140, 56; cota 

antiga: Cat. 

1, Mç. 32, 

Dc. 140) fls. 

27-27v.
124

. 

                                                           
123 V. DOCUMENTO III. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 18-21. 
124 V. DOCUMENTO X. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 39-40. 
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da obra depois de revista. 

 

FAGUN-

DES, 

Domingos 

Martins 

 

 

Imaginário 

 

Freguesia de 

São Paio, 

comarca de 

Guimarães 

 

«Escritura 

de arrenda-

mento» 

 

1731, Mar., 

25  

 

_ 

 

Prazo de 

dois anos 

 

Dois retábulos colaterais, 

portal, frontispício e arco, sete 

painéis laterais, forro da 

capela-mor «como o do 

corpo» da Igreja de Sever 

(Santa Marta de Penaguião). 

 

Preço: 760.000 reis. 

 

Quatro pagamentos: o 

primeiro em Abril, dois em 

tempo intermédio e o último 

no fim da obra.  

 

_ 

 

Referência
125

. 

 

 

 

FERNAN-

DES, 

Francisco 

 

 

Mestre 

ensambla-

dor 

 

«Lugar de 

Outeiro de 

Sande, 

freguesia de 

Santa Marta 

de Mondim» 

 

_ 

 

1758, Dez., 

15  

 

_ 

 

_ 

 

Obra de madeira da capela-

mor da Igreja de Sever 

(Santa Marta de Penaguião). 

 

Preço: 450.000 reis. 

 

Três pagamentos: o primeiro 

depois da escritura, o segundo 

e o terceiro após a conclusão. 

 

Outorgantes: o abade Manuel de 

Almeida (juiz da Igreja de Sever). 

 

Referência
126

. 

 

 

FERNAN-

DES, 

 

Mestre 

entalhador 

 

Naturalidade: 

freguesia e 

 

Contrato de 

cessão e 

 

1759, Abr., 

2 

 

O mestre entalhador Manuel 

Pereira da Costa Noronha 

 

Artistas e artífices: Manuel Pereira 

da Costa Noronha. 

 

A.D.P. – Po 

9, 4ª série, nº 

                                                           
125 Ref.: TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião (Nº IPA PT011711100019) [Em linha]. Actual. 1999. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. Este autor fala de vários documentos mas apenas apresenta uma referência, a 

qual verificámos estar incorrecta pois não corresponde a nenhum deles. Não obstante a procura, não conseguimos localizar o documento. 
126 Ref.: TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião (Nº IPA PT011711100019) [Em linha]. Actual. 1999. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. Este autor fala de vários documentos mas apenas apresenta uma referência, a 

qual verificámos estar incorrecta pois não corresponde a nenhum deles. Não obstante a procura, não conseguimos localizar o documento. 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1
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Francisco 

 

couto de 

Landim, termo 

de Barcelos 

trespasse de 

obra
127

 

 

Porto (rua de 

S. Bento das 

Freiras, 

casas da 

morada do 

tabelião) 

 

 

cessa e trespassa a Francisco 

Fernandes a obra da capela-

mor da Igreja de Sever 

(Santa Marta de Penaguião): 

retábulo, tribuna e apainelado 

da capela-mor, castiçais, uma 

cruz, revestimento de duas 

frestas, um frontal de talha e 

soalho de madeira do 

pavimento. 

 

Preço da obra: 800.000 reis. 

 

Preço do trespasse: 57. 600 

reis. 

Outorgantes: Manuel Coelho de S. 

Paio (da cidade do Porto), 

procurador de Francisco Fernandes 

e caixa e administrador dos frutos 

da Igreja de Santo Adrião de Sever. 

Testemunhas: António Pinto 

Ribeiro e Manuel Ferreira da Costa, 

(da cidade do Porto).  

Tabelião: Luís José Coelho de 

Almeida. 

16, fls. 58v-

59v.
128

. 

 

 

MAGA-

LHÃES,  

João Pinto 

de 

 

Carpinteiro 

 

Residência: 

Vila Real 

 

Obrigação e 

fiança 

 

 

1729, Jan., 

13 

 

Vila Real 

(pousadas do 

tabelião) 

 

Conclusão 

do forro até 

Dezembro 

de 1729 e da 

restante obra 

até 1 de 

Janeiro de 

1730 

 

Dois retábulos colaterais, arco, 

frontispício e frontais, forro, 

grades do coro e púlpito da 

Igreja de São Miguel de 

Lobrigos (Santa Marta de 

Penaguião). 

 

Preço: 500.000 reis. 

 

Três pagamentos: o primeiro 

com a entrega da escritura, o 

segundo do meio e o ultimo 

no fim da obra. 

 

Outorgantes: o reverendo padre 

Dom Francisco Xavier (juiz da 

Igreja) e fregueses.   

Fiadores: António Alves (mercador 

e morador de Vila Real). 

Abonador: José da Mesquita, 

(mercador e morador de Vila Real). 

Testemunhas: Diogo Alves da 

Fonseca e Luís Pinto, Manuel Alves 

Ramada e Francisco Alves, todos 

de Vila Real. 

Tabelião: João Coelho da Rosa. 

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.L., 

Livro de 

notas, 2º 

ofício, nº 16 

(cota 

original: 3; 

cota antiga: 

Cat. 1, Mç. 

26, Dc. 61), 

fls. 64-65
129

. 

                                                           
127 O próprio documento indica que a escritura de quitação foi lavrada em 26 de Setembro de 1960. 
128 V. DOCUMENTO XIII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 48. 
129 V. DOCUMENTO VI. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 28-30. 
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MESQUI-

TA, 

Gregório de  

 

_ 

 

Naturalidade: 

Vila Real 

 

Contrato e 

obrigação 

 

1715, Abr., 

23 

 

 Vila Real 

(casas da 

residência 

paroquial) 

 

Até ao final 

de Outubro 

(seis meses) 

 

 

 

Obra de madeira da capela-

mor e sacristia da Igreja de 

São Martinho de Mateus 

(Vila Real). 

 

Preço: 180.000 reis.  

 

Três pagamentos iguais: o 

primeiro no início da obra, o 

segundo no meio e o terceiro 

no final da obra. 

 

Outorgantes: o reverendo António 

de Carvalho (vigário de São 

Martinho e comissário do Santo 

Ofício). 

Fiadores: Matias Dias (Vila Real). 

Testemunhas: o padre Miguel de 

Gouveia de Carvalho e Domingos 

Melchior, ambos de Vila Real. 

Tabelião: Frutuoso de Matos 

Coelho. 

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.L., 

Livro de 

notas, 5º 

Ofício, nº 37 

(cota 

original: 

A34; cota 

antiga: Cat. 

I, Mç. 22, 

Dc. 50), fls. 

130-

131v.
130

. 

 

MONTEI-

RO, José 

Alvares 

 

Pintor 

 

Naturalidade: 

Vila Real 

 

Obrigação e 

contrato 

 

1713, Nov., 

19 

 

Vila Real 

(casas da 

morada de 

Jacinto da 

Mesquita 

Botelho) 

 

Dois meses 

para 

terminar 

depois de 

feito o 

 

Douramento e pintura do 

retábulo e da Capela de 

Nossa Senhora do Rosário 
situada na Igreja de São 

Domingos (Vila Real), 

incluindo doze painéis da 

abóbada da Capela
131

. 

 

Preço: 790.400 reis. 

 

Cinco pagamentos: o primeiro 

de 100.000 para engessar e 

aparelhar toda a obra até o 

banco de cima do retábulo; o 

segundo de 200.000 para 

 

Outorgantes: Jacinto da Mesquita 

Botelho (mordomo da Confraria de 

Nossa Senhora do Rosário) e 

oficiais da mesa da mesma 

Confraria, a saber: José Botelho da 

Fonseca (padre, escrivão); Manuel 

Francisco e Sebastião Rodrigues 

(serventes e tesoureiros).   

Fiadores: Manuel Teixeira Pereira, 

de Vila Real (cunhado). 

Testemunhas: António Alvares 

Coelho, Felipe da Costa
132

 e 

Manuel Soares, todos de Vila Real. 

Tabelião: José Taveira da Mesquita. 

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.l., 

Livro de 

notas, 3º 

Ofício, nº 9 

(cota 

original: 11; 

cota antiga: 

Cat I, Mç. 

20, Dc. 44), 

fls. 36-37
133

. 

                                                           
130 V. DOCUMENTO IV. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 22-24. 
131 Conjunto desaparecido. V. QUADRO B – Exemplares documentados e exemplares não documentados. Vol I – Texto. p. 32-40. 
132 Pelo confronto de assinaturas verificámos tratar-se do mesmo Felipe da Costa, carpinteiro de Vila Real, que a 19 de Junho de 1708, em parceria com António da Costa, 

assinou o contrato e obrigação da obra de carpintaria da sacristia da Igreja de São Pedro, e mais tarde, a 8 de Maio de 1714, a obrigação de forrar de painéis a nave da mesma 

Igreja. V. DOCUMENTO I. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 11-14; V. DOCUMENTO III. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 18-21. 
133 V. DOCUMENTO II. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 15-17. 
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último 

pagamento 

dourar toda a capela e o 

retábulo até ao mesmo banco e 

pintar os painéis; o terceiro de 

200.000 para dourar o retábulo 

até cima do camarote de N. 

Senhora; o quarto de 200.000 

para dourar o retábulo até à 

banqueta do altar e o quinto de 

90.400 para acabar a obra.  

 

NORONHA

, Manuel 

Pereira da 

Costa 

 

Mestre 

escultor 

 

Residência: 

Porto 

(morador da 

Rua de Santo 

Ildefonso) 

 

Contrato e 

obrigação 

 

1744, Out. 

27  

 

Porto  

 

Termino no 

mês de 

Janeiro de 

1746134 

 

 

 

Obra da capela-mor da Igreja 

de Sever (Santa Marta de 

Penaguião): retábulo, tribuna 

e apainelado da capela-mor, 

castiçais, uma cruz, 

revestimento de duas frestas, 

um frontal de talha e soalho de 

madeira do pavimento. 

 

Preço: 800.000 reis. 

 

Três pagamentos: o primeiro 

quando «vender a novidade 

dos seus vinhos que estão na 

loja», o segundo no meio da 

obra e o ultimo depois de feita 

e «assentada». 

 

Outorgantes: o reverendo Manuel 

Almeida Galafura e Vasconcelos 

Amado (abade da Igreja Paroquial 

de Sever). 

Fiadores: não apresenta fiadores. 

Testemunhas: Manuel Ferreira da 

Costa (escrevente do tabelião) e 

Gonçalo Pereira, ambos da cidade 

do Porto. 

Tabelião: José Pereira da Silva. 

 

 

A.D.P., Po. 

4, nº 197, 

fls. 271-

271v.
135

. 

 

 

NORONHA

, Manuel 

 

Mestre 

entalhador 

 

Residência: 

Porto 

 

Contrato de 

cessão e 

 

1759, Abr., 

2 

 

O mestre entalhador Manuel 

Pereira da Costa Noronha 

 

Artistas e artífices: Francisco 

Fernandes (mestre entalhador da 

 

A.D.P. – Po. 

9, 4ª série, nº 

                                                           
134

 Domingos de Pinho Brandão assinala que antes do título da escritura, o tabelião escreveu 8 meses mais tarde: «Tem adição no livro 202, f. 12, em 26 de Setembro de 1746 

anos». Infelizmente como refere o mesmo autor, o referido livro já não se encontra no A.D.P., nem nele se deu entrada. Cf.: BRANDÃO, Domingos de Pinho – Obra de talha 

dourada, ensamblagem e pintura na cidade e na diocese do Porto. Porto: Oficinas gráficas Domingos, 1986. Vol. 3, nº 58, p. 463.  
135 V. DOCUMENTO IX. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p.38. 
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Pereira da 

Costa 

(morador da 

Rua do 

Paraíso, 

extramuros da 

cidade) 

trespasse de 

obra
136

 

 

Porto (rua de 

S. Bento das 

Freiras, 

casas da 

morada do 

tabelião) 

 

 

cessa e trespassa a Francisco 

Fernandes a obra da capela-

mor da Igreja de Sever 

(Santa Marta de Penaguião): 

retábulo, tribuna e apainelado 

da capela-mor, castiçais, uma 

cruz, revestimento de duas 

frestas, um frontal de talha e 

soalho de madeira do 

pavimento. 

 

Preço do trespasse: 57. 600 

reis. 

freguesia de Landim, termo de 

Barcelos). 

Outorgantes: Manuel Coelho de S. 

Paio (da cidade do Porto) 

procurador de Francisco Fernandes 

e caixa e administrador dos frutos 

da Igreja de Santo Adrião de Sever. 

Testemunhas: António Pinto 

Ribeiro e Manuel Ferreira da Costa, 

ambos da cidade do Porto.  

Tabelião: Luís José Coelho de 

Almeida. 

16, fls. 58v-

59v.
137

. 

 

 

OLIVEIRA

, Garcia 

Fernandes 

de 

 

 

_ 

 

Freguesia de 

Pena Longa, 

concelho de 

Guimarães 

 

«Escritura 

de arremata-

ção» 

 

1748 

 

_ 

 

Prazo de um 

ano 

 

Apainelado com talha a dividir 

os painéis, púlpito e retábulos 

colaterais da Capela de São 

Pedro de Medrões (Santa 

Marta de Penaguião). 

 

Preço: 190.000 reis. 

 

Três pagamentos: 60.000 no 

início da obra, e os restantes 

130.000 no meio e no fim. 

 

_ 

 

Referência
138

. 

 

 

 

 

PEREIRA,  

Domingos 

Martins 

 

Entalhador 

 

Naturalidade: 

lugar de 

Fornelos
139

 

 

Escritura de 

obrigação e 

segurança 

 

1755, Julho, 

13 

 

 

Obra de entalhe dos painéis do 

forro e de mais seis laterais e 

do púlpito da Igreja de 

 

Artistas e artífices: Bartolomeu da 

Mesquita Cardoso. 

Outorgantes: Domingos de Almeida 

 

A.D.V.R., 

C.N.S.M.P., 

Livro de 

                                                           
136 O próprio documento indica que a escritura de quitação foi lavrada em 26 de Setembro de 1960. 
137 V. DOCUMENTO XIII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 48. 
138 Ref.: TEIXEIRA, Ricardo – Capela de São Pedro de Medrões (Nº IPA PT011711060007) [Em linha]. Actual. 1997. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em 

WWW:<URL:>.http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. Este autor fala de vários documentos mas apenas apresenta uma referência, a 

qual verificámos estar incorrecta pois não corresponde a nenhum deles. Não obstante a procura, não conseguimos localizar o documento. Ainda consideramos a hipótese de 

ser antes Garcia Fernandes do lugar de Oliveira, freguesia de Pena Longa, concelho de Guimarães. 
139 Freguesia de Santa Marta de Penaguião. 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1
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* Parceria 

com  

Bartolomeu 

da Mesquita 

Cardoso 

Santa Marta 

de 

Penaguião 

(lugar de 

Outeiro de 

Carvalho) 

 

Prazo de um 

ano que terá 

início em 

meados de 

Setembro 

Sedielos (Peso da Régua). 

 

Preço: 390.000 reis
140

. 

 

Três pagamentos: o primeiro 

no princípio da obra, o 

segundo no meio e o ultimo 

no fim da obra. 

Borges (juiz da Igreja de Santa 

Maria de Sedielos). 

Fiadores e abonadores: Domingos 

José Ribeiro (de Sedielos), fiador e 

abonador de Bartolomeu da 

Mesquita Cardoso e Francisco 

Rodrigues Nogueira (clérigo do 

lugar de Fornelos), fiador e 

abonador de Domingos Martins 

Pereira. 

Testemunhas: Luís Pereira (lugar de 

Carvalho) e João da Costa. 

Tabelião: José Inácio de Mansilha. 

notas, 5º 

ofício, nº 37 

(cota 

original: B; 

cota antiga: 

183), fls. 

48v.-50
141

. 

 

SILVA, 

António da 

 

Imaginário 

e 

ensambla-

dor  

 

Freguesia do 

termo de 

Barcelos, 

província de 

Entre Douro e 

Minho
142

. 

 

Obrigação e 

satisfação 

 

1737, Julh., 

1 

 

 Vila Real 

(pousadas de 

Lourenço 

Botelho 

Pimentel de 

Vasconcelos

) 

 

Prazo de 15 

meses 

 

Forro de toda a Igreja da 

Santa Casa da Misericórdia 

(Vila Real). 

 

Preço: 300.000 reis. 

 

Três pagamentos. 

 

Outorgantes: Lourenço Botelho 

Pimentel de Vasconcelos, provedor 

da Santa Casa da Misericórdia. 

Fiadores: Manuel Correia, 

serralheiro morador em Vila Real. 

Testemunhas: Gonçalo Rodrigues 

Coelho, do lugar de Vila Verde e 

Manuel Correia de Azevedo, do 

lugar de Sabrosa. 

Tabelião: António da Silva 

Codilho. 

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.L., 

Livro de 

notas, 6º 

Ofício, nº 57 

(cota 

original: 

139, 55; cota 

antiga: Cat. 

I, Mç. 32, 

Dc. 139) fls. 

117-

118v.
143

. 

 

VIEIRA, 

Manuel 

 

_ 

 

São Pedro de 

Torrados, 

concelho de 

 

Contrato e 

obrigação 

 

1716, Nov., 

6 

 

 

Forro da capela-mor da Igreja 

de São Pedro (Vila Real), 

com 30 painéis e concerto de 

 

Outorgantes: José de Vale de Lião, 

(mordomo do Senhor da Igreja de 

São Pedro de Vila Real). 

 

A.D.V.R., 

C.N.V.R.L., 

Livro de 

                                                           
140 O preço ajustado englobava também a obra de douramento e pintura do forro, do altar de Santo António e frontal e das grades do coro da Igreja de Sedielos de Santa Marta 

de Penaguião, arrematada por Bartolomeu da Mesquita Cardoso e celebrada pelo mesmo contrato. 
141 V. DOCUMENTO XII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 44-47. 
142 Actual freguesia de Landim, concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga. 
143 V. DOCUMENTO VII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 33-34. 
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Felgueiras, 

comarca de 

Guimarães 

Vila Real 

(pousadas do 

licenciado 

Simão 

Mendes do 

Vale) 

 

Começo da 

obra na 

primeira 

Segunda-

feira que 

segue o 

Domingo de 

Páscoa, 

devendo 

estar 

acabada no 

final do mês 

de Agosto 

do mesmo 

ano (1717). 

retábulo do altar-mor. 

 

Preço: 290.000 reis (8.000 

cada painel e 50.000 pelo 

concerto do retábulo do altar-

mor). 

 

Quatro pagamentos iguais. 

Fiadores: não apresenta fiadores. 

Testemunhas: António Botelho 

Correia e Manuel Rodrigues de 

Figueiredo, ambos de Vila Real.  

Tabelião: Frutuoso Matos Coelho. 

 

notas, 5º 

Ofício, nº 38 

(cota 

original: 52; 

cota antiga: 

Cat. I, Mç. 

22, Dc. 52), 

fls. 34v.-

35v.
144

. 

 

 

 

                                                           
144 V. DOCUMENTO V. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 25-27. 
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Manuel Vieira, imaginário, executa, c. 1703, a obra de talha, douramento e 

pintura da tribuna do retábulo-mor, os novos painéis do forro junto ao arco e a imagem de 

São Vicente da Igreja Matriz de Sousa (Felgueiras)
145

 . A 6 de Novembro de 1716, assina o 

contrato e obrigação do forro da capela-mor da Igreja de São Pedro de Vila Real, com 30 

painéis e o concerto de retábulo do altar-mor
146

. Consta do mesmo contrato que os 

rompantes dos ditos painéis deveriam ser «de diferente e melhor feitura que os da Capela 

da Senhora do Rosário de São Domingos, que ele mesmo fez»
147

. 

Através do confronto de assinaturas, verificamos que o mesmo carpinteiro Filipe 

da Costa, natural de Vila Real, que em 1708 e 1714, arremata uma série de obras na Igreja 

de São Pedro de Vila Real, aparece como testemunha, em 19 de Novembro de 1713, na 

obrigação e contrato do douramento e pintura do retábulo e da Capela de Nossa Senhora do 

Rosário (desaparecida) da Igreja de São Domingos de Vila Real
148

. 

No desenvolvimento do nosso estudo, deparamo-nos com quatro nomes de artistas 

que poderiam pertencer ao mesmo: um João António da Silva, «escultor natural de Vila 

Nova de Famalicão» que veio para Vila Real, em 1732, trabalhar no retábulo da Igreja de 

São Martinho de Mateus (Figura 4); um João António da Silva, «maginario asistente nesta 

Villa Real, natural da freguesia de Sam Miguel de Sende couto de Landim e termo de 

Barcellos», que aparece numa procuração datada de 1733 (Figura 5); um António da Silva, 

«maginário [...] emxamblador do lugar de Santa Marinha de Landim termo da villa de 

Barcellos, província de Entre o Douro e Minho» que, a 1 de Julho de 1737, sendo 

«asistente nas obras da Caza de Mateus», arrematou a obra do forro de toda a Igreja da 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Real (Figura 6); e, por último, um António José da 

Silva, também imaginário e natural de Landim, termo de Barcelos, que em 7 de Dezembro 

de 1749, então residente em Penso (Sernancelhe), arrematou a obra do retábulo das Almas 
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Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2005. 

ISBN 978-972-8932-25-1. p. 239. 
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 V. DOCUMENTO V. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 25-27. 
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 A 19 de Novembro de 1713, o pintor José Alvares Monteiro (QUADRO C) assina a obrigação e contrato 
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e do Santo Cristo da Igreja de Cabaços, em Moimenta da Beira (Figura 7). 

Após o confronto das assinaturas presentes nos contratos, dada a diversidade das 

mesmas, não nos foi possível chegar a tal conclusão. Segundo Natália Marinho Ferreira 

Alves, os dois primeiros artistas referidos são o mesmo
149

. 

 

 

Figura 4 – Assinatura de João António da Silva. 

Pormenor do contrato de fiança do retábulo da Igreja 

de São Martinho de Mateus
150

. 

 

Figura 5 – Assinatura de João António da Silva. 

Pormenor de uma procuração
151

. 

 

Figura 6 – Assinatura de António da Silva. Pormenor 

do contrato de obrigação da obra do forro de toda a 

Igreja da Santa Casa da Misericórdia (Vila Real)
152

. 

 

Figura 7 – Assinatura de António José da Silva. 

Pormenor da escritura de arrematação da obra do 

retábulo das Almas e do Santo Cristo da Igreja de 

Cabaços (em Moimenta da Beira)
153

. 

    

O escultor António Dias, natural de Vila Real, ligado à obra de talha da capela-

mor e da sacristia da Igreja de São Tomé do Castelo (Vila Real), é referido num contracto 

de obrigação e satisfação, a 1 de Julho de 1737
154

. Nesse ano «foi mandada por escritos 
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 ALVES, Natália Marinho Ferreira – Elementos para o estudo da talha setecentista transmontana. In 

Revista de Estudos Transmontanos. Vila Real: Biblioteca Pública Municipal e Arquivo Distrital de Vila Real. 
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152

 V. DOCUMENTO VII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 33-34. 
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 A.D.V., Livro de notas de Moimenta da Beira, Lv. 12/3, fls. 69-71. Pub.: QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira 
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nas partes públicas desta Villa», a obra de forro de toda a Igreja da Santa Casa da 

Misericórdia de Vila Real. António Dias, «maginário» de Vila Real, lançou na dita obra 

400.000 reis mas foi preterido em favor de António da Silva, que lançou 300.000 reis. 

Natália Marinho Ferreira Alves, identifica vários documentos nos quais intervém 

um entalhador de nome Garcia Fernandes de Oliveira, morador na Rua de Santo 

Ildefonso, entre os quais destacamos: um prazo, de 25 de Abril de 1721
155

, e um trespasse 

de dívida, de 12 de Outubro de 1722
156

. Já em anos anteriores, Domingos de Pinho 

Brandão, tinha também publicado uma série de documentos nos quais nos surge um mestre 

entalhador de nome Garcia Fernandes de Oliveira: um documento de obrigação e 

hipoteca, datado de 19 de Outubro de 1722, no qual arremata a obra do retábulo do Senhor 

do Ecce Homo do Convento de Santo Elói (Porto)
157

; vários registos de pagamentos 

efectuados ao mesmo artista em Agosto, Outubro e Dezembro de 1725, pelo ajuste da obra 

dos florões e capitéis da capela-mor da Sé do Porto
158

; uma escritura de 3 de Março de 

1726, que o obrigava, juntamente com o mestre entalhador Caetano da Silva Pinto, à obra 

de seis retábulos do corpo da mesma Igreja
159

; extractos
160

 e acrescentamentos da mesma 

obra, estes datados de 1726, e de Julho, Outubro e Novembro de 1727
161

; um contrato de 

obrigação e fiança, datado de 8 de Junho de 1726, no qual o mesmo se compromete a fazer 

a obra dos remates, sanefas e grades das quatro janelas da mesma capela-mor
162

 e extractos 

de pagamentos da mesma obra, datados de Janeiro, Fevereiro e Novembro de 1727
163

. 

Nenhum dos documentos citados, refere a naturalidade de Garcia Fernandes de Oliveira, 

podendo tratar-se do mesmo artista, que em 1748 terá arrematado o apainelado, púlpito e 
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retábulos colaterais da Capela de São Pedro de Medrões
164

. 

A actividade de João Pinto de Magalhães, carpinteiro residente em Vila Real, 

aparece documentada entre 1724 e 1729. Sempre sob a designação de carpinteiro, assina, 

em Vila Real: a 25 de Junho de 1724, o contrato de arrematação da obra de carpintaria da 

Igreja de São Dionísio (Vila Real)
165

; em 1728, o contrato de obrigação da obra de 

carpintaria da Igreja de São Cristóvão de Parada de Cunhos (Vila Real)
166

 e a 13 de Janeiro 

de 1729, a obrigação e fiança da obra de dois retábulos colaterais, arco, frontispício e 

frontais, forro, grades do coro e púlpito da Igreja de São Miguel de Lobrigos (Santa Marta 

de Penaguião), assinalada no QUADRO C. 

O mestre escultor Francisco Xavier Correia, que a 7 de Setembro de 1752 é 

contratado, em parceria com José Teixeira Bacelar, para executar algumas obras na Igreja 

de Nossa Senhora da Assunção de Vilar de Maçada (QUADRO C), aparece em 1753, 

numa escritura de fianças, juntamente com João Fernandes «mestre canteiro do lugar da 

Timpeira», tendo arrematado a obra da casa da residência de Santa Ana do lugar de 

Ribalonga (Alijó)
167

. Dois anos mais tarde, em 1755, trespassa essa mesma obra
168

 e surge 

numa escritura de obrigação, na qual se compromete a cobrir e forrar «de escamas de 

peixe» a Igreja de Nossa Senhora de Guiães (Vila Real)
169

. Nestes três documentos é 

apresentado como carpinteiro. 
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Relativamente a Francisco Fernandes, existe uma referência que o coloca como 

mestre ensamblador do «Lugar de Outeiro de Sande, freguesia de Santa Marta de 

Mondim», a trabalhar na obra de madeira da capela-mor da Igreja de Sever (Santa Marta de 

Penaguião), a 15 de Dezembro de 1758
170

. Sabemos, contudo, que anos antes, a 27 de 

Outubro de 1744, o então «mestre escultor» Manuel Pereira da Costa Noronha, assinou o 

contrato de obrigação da obra da capela-mor dessa mesma Igreja, incluindo retábulo, 

tribuna e apainelado da capela-mor, castiçais, uma cruz, o revestimento de duas frestas, um 

frontal de talha e o soalho de madeira do pavimento
171

, e que só a 2 de Abril de 1759, se 

celebraria o contrato de cessão e trespasse desta obra a Francisco Fernandes, que então 

aparece como «mestre entalhador», da freguesia de Landim
172

. Consta deste contrato que a 

escritura de pagamento e quitação do prémio do trespasse que este artista teria que dar a 

Manuel Pereira da Costa Noronha, se celebraria a 26 de Setembro de 1760. 

A actividade do entalhador e escultor Manuel Pereira da Costa Noronha
173

 na 

região do Porto é sobejamente conhecida. Era filho do mestre entalhador Luís Pereira da 

Costa Noronha, um dos nomes cimeiros da escola portuense, considerado um dos melhores 

intérpretes da arte da talha das décadas de 20 e 30 de Setecentos
174

.  

Nascido no Porto, na freguesia de Santo Ildefonso em 3 de Junho de 1707
175

 foi 

casado com Ana Maria da Luz
176

 e morou no Porto na rua Direita (1740-1748), na rua 

Nova da Neta (1750), na Rua de Santa Catarina da Neta (1752) e na rua do Paraíso (1759-

1760), todas ruas pertencentes à freguesia de Santo Ildefonso. Aos 19 anos, em 26 de 

Setembro 1726, é apresentado pelo pai como fiador na obra da talha da capela-mor 
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(retábulo, tecto e lados) e do arco cruzeiro da Igreja do Bom Jesus de Matosinhos
177

. 

Segue-se a intensa actividade identificada no QUADRO D, que o consagra como reputado 

entalhador, fiel continuador de seu pai. 

 

 

 

QUADRO D – ACTIVIDADE DE  

MANUEL PEREIRA DA COSTA NORONHA 

DATA E 

LOCAL 

OBRA DOCUMENTO FONTE 

 

1738, 

Fev., 28 

 

Retábulo-mor da Igreja de Fataúnços 

(Vouzela). 

 

Escrito lançado em 

10 de Março de 

1741,  a relembrar 

um escrito datado de 

28 de Fevereiro de 

1738 e que dizia 

respeito a essa obra. 

 

A.D.P., Po. 9, 3ª série, 

nº 50, fls. 89v.-90
178

. 

1 

740-1741 

_ 

 

Retábulo-mor da Igreja Matriz de Vila do 

Conde. 

 

_ 

 

Referência
179

. 

 

1744, 

Out., 27  

– Porto 

 

 

Obra da capela-mor da Igreja de Sever (Santa 

Marta de Penaguião): retábulo, tribuna e 

apainelado da capela-mor, castiçais, uma cruz, 

revestimento de duas frestas, um frontal de talha 

e soalho de madeira do pavimento. 

 

Contrato e obrigação 

 

A.D.P., Po. 4, nº 197, 

fls. 271-271v.
180

. 

 

 

1745, Jan., 

26  

– Porto 

 

Retábulos colaterais e o frontispício do arco 

cruzeiro da Igreja de Santo André do Canidelo 

(Vila Nova de Gaia), segundo o risco de Miguel 

Francisco da Silva. 

 

 

Obrigação e fiança 

 

A.D.P., Livro de notas, 

Po. 9, 3ª série, nº 62, 

fls. 134-135
181

. 
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doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 2. p. 

623. Ref.: ALVES, Natália Marinho Ferreira – A escola da talha portuense e a sua influência no norte de 

Portugal. Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 972-8387-90-3. p. 119-120. 
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1745, 

Out., 4  

– Porto 

 

Retábulo da capela-mor (tribuna, trono, degraus e 

frestas) da capela-mor da Igreja do Convento de 

São Domingos (Vila Real). 

 

Obrigação 

 

A.D.P., Livro de notas, 

Po. 4, nº 200, fls. 2v.-

4
182

. 

 

1750, 

Out., 20  

– Porto 

 

Retábulo de Nossa Senhora da Encarnação 

(actualmente chamado de Anunciação de Nossa 

Senhora) da Igreja do Convento de São 

Francisco (Porto). 

 

Contrato e obrigação 

 

A.D.P., Livro de notas, 

Po. 4, nº 211, fls. 27v-

28v
183

. 

 

 

1750-1751  

– Porto   

 

Retábulo de Nossa Senhora da Conceição (Santos 

Mártires de Marrocos) da Igreja do Convento de 

São Francisco (Porto). 

 

_ 

 

Consta do contrato e 

obrigação de 20 de 

Outubro de 1750. Cf.: 

A.D.P., Livro de notas, 

Po. 4, nº 211, fls. 27v-

28v
184

. 

 

1752, 

Mai., 8  

– Porto 

 

Retábulo de São Vicente Ferreira (Ferrer) da 

Igreja do Convento de São Domingos (Porto). 

 

Obrigação 

 

A.D.P, Livro de notas, 

Po. 8, nº 237, fls. 60-

60v.
185

. 

 

1759, 

Abr., 2 

 

 

Cessa e trespassa a Francisco Fernandes a obra da 

capela-mor da Igreja de Sever, Santa Marta de 

Penaguião: retábulo, tribuna e apainelado da 

capela-mor, castiçais, uma cruz, revestimento de 

duas frestas, um frontal de talha e soalho de 

madeira do pavimento. 

 

Contrato de cessão e 

trespasse de obra 

 

A.D.P. – Po 9, 4ª série, 

nº 16, fls. 58v-59v.
186

. 
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 Pub.: IDEM – Elementos para o estudo da talha setecentista transmontana. In Revista de Estudos 

Transmontanos. Vila Real: Biblioteca Pública Municipal e Arquivo Distrital de Vila Real. Nº 1 (1983) p. 

157-159. Pub.: BRANDÃO, Domingos de Pinho – Ob. cit. p. 477-482.  Ref.: ALVES, Natália Marinho 

Ferreira – Ob. cit.. p. 624. 
183

 Pub.: BRANDÃO, Domingos de Pinho – Ob. cit. p. 575-577. Ref.: ALVES, Natália Marinho Ferreira – 

Ob. cit., p. 624. Ref.: IDEM – A escola da talha portuense e a sua influência no norte de Portugal. Lisboa: 

Inapa, 2001. ISBN 972-8387-90-3. p. 119-120. Ref.: Dicionário de artistas e artífices do Norte de Portugal. 

Coord. Natália Marinho Ferreira Alves. Porto: Centro de Estudos de População, Economia e Sociedade, 

2008. ISBN 978-989-95922-1-6. p. 237. 
184

 Pub.: BRANDÃO, Domingos de Pinho – Ob. cit. p. 575-577. Ref.: ALVES, Natália Marinho Ferreira – A 

arte da talha no Porto na época barroca: artistas e clientela, materiais e técnicas. Porto: Arquivo Histórico 

da Câmara Municipal do Porto, 1989. (Documentos e memórias para a História do Porto; 47). Dissertação de 

doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol.1, p. 

150. Ref.: IDEM – Ibidem. Vol. 2., p. 624. Ref.: IDEM – A escola da talha portuense e a sua influência no 

norte de Portugal. Lisboa: Inapa, 2001. ISBN 972-8387-90-3. p. 119-120. Ref.: Dicionário de artistas e 

artífices do Norte de Portugal. Coord. Natália Marinho Ferreira Alves. Porto: Centro de Estudos de 

População, Economia e Sociedade, 2008. ISBN 978-989-95922-1-6. p. 237. 
185

 Pub.: BRANDÃO, Domingos de Pinho – Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na cidade e na 

diocese do Porto: documentação (1751-1775). Porto: [Oficinas Gráficos Reunidos], 1987. (Diocese do Porto: 

subsídios para o seu estudo; 4). p. 61-63.  Ref.: ALVES, Natália Marinho Ferreira – A arte da talha no Porto 

na época barroca: artistas e clientela, materiais e técnicas. Porto: Arquivo Histórico da Câmara Municipal 

do Porto, 1989. (Documentos e memórias para a História do Porto; 47). Dissertação de doutoramento em 

História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1. p. 150. Ref.: IDEM – 

Ibidem. Vol. 2., p. 624. Ref.: Dicionário de artistas e artífices do Norte de Portugal. Coord. Natália Marinho 

Ferreira Alves. Porto: Centro de Estudos de População, Economia e Sociedade, 2008. ISBN 978-989-95922-

1-6. p. 238. 
186

 V. DOCUMENTO XIII. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 48. 
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Acrescente-se ainda que Manuel Pereira da Costa Noronha, mestre entalhador, 

aparece como vendedor em 22 de Maio de 1740
187

, como fiador numa obrigação a dinheiro 

datada de 2 de Fevereiro de 1742
188

, como devedor numa obrigação a dinheiro de 11 de 

Abril de 1744
189

 e, por último, assina a rogo num distrato de escritura com a mesma 

data
190

. 
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 A.D.P., Po. 1, 4ª série, nº 269, fls. 184-186. Ref.: ALVES, Natália Marinho Ferreira – A arte da talha no 

Porto na época barroca: artistas e clientela, materiais e técnicas. Porto: Arquivo Histórico da Câmara 

Municipal do Porto, 1989. (Documentos e memórias para a História do Porto; 47). Dissertação de 

doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 2. p. 

623. 
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 A.D.P., Po. 1, 4ª série, nº 274, fls. 128v.-129v. Ref.: IDEM – Ibidem. p. 623. 
189

 A.D.P., Po. 1, 3ª série, nº 60, fls. 82v.-83. Ref.: IDEM – Ibidem. p. 623. 
190

 A.D.P., Po. 1, 3ª série, nº 60, fls. 83v.-84. Ref.: IDEM – Ibidem. p. 623. 
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CAPÍTULO IV – DEFINIÇÃO TIPOLÓGICA: ANÁLISE 

ESTRUTURAL, DECORATIVA E ICONOGRÁFICA 
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Perante a inexistência de dados documentais, que possibilitem a identificação de 

grande parte dos exemplares ao nível da datação e da autoria, uma das hipóteses de 

trabalho reside na análise tipológica dos espécimes inventariados e na definição de 

tipologias, variantes e subtipologias, realçando as características principais de cada um 

deles. Note-se, no entanto, que como por vezes acontece nos retábulos, as analogias não 

nos permitiram atribuir os exemplares a determinados mestres ou artistas por eles 

influenciados. 

 

 

1. A localização 

 

Os conjuntos de exemplares em estudo, adaptam-se de forma mimética aos tectos 

das igrejas ou capelas abordadas, ocupando diversos espaços: capelas-mores, naves, 

capelas anexas, corpos únicos, sub-coros, sacristias e mais dependências anexas.  

Tanto na capela-mor, o espaço mais abrangido nos exemplares em estudo
191

, 

como na nave, os caixotões cobrem uma falsa abóbada de berço, em alguns casos 

estendendo a sua estrutura para as ilhargas da capela-mor, como podemos verificar na 

Igreja de São Pedro de Medrões, ou «prolongando-se» ou «prolongando» painéis situados 

nas mesmas ilhargas ou paredes laterais da nave, como vemos na Igreja de São João 

Baptista de Lobrigos. Nas capelas anexas, servindo de exemplo a Capela das Almas da 

Igreja de Santa Maria de Sedielos, os caixotões moldam-se a essa mesma estrutura em 

forma de abóbada de berço abatida. Nos restantes espaços – sub-coros e sacristias – os 

caixotões adaptam-se à superfície plana. Não esqueçamos também a Sala do Despacho da 

Igreja da Santa Casa da Misericórdia (Vila Real), onde os caixotões também estão 

dispostos num plano paralelo ao chão. 

Nenhum destes edifícios, alguns de séculos precedentes, possui grande 

complexidade arquitectónica, mas o interior é marcado em quase todos pela envolvência e 

                                                           
191

 Segundo Luís Alexandre Rodrigues, devido à qualidade dos beneficiados, abades e comendadores, ou à 

carga simbólica que transportam, será nas capelas maiores que os tectos apresentam maiores exigências no 

que diz respeito à construção e à riqueza decorativa. Cf.: RODRIGUES, Luís Alexandre – De Miranda a 

Bragança: arquitectura religiosa de função paroquial na época moderna. Bragança: [Edição do Autor], 

2001. Dissertação de doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. Vol 1. p. 662.  
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a refulgência da arte da talha. Na sequência das determinações do Concílio de Trento
192

, a 

atenção concebida ao edifício religioso e à respectiva decoração intensifica-se entre os 

bispos e os párocos, traduzindo-se num profícuo aumento de obras de arte (a par do 

controlo exercido pelos primeiros, através dos Visitadores). Entre as directrizes relativas ao 

comportamento dos membros do clero, ficou estabelecida a obrigatoriedade de residência 

dos sacerdotes na respectiva paróquia, facto que terá proporcionado um acréscimo de 

interesse e empenho pela componente artística dos edifícios, elegendo como figurino a 

linguagem artística barroca, vocacionada para o sensitivo e ideal para o triunfo dos 

preceitos da reforma Católica
193

. Mercê das suas potencialidades simbólicas, a arte da talha 

converte-se na «Senhora e Rainha dos interiores»
194

.  

Está mais do que provado que a valorização da zona central é um dos objectivos 

da estrutura do retábulo-mor a partir de finais do século XVII, através da abertura de um 

espaço, por vezes monumental – a tribuna – na qual se instala o trono, forma natural de 

raízes «genuinamente portuguesas»
195

. Pela sua colocação, abertura e decoração, este 

camarim converte-se no ponto nevrálgico do retábulo, devendo ser perfeitamente visível a 

toda a igreja. Os tectos das tribunas, são com frequência em forma de abóbada de berço 

revestidas por caixotões, cujas molduras e painéis apresentam uma gramática decorativa 

constituída por folhagens e flores. Como que prolongando ou aprofundando essa estrutura, 

os tectos em caixotões das capelas-mores e das naves, realçam esse palco de «discursos 

espirituais»
196

, convertendo todo o espaço interior sacro, numa «tribuna monumental». 
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 Realizado em Trento entre 1545 e 1563. O papa Pio IV confirmou os decretos resultantes da reunião 

conciliar através da bula «Beneditus Deus» em 26 de Janeiro de 1564. Cf.: ALMEIDA, Fortunato de – 

História da Igreja em Portugal. Porto: Livraria Civilização Editora, 1968. Vol. 2. p. 335. Neste Sínodo, 

paralelamente às discussões de carácter dogmático, relativas à vivência espiritual, na vigésima quinta sessão 

(a última) sob o título «Da Invocação, Veneração e Relíquias dos Santos, e das Sagradas Imagens», a 

reflexão orientou-se para as componentes artística, especialmente no que concerne à representação de 

imagens sacras e ao respectivo culto. Cf.: PEREIRA, José Fernandes – O Barroco do século XVIII: transição 

e mudança. In História da Arte Portuguesa. Dir. Paulo Pereira. Lisboa: Círculo de Leitores e Autores, 1995. 

ISBN 972-42-1225-4. Vol. III, p 26.  
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 EUSÉBIO, Maria de Fátima dos Prazeres – Retábulos Joaninos no concelho de Viseu. Porto: Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto, 1998. Dissertação de mestrado em História da Arte, apresentada à 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1. p. 29-30. 
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 BORGES, Nelson Correia – Arte monástica em Lorvão: sombras e realidade. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2002. Dissertação de doutoramento em História da Arte, apresentada à Universidade de 

Coimbra. Vol. 1. p. 571-572. 
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 MARTINS, Fausto Sanches – Trono Eucarístico do retábulo barroco português: origem, função, forma e 

simbolismo. In CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO, 1, Porto, 1989 – Congresso 

Internacional do Barroco: actas. Porto: Reitoria da Universidade do Porto; Governo Civil do Porto. Vol. II 

(1991) p. 18. 
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 SALTEIRO, Ilídio – Nacional, estilo. In Dicionário da arte barroca em Portugal. Dir. José Fernandes 

Pereira, coord. Paulo Pereira. Lisboa: Editorial Presença, 1989. ISBN 972-23-1088-7. p. 304-305. 
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2. A estrutura 

 

 

2.1.  Número e o formato 

 

O número de caixotões é extremamente variável. No geral, o número dos 

conjuntos dos sub-coros, das sacristias e das capelas anexas e capelas-mores é mais 

reduzido, sem dúvida consequência da menor dimensão desses espaços. Nas capelas-

mores, variam entre os 15 e os 35 caixotões. Temos apenas um exemplar com 15 caixotões 

dispostos na capela-mor, na Igreja de Santa Maria de Sedielos, recaindo a maior incidência 

no número 18, 20, 25 e 35. È pois nas naves que se localizam os grandes conjuntos, 

variando na área geográfica abordada entre os 45, como podemos ver na Igreja de São João 

Baptista de Lobrigos, e os 70, como na Igreja de Santa Maria de Oliveira e na Igreja de 

Moura Morta/Igreja de Santa Comba. O sub-coro apresenta apenas 4, 10 ou 12 caixotões. 

Os vários elementos comuns que compõem os exemplares estudados podem ser 

visualizados no Diagrama 1. 

Enquanto nos retábulos, a traça e a decoração obedecem a um esquema 

organizativo nos sentidos horizontal e vertical, nos tectos em caixotões, a organização é 

feita transversal e longitudinalmente. Com efeito, os caixotões dispõem-se em fiadas 

transversais e fiadas longitudinais, cujo número acompanha a dimensão dos espaços. 

Assim, nas capelas-mores onde o número de caixotões é mais reduzido, o total varia entre 

as 3 e as 6 fiadas transversais e entre as 5 e as 7 longitudinais. Nas naves, o número oscila 

entre as 5 e as 11 fiadas transversais e as 5 e as 7 longitudinais.   

Os painéis, de formato quadrado ou rectangular (dispostos longitudinalmente), são 

enquadrados e separados por elementos separadores transversais e longitudinais que podem 

ser de perfil mais ou menos saliente e reentrante, achatado (Igreja de São Vicente de 

Galafura, capela-mor e nave das igrejas de São João Baptista de Lobrigos e de São Pedro 

de Vila Real) ou arredondado (Capela de Nossa Senhora do Pópulo, Igreja de Santa Maria 

de Sedielos, nave da Igreja Paroquial de Moura Morta e capela-mor da Igreja de Santa 

Maria de Oliveira) com os vértices bem vincados, em curvatura ou rectos (capela-mor da 

Igreja de São Pedro de Medrões, nave e capela-mor da Igreja de Santo Adrião de Sever, 

corpo da Capela de Nossa Senhora dos Remédios). Estes elementos, podem ser compostos 

por uma, duas ou várias molduras exteriores (logo, mais próximas dos painéis), de 

dimensão diferenciada e alternando entre a forma côncava e convexa. Terminam em 



74 
 

ressaltos de tamanho variável, em forma de um cone invertido, ou seja, mísulas, cujo 

número corresponde em média ao número dos elementos transversais. As mísulas situadas 

nos rompantes, podem ser reduzidas a metade, assim como os elementos separadores 

transversais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  1 – Elementos constitutivos dos tectos em caixotões. 
 

 

Cada conjunto, apoia-se em ambos os lados da capela-mor ou da nave num 

entablamento, constituído por cornija, friso e arquitrave e composto por diversas molduras 

de talha dourada, as quais integram as ditas mísulas. Esta estrutura pode ser independente 

ao conjunto, tendo sido construída em época posterior ou anterior, como vemos na capela-

mor e na nave da Igreja de São Nicolau de Mesão Frio e no corpo da Capela de Nossa 

Senhora dos Remédios. 
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Nas capelas-mores, os rompantes dos diversos exemplares, comprimem-se entre o 

retábulo-mor e o arco cruzeiro, nas naves entre o arco cruzeiro e os pés da nave, e nos 

restantes espaços entre as paredes dos mesmos. Alguns dos elementos de separação, 

transversais e longitudinais, não são visíveis dada a disposição do retábulo-mor, ou a 

profundidade do arco cruzeiro e do entablamento.   

No cruzamento destes elementos separadores, contam-se ornamentos isolados de 

formato quadrado, por vezes, perfeitamente recortados: florões. Estes podem ser inteiros, 

reduzidos a metade, quando próximos dos rompantes, ou a um quarto de florão, quando se 

encontram nos cantos do conjunto.  

 

  

2.2.  Orientação dos painéis 

 

Um aspecto a ter em conta na análise dos tectos em caixotões, é a orientação dos 

painéis de acordo com a visualização da representação iconográfica, algo que pudemos 

observar melhor nos diagramas que colocamos no apêndice iconográfico
197

.  

Identificamos três módulos:  

 nos exemplares de tectos em caixotões nos quais as fiadas longitudinais são 

em número par, cada metade das fiadas orientam-se para as ilhargas da capela-mor ou para 

as paredes laterais da nave;  

 nos exemplares nos quais as fiadas longitudinais são em número ímpar, a 

fiada longitudinal central pode orientar-se para o altar-mor ou para o arco cruzeiro, 

dependendo dos espaços que ocupam (capela-mor ou nave) e as restantes fiadas 

longitudinais seguem a orientação para as ilhargas da capela-mor ou para as paredes da 

nave;  

 também nos exemplares nos quais as fiadas longitudinais são em número 

ímpar, a fiada longitudinal central pode pode revelar o sentido inverso ao anterior, isto é, 

orientar-se para o arco cruzeiro ou para os pés da nave, dependendo dos espaços que 

ocupam e as restantes fiadas longitudinais seguem, igualmente, a orientação para as 

ilhargas da capela-mor ou para as paredes da nave. 
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 V. Vol II: Tomo III – Apêndice Iconografico. p. 164-282. 
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O segundo módulo é o que se apresenta mais representado no universo estudado. 

Note-se, que é aquele que faculta aos fiéis a melhor visualização da imagem divina ou 

narrativa representada. 

Na nave da Igreja de São Pedro de Medrões, encontramos as duas últimas 

soluções referidas, mas consideramos a hipótese de ter sido o resultado da reforma de que 

esta igreja foi alvo no ano 2000.  

Os painéis decorativos, como iremos ver mais adiante, não apresentam orientação, 

exceptuando um exemplar: o tecto da nave da Igreja de São Pedro, em cujos painéis vemos 

meninos de corpo inteiro, cujas formas naturais se repetem ao longo de todo conjunto, mas 

seguindo a orientação do terceiro módulo referenciado. 

 

 

3.  A temática decorativa    

 

A história do ornamento e da sua aplicação é primordial para um melhor 

entendimento do estudo da arte da talha. Da Antiguidade ao Renascimento, ponto fulcral 

na reinterpretação e inovação, até aos nossos dias, o ornamento completa de modo 

inventivo, teatral e simbólico a nudez arquitectónica das estruturas
198

. Assim como 

acontece nos retábulos de talha, um dos aspectos mais importantes dos tectos forrados com 

caixotões diz respeito à componente decorativa. 

Em quase todos os elementos, as formas naturais dominam e são quase exclusivas. 

A variedade da ornamentação dos elementos separadores transversais e longitudinais, é 

notável. Sintetizando, adaptando-se à sua forma curva ou achatada, apresentam-se ornados 

de uma malha contínua de baixos-relevos, em alguns momentos vazada, formando 

saliências e reentrâncias, com:  

 Flores e folhagens, como na nave da Igreja de Santa Maria de Oliveira; 

 Folhagens de acanto enroladas acompanhadas de flores como na Igreja de 

São João Baptista de Lobrigos; 

 Folhagens de acanto enroladas e flores, formando composições quase 

geométricas, como na nave da Igreja de São Pedro de Vila Real e na nave da Igreja de São 

Nicolau; 

                                                           
198

 Sobre este assunto Cf.: RODRIGUES, José Carlos Meneses – Retábulos do Baixo Tâmega e no Vale do 

Sousa (séculos XVII-XIX). Porto: [Edição do Autor], 2004. Dissertação de doutoramento em História da Arte, 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1, p. 191-203. 
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 Folhagens, entrelaçadas, seguindo sentidos alternadamente invertidos, como 

na capela-mor da Igreja de São Nicolau; 

 Elementos geométricos centrais de formato quadrado e fitas onduladas, 

dispostas lateralmente, de formato achatado e seguindo sentidos alternadamente invertidos, 

como na nave da Igreja de Santa Maria de Oliveira; 

 Fitas ou elementos geométricos ondulados, de sentidos opostos, dispostos 

simetricamente, como na Capela de Nossa Senhora do Pópulo e na Igreja de Santa Maria 

de Sedielos; 

 Fitas, achatadas, entrelaçadas e onduladas, como na capela-mor da Igreja de 

São Pedro de Vila Real; 

 Flores emolduradas por medalhões, como na sacristia da Igreja de São 

Pedro de Vila Real 

 Medalhões entrelaçados, como na nave da Igreja Paroquial de Moura Morta. 

 

Esses elementos podem apresentar-se igualmente lisos, como vemos no sub-coro 

da Igreja de Santa Maria de Oliveira, na capela-mor da Igreja de São Tomé do Castelo, na 

Igreja de Santo Adrião de Sever e na Capela de São Pedro de Medrões. 

As molduras exteriores destes elementos, aquelas que se encontram mais 

próximas dos painéis, são também cobertas de folhagens. 
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Legenda: Capela de Nossa Senhora do Pópulo/Capela da Boa Morte. Capela-mor (1); Igreja Matriz de 

Oliveira/ Igreja de Santa Maria. Capela-mor (2) (3) (4); Igreja Matriz de Oliveira/ Igreja de Santa 

Maria. Nave (5); Igreja Matriz de Oliveira/ Igreja de Santa Maria. Sub-coro (6); Igreja Matriz de 

Mesão Frio/Igreja de São Nicolau. Capela-mor (7); Igreja Matriz de Mesão Frio/Igreja de São 

Nicolau. Nave (8) (9) (10); Igreja Paroquial de Galafura / Igreja de São Vicente de Galafura (11) 

(12); Igreja Paroquial de Moura Morta/Igreja de Santa Comba. Capela-mor (13); Igreja Paroquial 

de Moura Morta/Igreja de Santa Comba. Nave (14); Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa 

Maria. Capela-mor (15) (16); Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria. Nave (17) (18) 

(19); Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria. Capela das Almas (20); Capela de São 

Pedro de Medrões. Capela-mor (21); Capela de São Pedro de Medrões. Nave (22); Capela de 

Nossa Senhora dos Remédios. Corpo único (23); Igreja Paroquial de São João Baptista. Capela-

mor (24) (25) (26); Igreja Paroquial de São João Baptista. Nave (27) (28); Igreja Paroquial de São 

João Baptista. Sub-coro (29); Igreja Paroquial de São Miguel de Lobrigos. Capela-mor (30); Igreja 

Matriz de Sever/Igreja de Santo Adrião. Capela-mor (31) Igreja Matriz de Sever/Igreja de Santo 

Adrião. Nave (32); Igreja Matriz de Sever/Igreja de Santo Adrião. Sub-coro; (33) Igreja Paroquial 

de Mateus/Igreja de São Martinho. Capela-mor (34); Capela/Igreja da Misericórdia. Sala do 

Despacho (35); Igreja de São Pedro. Capela-mor (36); Igreja de São Pedro. Nave (37) Igreja de 

São Pedro. Sacristia (38); Igreja Paroquial de São Tomé do Castelo / Igreja de São Tomé. Capela-

mor (39). 
 

 

No entablamento, as diversas molduras apresentam uma decoração diferenciada 

mais ou menos saliente e reentrante. A molduras de superfície curva e tratamento liso, 

contrapõem-se molduras profusamente decoradas por enrolamentos acantiformes, 

folhagens e flores.  
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O suporte primordial é a mísula, a qual se mostra eloquentemente plástica. Em 

todos os exemplares, prolongam o formato e a decoração das molduras que compõem o 

entablamento, completam a decoração com enrolamentos acantiformes e raras vezes flores. 

Em apenas um espécime encontramos anjos alados e aves que entram na massa das 

folhagens, de forma pouco perceptível, na nave da Igreja de São Vicente de Galafura. 

Os florões representam flores circulares abertas, emolduradas por folhas de 

acanto. Num mesmo conjunto, podemos encontrar diversos módulos, dispostos 

aleatoriamente como na nave da Igreja de São Vicente de Galafura, nos tectos da Igreja de 

Santa Maria de Sedielos e na capela-mor da Igreja de São João Baptista de Lobrigos; ou 

dispostos simetricamente em relação à fiada longitudinal central do conjunto, como 

podemos observar no tecto da capela-mor da Igreja de Santa Maria de Oliveira. 

Em todos estes elementos, o destaque vai, portanto, para as composições de folhas 

de acanto, o ornamento triunfante no barroco, com o seu perfil dentado e superiores 

qualidades ornamentais. 
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Legenda: Capela de Nossa Senhora do Pópulo/Capela da Boa Morte. Capela-mor (1); Igreja Matriz de 

Oliveira/ Igreja de Santa Maria. Capela-mor (2); Igreja Matriz de Oliveira/ Igreja de Santa Maria. 

Nave (3); Igreja Matriz de Oliveira/ Igreja de Santa Maria. Sub-coro (4); Igreja Matriz de Mesão 

Frio/Igreja de São Nicolau. Capela-mor (5); Igreja Matriz de Mesão Frio/Igreja de São Nicolau. 

Nave (6); Igreja Paroquial de Galafura / Igreja de São Vicente de Galafura (7); Igreja Paroquial de 

Moura Morta/Igreja de Santa Comba. Capela-mor (8); Igreja Paroquial de Moura Morta/Igreja de 

Santa Comba. Nave (9); Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria. Capela-mor (10); Igreja 

Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria. Nave (11); Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa 
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Maria. Capela das Almas (12); Capela de São Pedro de Medrões. Capela-mor (13); Capela de São 

Pedro de Medrões. Nave (14); Capela de Nossa Senhora dos Remédios (15); Igreja Paroquial de 

São João Baptista. Capela-mor (16); Igreja Paroquial de São João Baptista. Nave (17); Igreja 

Paroquial de São João Baptista. Sub-coro (18); Igreja Paroquial de São Miguel de Lobrigos. 

Capela-mor (19); Igreja Matriz de Sever/Igreja de Santo Adrião. Capela-mor (20) Igreja Matriz de 

Sever/Igreja de Santo Adrião. Nave (21); Igreja Matriz de Sever/Igreja de Santo Adrião. Sub-coro; 

(22) Igreja Paroquial de Mateus/Igreja de São Martinho. Capela-mor (23); Capela/Igreja da 

Misericórdia. Sala do Despacho (24); Igreja de São Pedro. Capela-mor (25); Igreja de São Pedro. 

Nave (26) Igreja de São Pedro. Sacristia (27); Igreja Paroquial de São Tomé do Castelo / Igreja de 

São Tomé. Capela-mor (28).  

 

 

 

4. A iconografia   

 

 

4.1.  As devoções tridentinas 

 

As imagens incitavam à piedade e comoviam mais intensamente o espírito do que 

a própria palavra
199

, valendo pela sua «capacidade de instrução»
200

. O papel dos fiéis 

resume-se a meros espectadores na sua contemplação mas ao mesmo tempo participam 

activamente no sobrenatural, pois a visão de um santo «é a experiência sobrenatural do 

espectador»
201

. 

Impelida numa campanha de defesa da doutrina cristã, a Igreja Católica, saída do 

Concílio de Trento, condiciona e orienta a imaginação dos crentes, pondo fim a qualquer 

tipo de desvios ortodoxos, preocupando-se com a decência e o decoro das imagens, e 

insistindo no seu papel pedagógico de transmissão da Fé Católica. A arte, revela-se um dos 

guerreiros mais eficazes nesse processo de combate ao protestantismo e de massificação da 

espiritualidade cristã. Nas igrejas, ermidas e capelas só poderiam existir imagens da 

Santíssima Trindade, de Cristo e dos seus mistérios (Paixão, Morte e Ressurreição) da 

Virgem e dos seus mistérios, dos Anjos e santos canonizados ou beatificados. Havia 

também uma ordem na colocação das imagens, sendo o lugar de maior destaque concebido 

                                                           
199

 RODRIGUES, José Carlos Meneses – A talha nacional e joanina em Marco de Canaveses. Marco de 

Canaveses: Câmara Municipal do Marco de Canaveses, 2001. Dissertação de mestrado em História da Arte, 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1. p. 20.  
200

 IDEM – Retábulos do Baixo Tâmega e no Vale do Sousa (séculos XVII-XIX). Vol. 1, p. 14. Cit FALCÃO, 

José António – As Vozes do Silêncio ou Introdução a um Theatrum Sacrum. In Catálogo As Vozes do 

Silêncio. Imaginária Barroca da Diocese de Beja. Lisboa: Estar Editora. (1997) p. 19. 
201

 QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Os retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação 

de uma escola regional: 1680-1780. Lamego: Câmara Municipal, 2002. Dissertação de mestrado em História 

da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1. p. 41.  
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a Cristo, seguindo-se a Virgem e após esta São Pedro, como patrono da igreja e príncipe 

dos Apóstolos
202

.  

Os pontos codificados na reunião conciliar possuíam um carácter muito vago, 

sendo completadas posteriormente por «tratados e escritos, que as desenvolvem e 

pormenorizam, servindo de orientação aos artistas»
203

 e encomendadores. Também por 

volta de 1600, os novos temas doutrinários uniformemente acolhidos, vão ser legislados 

em Portugal pelas dioceses através das Constituições Sinodais dos Bispados
204

.  

Das cenas da Vida de Cristo, assumem especial importância a do seu Nascimento 

e da Crucifixão. A Virgem, alvo dos maiores ataques por parte dos heterodoxos, acaba por 

ocupar um lugar de destaque no interior das igrejas e capelas, assumindo o papel de 

intermediária entre o crente e Deus, o único mediador, invocado na intersecção da 

misericórdia Divina
205

. 

As igrejas e capelas vão também acolher o culto dos familiares de Cristo e as 

novas devoções, dando-se especial destaque aos milagres e às relíquias dos santos mártires. 

Acompanhados dos símbolos do seu martírio, são vistos como «heróis», cujas virtudes 

incitam à piedade e servem de exemplo na prática quotidiana de boas acções e da caridade, 

meio de salvação das almas
206

. A sua eficácia doutrinária só poderia, pois, ser possível se 

estas imagens obedecessem aos preceitos iconográficos e formais codificados pela Igreja. 

A exposição do Santíssimo no trono (características dos retábulos-mores e das 

igrejas portuguesas) e a conservação das espécimes sagradas no sacrário, acentuam a 

                                                           
202

 ALVES, Natália Marinho Ferreira – A arte da talha no Porto na época barroca: artistas e clientela, 

materiais e técnicas. Porto: Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, 1989. (Documentos e 

memórias para a História do Porto; 47). Dissertação de doutoramento em História da Arte, apresentada à 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1. p. 45.  
203

 Têm sido destacadas as seguintes obras: o «Diálogo degli errori», da autoria de Andrea Gilli da Fabriano 

(1564); o «De picturis et imaginibus sacris» de Jean Ver Meulen (1570), as «Instructiones fabricae et 

supellectilis ecclesiasticae» de S. Carlos Borromeu (1577), o «Riposo» de Raffaello Borghini (1588). Cf.: 

IDEM – Ibidem. p. 41-42. Cit.: Renacimento en Europa. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1983. 606 p. 

(Fuentes y documentos para la historia del arte.; 4). 84252-1146-8. 
204

 As constituições sinodais normalizam, a partir de 1565, a representação artística precavendo os artistas e 

os encomendadores de obras contra as imagens de «formosura dissoluta» ou que «dêem ao povo ocasião de 

erro ou escândalo». Cf.: SERRÃO, Victor – O maneirismo. Lisboa: Publicações Alfa, 1993. (História da 

Arte em Portugal; 7) p. 95. 
205

 QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – A importância da sede do Bispado de Lamego na difusão da estética 

retabular: tipologias e gramática decorativa nos séculos XVII e XVIII. Porto: [Edição do Autor], 2006. 

Dissertação de doutoramento em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto. Vol. 1. p. 257. 
206

 Cf.: ALVES, Natália Marinho Ferreira – Ob. cit. Vol. 1. p. 53-54. QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Ob. 

cit. p. 263. EUSÉBIO, Maria de Fátima dos Prazeres – Retábulos Joaninos no concelho de Viseu. Porto: 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1998. Dissertação de mestrado em História da Arte, 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1. p. 31-32.  
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importância da simbologia da Eucaristia, o maior de todos os Sacramentos, segundo o qual 

os fiéis se aproximam mais activamente de Deus
207

. 

 

 

4.2.  Tipologias 

 

Cada caixotão, ostenta na parte central um painel, que pode ser pintado ou 

entalhado com relevos mais ou menos salientes e reentrantes. O QUADRO D, serviu de 

base ao desenvolvimento deste sub-capítulo. Procurando uma maior abrangência, 

incluímos no mesmo, edifícios existentes (26) e desaparecidos (5), bem como painéis 

existentes (31), desaparecidos (16) e deslocados (2). Apenas conseguimos identificar a 

iconografia de 29 exemplares existentes, de 5 exemplares desaparecidos e dos 2 

exemplares deslocados.  

De acordo com a representação, podemos estabelecer três tipologias: uma 

tipologia decorativa, uma tipologia figurativa e uma tipologia narrativa. No universo de 36 

espécimes, cuja iconografia conseguimos identificar, 16 podem ser incluídos na tipologia 

decorativa, representando brutescos e rocailles pintados ou entalhados; 12 na tipologia 

narrativa, representando cenas narrativas do Antigo Testamento, do Novo Testamento e 

cenas da vida dos santos e 6 na tipologia figurativa, representando figuras de profetas, 

apóstolos, doutores da Igreja e santos evangelistas.  

Na Capela das Almas da Igreja de Santa Maria de Sedielos, os painéis são lisos, 

mas pensamos ser consequência de uma intervenção. Destino semelhante tiveram os 

painéis da capela-mor da Igreja de São Tomé do Castelo, pintados muito recentemente. Os 

painéis da Igreja de Moura Morta, também já não são os originais, mas foram incluídos na 

tipologia figurativa, pois poderão ter sido inspirados pelos anteriores desaparecidos. Dois 

conjuntos podem ser integrados em duas tipologias. Com efeito, no tecto da nave da Igreja 

de São Nicolau, os seis painéis que compõem a fiada transversal mais próxima do arco 

cruzeiro, possuem as seguintes representações iconográficas (seguindo do lado do 

Evangelho para o lado da Epístola): Ultima Céia, Ecce Homo, Santíssima Trindade, 

Eucaristia, Menino Jesus e Jesus Cristo. Dezanove painéis, situados quase na totalidade, 

nas fiadas transversais mais próximas dos pés da nave, não apresentam pinturas, as quais 

devem ter sido retiradas. Os restantes quarenta e um painéis, apresentam 

                                                           
207

 QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Ob. cit. p. 258-259. 
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iconograficamente figuras de profetas, apóstolos, doutores da Igreja e santos evangelistas. 

O formato quadrado dos painéis da primeira fiada transversal referida, diferenciado do 

formato rectangular dos restantes painéis do conjunto, assim como o também distinto 

formato das molduras e elementos separadores, aliados à representação iconográfica, 

colocam a hipótese de ter sido o resultado de uma intervenção. 

A mesma conjugação das duas tipologias é visível na Capela de Nossa Senhora 

dos Remédios. Contudo, as pinturas já não são as originais. 

Em alguns edifícios, podemos ver conjugadas as várias tipologias, ocupando 

espaços diferenciados, como acontece na Igreja de Santa Maria de Sedielos e na Igreja de 

Santo Adrião de Sever. Nos edifícios onde temos apenas uma tipologia, nos vários espaços, 

podemos encontrar conjugada uma outra solução, que embora podendo ou não 

corresponder ao mesmo período, vem sem dúvida enriquecer o programa iconográfico do 

espaço interior sacro:  

 na Igreja de Santa Maria de Oliveira, abrangida pela tipologia decorativa na 

capela-mor, na nave e no sub-coro, vemos dois painéis narrativos, pintados nas ilhargas da 

capela-mor, representando A Dormição da Virgem (lado do Evangelho) e O Nascimento 

da Gloriosa Virgem Maria (lado da Epístola); dois painéis figurativos nas paredes laterais 

da nave, representando São Francisco (lado do Evangelho) e Santo António (lado da 

Epístola); dois painéis narrativos, também nas paredes da nave, representando A fuga para 

o Egipto (lado do Evangelho) e A apresentação da Virgem no Templo, também conhecida 

como A Virgem da Escada (lado da Epístola); 

  na capela-mor da Igreja de São Nicolau de Mesão Frio, incluída na 

tipologia narrativa, vemos nas ilhargas do mesmo espaço, três painéis figurativos 

representando São João Baptista (lado do Evangelho), São Pedro Apóstolo e São Paulo 

(lado da Epístola); 

 na Igreja de São João Baptista de Lobrigos, abrangida pela tipologia 

narrativa na capela-mor e na nave, e decorativa no sub-coro, vemos nas ilhargas da capela-

mor painéis pintados onde surgem composições com temas hagiográficos: representações 

dos quatro evangelistas, seguidas da representação de temas alusivos à Infância de São 

João Baptista, o orago da igreja (lado do Evangelho) e representações dos padres da Igreja 

seguidas de temas alusivos à Paixão de São João Baptista (lado da Epístola); nas paredes 

da nave, uma solução semelhante: doze painéis cada um deles representando um dos doze 

apóstolos. 
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QUADRO D – ICONOGRAFIA DOS PAINÉIS DOS TECTOS EM CAIXOTÕES E TIPOLOGIA208 
 

 

IGREJA/CAPELA 

 

 

CORPO ÚNICO 

 

CAPELA-MOR 

 

NAVE 

 

OUTROS ESPAÇOS 

 

Capela de Nossa 

Senhora do 

Pópulo/Capela da 

Boa Morte (Alijó) 

  

NARRATIVOS  
Cenas narrativas do Novo 

Testamento 

Ciclos: Vida da Virgem antes da 

natividade de Cristo; Infância de 

Cristo; Vida pública de Cristo; 

Paixão de Cristo; Glorificação de 

Cristo e da Virgem. 

  

 

Igreja Paroquial de 

Vilar de Maçada / 

Igreja de Nossa 

Senhora da 

Assunção (Alijó) 

 

 
  

Painéis desaparecidos: iconografia 

desconhecida. 

 

 

Igreja Matriz de 

Oliveira/ Igreja de 

Santa Maria (Mesão 

Frio) 

  

DECORATIVOS 

Brutescos entalhados. 

 

Dois painéis narrativos nas ilhargas: 

Dormição da Virgem (Evangelho); 

Nascimento da Gloriosa Virgem 

Maria (Epístola).  

 

DECORATIVOS 

Brutescos entalhados. 

 

Dois painéis figurativos nas paredes 

da nave: São Francisco 

(Evangelho) e Santo António 

(Epístola). 

Dois painéis narrativos nas paredes 

da nave: A Fuga para o Egipto 

(Evangelho) e A apresentação da 

Virgem no templo, também 

conhecido como A Virgem da 

Escada (Epístola). 

 

DECORATIVOS 

Sub-coro: motivos rocailles. 

                                                           
208

 Assinalamos a azul os edifícios / conjuntos desaparecidos ou deslocados. 
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Igreja Matriz de 

Mesão Frio/Igreja 

de São Nicolau 

(Mesão Frio) 

  

NARRATIVOS 

Cenas narrativas do Novo 

Testamento 

Ciclos: Vida da Virgem antes da 

natividade de Cristo; Infância de 

Cristo; Glorificação da Virgem 

(Morte e Apoteose da Virgem). 

 

Três painéis figurativos nas ilhargas:  

São João Baptista e São Pedro 

Apóstolo (Evangelho); São Paulo 

(Epístola). 

 

NARRATIVOS E 

FIGURATIVOS 

Primeira fiada transversal mais 

próxima do arco cruzeiro: Ultima 

Céia, Ecce Homo, Santíssima 

Trindade, Eucaristia, Menino Jesus 

e Jesus Cristo.  

 

Restantes painéis figurativos: 

figuras de profetas, apóstolos, 

doutores da Igreja e santos 

evangelistas. 

 

 

Capela de Santa 

Bárbara (Mesão 

Frio) 

 

Iconografia desconhecida. 

   

 

Igreja Paroquial de 

Galafura / Igreja de 

São Vicente de 

Galafura (Peso da 

Régua) 

   

FIGURATIVOS 
Figuras de profetas, apóstolos, 

doutores da Igreja e santos 

evangelistas.  

 

 

 

Igreja Paroquial de 

Moura Morta/Igreja 

de Santa Comba 

(Peso da Régua) 

  

FIGURATIVOS 
Figuras de profetas, apóstolos, 

doutores da Igreja e santos 

evangelistas.  

 

 

FIGURATIVOS 
Figuras de profetas, apóstolos, 

doutores da Igreja e santos 

evangelistas. 

 

 

Igreja Matriz de 

Sedielos / Igreja de 

Santa Maria (Peso 

da Régua) 

  

NARRATIVOS 

Cenas narrativas do Antigo 

Testamento das quais pudemos 

identificar: Abraão e os três anjos e 

O Sacrifício de Isaac. 

 

DECORATIVOS 
Brutescos pintados. 

 

DECORATIVOS 
Capela das Almas: lisos. 
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Igreja do Santuário 

de Nossa Senhora 

da Saúde (Sabrosa) 

  

Painéis desaparecidos: «tecto de 

painéis que constar a illustrissima e 

real ascendência da Virgem Nossa 

Senhora» 

  

 

Capela de Nossa 

Senhora do Viso 

(Santa Marta de 

Penaguião) 

 

NARRATIVOS  
Painéis desaparecidos: Mistérios da 

Virgem. 

   

 

Igreja de Santa 

Maria de Louredo 

(Santa Marta de 

Penaguião) 

 

 

 

 

 

  

Painéis desaparecidos: iconografia 

desconhecida. 

 

 

Capela de São 

Pedro de Medrões 

(Santa Marta de 

Penaguião) 

  

FIGURATIVOS  
Padres e doutores da Igreja. 

 

FIGURATIVOS 
Padres e doutores da Igreja. 

 

 

Capela de Nossa 

Senhora dos 

Remédios (Santa 

Marta de 

Penaguião) 

 

FIGURATIVOS E 

NARRATIVOS 

Figuras do Antigo Testamento e 

figuras e cenas narrativas do Novo 

Testamento 

   

 

Igreja Paroquial de 

São João Baptista 

(Santa Marta de 

Penaguião) 

  

NARRATIVOS 

Cenas narrativas do Antigo 

Testamento 

Ciclos: Vida de Abraão e Vida de 

Moisés. 

Cenas narrativas do Novo 

Testamento  

Ciclos:  

 

NARRATIVOS 

Cenas narrativas do Novo 

Testamento 

Ciclos: Infância de Cristo; Vida 

pública de Cristo; Paixão de Cristo. 

 

Painéis figurativos nas paredes da 

nave: representações dos doze 

 

DECORATIVOS 
Sub-coro: brutescos pintados. 
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Glorificação de Cristo. 

Cenas da Vida de Santa Clara. 

 

Painéis das ilhargas: cenas da 

Infância de São João Baptista, orago 

a Igreja aliadas a painéis com a 

representação dos quatro evangelistas 

(Evangelho); cenas da Paixão de São 

João Baptista aliadas a painéis com a 

representação dos quatro grandes 

doutores da Igreja (Epístola). 

apóstolos. 

 

 

 

Igreja Paroquial de 

São Miguel de 

Lobrigos (Santa 

Marta de 

Penaguião) 

  

NARRATIVOS 
Temas angeológicos. 

  

 

Igreja Matriz de 

Sever/Igreja de 

Santo Adrião (Santa 

Marta de 

Penaguião) 

  

NARRATIVOS  
Cenas narrativas do Novo 

Testamento 

Ciclos: Infância de Cristo; Vida 

Pública de Cristo e Paixão de Cristo. 

 

Cenas da vida de santos. 

 

FIGURATIVOS 

Figuras de profetas, apóstolos, 

doutores da Igreja e santos 

evangelistas. 

 

DECORATIVOS 
Sub-coro: rocailles. 

 

Igreja de 

Constantim (Vila 

Real) 

  

DECORATIVOS 
Painéis desaparecidos: «pintados, no 

centro dos quais surgiam símbolos da 

Paixão e, no central, símbolos 

eucarísticos envoltos por uma glória 

de querubins»
209

 

  

Capela de São Frutuoso: painéis 

desaparecidos de iconografia 

desconhecida. 
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 Até 1985/1986. Cf.: SERENO, Isabel, SANTOS; João; NOÉ, Paula  – Igreja de Constantim, incluindo as capelas anexas e o altar-mor de talha com sacrário giratório (Nº 

IPA PT011714070022) [Em linha]. Actual. 2004 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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Igreja Paroquial de 

Mateus/Igreja de 

São Martinho (Vila 

Real) 

  

DECORATIVOS 
Brutescos pintados e cartelas centrais 

ostentando símbolos da Paixão de 

Cristo e os instrumentos do martírio 

de santos. 

  

 

Igreja Matriz de 

Parada de Cunhos / 

Igreja de São 

Cristóvão (Vila 

Real) 

    

DECORATIVOS 
Sub-coro: brutescos. 

 

Igreja e Antigo 

Convento de São 

Domingos / Sé 

(Vila Real) 

  

Painéis desaparecidos: iconografia 

desconhecida. 

  

NARRATIVOS 
Capela de Nossa Senhora do 

Rosário (desaparecida): «quinze 

mistérios de Nossa Senhora todos 

pintados»
210

. 

 

Capela de São Francisco e Capela 

do Senhor Jesus Crucificado 

(desaparecidas): iconografia 

desconhecida. 

 

Igreja do Convento 

de Santa Clara (Vila 

Real) (Demolido) 

 

NARRATIVOS  
Painéis desaparecidos: «todo o 

corpo» com «quadros dos passos 

da Escriptura»
211

. 
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 V. DOCUMENTO II. Vol. II: Tomo I: Apêndice Documental. p. 15-17. Cf.: AGUIAR, José Moutinho de; MESQUITA, José Taveira da; CUNHA, António da – Rellação 

de Villa Real e do seo termo. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1721. Códice 223, fls. 58-54v. Pub.: ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira 

– A Igreja de São Domingos de Vila Real no século XVIII. Vila Real: [Núcleo Cultural Municipal de Vila Real], 1979. (Cadernos Culturais; 5). p. 19-28. Pub.: SOUSA, 

Fernando de; GONÇALVES, Silva – Memórias de Vila Real. Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real; Câmara Municipal de Vila Real, 1987. Vol. 2. p. 317-318. 
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 Cf.: AGUIAR, José Moutinho de; MESQUITA, José Taveira da; CUNHA, António da – Rellação de Villa Real e do seo termo. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1721. 

Códice 223, fls. 58-54v. Pub.: ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – Ob. cit. p. 19-28. Pub.: SOUSA, Fernando de; GONÇALVES, 

Silva – Ob. cit. p. 329. 
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Capela de Nossa 

Senhora da Piedade 

(Vila Real) 

 

Painéis desaparecidos: iconografia 

desconhecida. 

   

 

Capela/Igreja da 

Misericórdia (Vila 

Real) 

    

DECORATIVOS 
Sala do Despacho: brutescos. 

 

Capela de São 

Lázaro / Capela de 

Santa Margarida 

(Vila Real) 

 

NARRATIVOS 
Painéis deslocados: «milagres do 

santo»
212

 / «vida de Jesus e de São 

Lázaro»
213

. 

   

 

Igreja de São Pedro 

(Vila Real) 

  

DECORATIVOS 
Brutescos entalhados. 

 

DECORATIVOS 
Brutescos pintados. 

 

DECORATIVOS 
Sacristia: flores. 

 

Capela de Santo 

António (Vila Real) 

(Demolido) 

 

Primeiro tecto desaparecido: 

iconografia desconhecida. 

 

NARRATIVOS 
Painéis deslocados: «cenas da vida 

e milagres do Santo»
214

. 

   

 

Capela de São 

Sebastião (Vila 

Real) (Demolido) 

 

Painéis desaparecidos: iconografia 

desconhecida. 

   

 

 

                                                           
212

 Cf.: AGUIAR, José Moutinho de; MESQUITA, José Taveira da; CUNHA, António da – Rellação de Villa Real e do seo termo. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1721. 

Códice 223, fls. 58-54v. Pub.: ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – Ob. cit. p. 19-28. Pub.: SOUSA, Fernando de; GONÇALVES, 

Silva – Memórias de Vila Real. Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real; Câmara Municipal de Vila Real, 1987. Vol. 1. p. 279-280. 
213

 Cf.: BORGES, Júlio António – Monografia do concelho de Vila Real. Maia: [s.n.], 2006. ISBN 972-98407-5-X. p. 115-116. 
214

 Cf.: NEVES, Elísio Amaral – A Capela de Santo António. In Tellus. Vila Real: Núcleo Cultural Municipal de Vila Real. Nº 38 (2003) p. 181-199. BORGES, Júlio António 

– Monografia do concelho de Vila Real. Maia: [s.n.], 2006. ISBN 972-98407-5-X. p. 122-123. 
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Igreja do Convento 

de São Francisco 

(Vila Real) 

(Demolido) 

    

DECORATIVOS 
Capela de Nossa Senhora da 

Conceição: «brutescos»
215

. 

 

Igreja Paroquial de 

São Tomé do 

Castelo / Igreja de 

São Tomé (Vila 

Real) 

  

Pintura recente. 

  

 

Igreja Matriz de 

Torgueda / Igreja de 

São Salvador (Vila 

Real) 

    

DECORATIVOS 
Sub-coro: brutescos. 

 

Igreja Matriz de 

Vila Marim / Igreja 

de Santa Marinha 

(Vila Real) 

  

Painéis desaparecidos: iconografia 

desconhecida. 
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 Cf.: AGUIAR, José Moutinho de; MESQUITA, José Taveira da; CUNHA, António da – Rellação de Villa Real e do seo termo. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1721. 

Códice 223, fls. 58-54v. Pub.: ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – Ob. cit. p. 19-28. Pub.: SOUSA, Fernando de; GONÇALVES, 

Silva – Memórias de Vila Real. Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real; Câmara Municipal de Vila Real, 1987. Vol. 2. p. 323-324.  
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4.1. Tipologia decorativa 

 

No universo de espécimes, cujo esquema podemos incluir na tipologia decorativa, 

ao todo 16, 4 localizam-se em capelas-mores, 3 em naves, 5 em sub-coros, 2 em capela 

anexas, e os restantes 2 numa sacristia e numa Sala do Despacho. Podemos afirmar que é a 

tipologia de eleição em dependências anexas e sub-coros, marcando presença em todos 

aqueles que estão representados no nosso trabalho. 

Dentro desta tipologia, podemos estabelecer uma segunda divisão, entre aqueles 

que se apresentam pintados e os que apresentam baixos-relevos entalhados mais ou menos 

salientes e reentrantes. Os brutescos são a grande constante, marcando presença em todos 

os painéis pintados, compondo composições simétricas de enrolamentos acântigos, volutas 

vegetalistas, florões, festões, ora sozinhos, como no sub-coro da Igreja de São João 

Baptista de Lobrigos; ora enquadrando meninos de corpo inteiro, gordos e prazenteiros, 

apoiados em mísulas situadas na parte central do painel, e segurando nas mãos ao alto, 

vasos carregados de frutos e vegetação, como podemos observar nos painéis pintados da 

nave da Igreja de São Pedro e nos poucos painéis também pintados que restam do tecto da 

nave da Igreja de Santa Maria de Sedielos; ora circundando cartelas centrais ostentando os 

símbolos da Paixão de Cristo e instrumentos do martírio de santos, como na capela-mor da 

Igreja de São Martinho de Mateus.  

Na Igreja de São Pedro. as formas naturais da parte superior do corpo, repetem-se 

de modo muito semelhante ao longo de todo o conjunto e abaixo do ventre parece brotar 

uma espécie de caule de acanto invertido que enquadra a figura e prolonga o enrolamento. 

Tal como nos elementos de suporte, também nestes painéis, as folhas de acanto 

são o ornamento de eleição. Mas enquanto nesses elementos corre com maior liberdade em 

malhas contínuas, nos painéis entalhados, dispõem-se normalmente em agrupamentos 

geométricos, lembrando a mais característica composição do nacional
216

, em X ou em 8, na 

qual a folha de acanto, imitando volutas, se alinha em dois pares, um sobre o outro.  

A variedade destes painéis entalhados, é visível sobretudo com a utilização de 

módulos de painéis diversificados compondo fiadas longitudinais dispostas simetricamente 

em relação ao elemento separador ou à fiada longitudinal central do conjunto, como 

acontece no tecto da capela-mor da Igreja de Santa Maria de Oliveira e no tecto da capela-

mor da Igreja de São Pedro; ou formando diagonais e transversais, também dispostas 
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 SMITH, Robert C. – A talha em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, Imp. 1963. p. 71. 



94 
 

simetricamente em relação à fiada longitudinal central do conjunto, como no tecto da nave 

da Igreja de Santa Maria de Oliveira
217

.  

 

 

4.2. Tipologia figurativa 

 

Dos 6 espécimes que incluímos nesta tipologia, 2 situam-se em capelas-mores e 4 

em naves. As representações de imagens de santos canonizados e beatificados, incluindo 

profetas, apóstolos, doutores da Igreja e evangelistas, são comuns a todos esses espécimes.  

Seguindo as directrizes contra-reformistas, assim como acontece nas invocações 

dos altares, também no forro, os tectos das capelas e igrejas vão acolher os novos 

familiares de Cristo, nomeadamente: Santa Ana e São João Baptista, que ligados à infância 

de Cristo sofrem uma grande difusão; São José, que a partir do século XVII se converte 

num dos santos mais venerados pela Igreja Católica, formando em conjunto com a Virgem 

e Jesus a chamada «Trindade Jesuítica»
218

 e S. Carlos Borromeo, o bispo reformador 

canonizado no inicio do século XVII (1612), o qual consta ter curado os enfermos da peste 

e que rapidamente se transformou num dos santos preferidos da nova iconografía pós-

tridentina, fortemente vinculado e impulsionado pela Companhia de Jesus, a par de outros 

santos da Ordem de Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e São Francisco de 

Borja
219

. Aferimos também a presença de mártires e protectores contra as enfermidades
220

, 

nomeadamente, a peste, as guerras e a fome como São Jorge, São Brás, Santa Marinha, 

Santa Eulália, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Catarina, São Lourenço, São Martinho, 

São Bento, entre outros, a par dos apóstolos São Pedro, São Paulo, São Tiago e Santo 

André e dos santos fundadores das ordens mendicantes, como São Domingos, São 

Francisco de Assis e Santo António.  
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 Sugerimos a consulta dos diagramas apresentados no Vol II: Tomo III – Apêndice Iconográfico. p. 179-

191 e 274-281.  
218

 ALVES, Natália Marinho Ferreira – A arte da talha no Porto na época barroca: artistas e clientela, 

materiais e técnicas. Porto: Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto, 1989. (Documentos e 

memórias para a História do Porto; 47). Dissertação de doutoramento em História da Arte, apresentada à 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1. p. 53-54. RÉAU, Louis – Iconografía del arte 

cristiano: iconografía de los Santos: de la G a la O. Trad. de Daniel Alcoba. Barcelona: Ediciones del 

Serbal, 1997. Tomo 2. Vol. 4. (Cultura Artística; 7). ISBN 84-7628-212-5. p. 166.  
219

 ALVES, Natália Marinho Ferreira – Ob. cit. p. 43-44. QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – A importância da 

sede do Bispado de Lamego na difusão da estética retabular: tipologias e gramática decorativa nos séculos 

XVII e XVIII. Porto: [Edição do Autor], 2006. Dissertação de doutoramento em História da Arte, apresentada 

à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. 1. p. 263. 
220

 Cf.: MARTINS, Fausto Sanches – Os Santos Protectores à luz da hagiologia. In Museu. Porto: Circulo Dr. 

José de Figueiredo. IV Série. Nº 9 (2000) p. 173-192. 
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Em dois edifícios onde os painéis figurativos se situam na nave, estes casam com 

a tipologia narrativa situada na capela-mor: na Igreja de São Nicolau de Mesão Frio e na 

Igreja de Santo Adrião de Sever.  

Respeitando a pedagogia tridentina, nesta Igreja, assim como na de São Vicente 

de Galafura, não se tratando da representação de cenas narrativas de Cristo e da Virgem, o 

lugar de destaque é dado ao orago, que ocupa o painel central do conjunto
221

. 

De acordo com as advertências de Carlos Borromeo
222

, as imagens dos santos 

apresentam como atributos comuns: o nimbo redondo colocado por cima da cabeça dos 

santos; as palmas dos santos mártires; a mitra e o báculo pastoral dos bispos «e outras 

coisas do género e também o que em especial é próprio e insigne de cada santo».  

Nestas igrejas, a iconografia é identificada por uma legenda ou filactéria. È 

necessário lembrar que a identificação das narrativas e invocações facilita o processo de 

sensibilização pedagógica a nível religioso e cultural e que também o arcebispo de Milão, 

Carlos Borromeo, instrui quanto à nomeação das imagens dos santos, assinalando a 

importância de escrever por baixo daqueles menos conhecidos. 

Dois painéis da nave da Igreja de S. Vicente de Galfura, mereceram a nossa 

atenção: no painel que marcamos com o nº 36, aparece-nos representado 

iconograficamente S. Luís, Rei de França, apresentando como atributos, como é habitual, o 

traje constelado de flores de lis de França, e uma coroa. Aos pés um súbdito ajoelhado. 

Também no painel nº 13, nos surge identificado S. Luís, que verificamos ser igualmente o 

Rei de França, pois apresenta numa das mãos os três cravos da Crucifixão, considerados as 

suas mais preciosas aquisições
223

.  
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 ALVES, Natália Marinho Ferreira – Ob. cit. p. 45.  
222

 BORROMEO, Carlos – Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos. Introd. Bulmano Reyes Coria 

e nota preliminar de Elena Isabel Estrada de Cerlero. México: Imprensa Universitária, 1985. ISBN 968-837-

051-7. p. 40. 
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 Sobre a história, culto e iconografia de S. Luis, Rei de França Cf.: RÉAU, Louis – Iconografía del arte 

cristiano: iconografía de los Santos: de la G a la O. Trad. de Daniel Alcoba. Barcelona: Ediciones del 

Serbal, 1997. Tomo 2. Vol. 4. (Cultura Artística; 7). ISBN 84-7628-212-5. p. 274-280.  
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4.3. Tipologia narrativa 

 

Dos 12 espécimes que identificamos como pertencentes à tipologia narrativa, 4 

marcam ou marcavam presença em edifícios de corpo único, 6 em capelas-mores,1 numa 

nave e 1 numa capela anexa. 

Desses 12, apenas 7 subsistem: 4 representam cenas narrativas do Novo 

Testamento, incidindo sobre os ciclos da Vida da Virgem antes da natividade de Cristo, da 

Infância, Vida Pública e Paixão de Cristo, da Glorificação de Cristo e da Virgem  (a 

capela-mor da Capela de Nossa Senhora do Pópulo, da Igreja de São Nicolau, e da Igreja 

de Santo Adrião de Sever e a nave da Igreja de São João Baptista de Lobrigos), 1 

representa cenas do Antigo Testamento incidindo sobre a ciclos da Vida de Abraão (Igreja 

de Santa Maria de Sedielos) e 1 apresenta temas narrativos angeológicos (Igreja de São 

Miguel de Lobrigos).  Na capela-mor da Igreja de São João Baptista de Lobrigos, vemos 

conjugadas: cenas narrativas do Antigo Testamento, ligadas à Vida de Abraão e à Vida de 

Moisés; do Novo Testamento ligadas à Glorificação de Cristo, e cenas relacionadas com a 

Vida de Santa Clara. 

Nos tectos desaparecidos ou deslocados das capelas identificadas no QUADRO 

D, estariam representadas cenas ligadas à vida do orago. Na Capela de Nossa Senhora do 

Rosário do Antigo Convento de São Domingos, os «quinze mistérios de Nossa Senhora do 

Rosário»; na Capela de São Lázaro também conhecida como Capela de Santa Margarida,  

cenas da vida de Jesus e de São Lázaro; na desaparecida Capela de Santo António, «cenas 

da vida e milagres do santo». 

Em alguns tectos não conseguimos identificar a iconografia, pois os painéis nem 

sempre respeitam a ordem dos ciclos narrativos, algo que poderá ser o resultado de 

intervenções, ou derivar do carácter popular e regional dos mesmos, executados e pintados 

por artistas locais ou regionais. 
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5. O douramento e a pintura 

 

Associado ao sol e à luz, o ouro, simboliza o próprio Cristo, a eternidade e a 

inteligência humana iluminada por Deus
224

. Revestindo a madeira, reforça a sua 

espiritualidade e eleva-a à categoria de material superior face ao mármore
225

. 

Nos painéis pintados de tipologia decorativa, os tons verdes, vermelhos e ocres 

esbatidos, que são comuns aos brutescos
226

, contrastam com o douramento visível em 

algumas das molduras dos elementos separadores, dos entablamentos, das mísulas e dos 

florões. Nos tectos de painéis entalhados de tipologia também decorativa, o ouro cobre 

todos os elementos: painéis, molduras, entablamentos, mísulas, florões. 

Na tipologia narrativa e figurativa, os painéis policromos, nomeadamente a 

carnação das figuras, contrasta com o douramento dos elementos separadores e de suporte. 

Assim como vemos acontecer nos altares, o emolduramento dourado reforça a orientação 

do olhar dos fiéis e incita à contemplação
227

. 

Podemos também encontrar exemplares nos quais todos os elementos policromos, 

se encontram pintados com marmoreados, como no sub-coro da Igreja de Santa Maria de 

Oliveira.  

Regista-se, contudo, um grande desgaste nestes elementos e na polícromia dos 

painéis, encontrando-se a maioria dos espécimes analisados, em mau estado de 

conservação. 
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 ALVES, Natália Marinho Ferreira – A arte da talha no Porto na época barroca: artistas e clientela, 
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CONCLUSÃO  

 

A regionalidade acabou por se converter no resultado da nossa acção, com os 

frutos visíveis de acordo com a metodologia prosseguida: investigação, sobretudo, no 

Arquivo Distrital de Vila Real e levantamento fotográfico para o processo tipológico e para 

a percepção de uma mancha de seis concelhos, englobados na Sub-região do Douro, com 

potencialidades comuns, particularmente o acesso aos grandes centros difusores da talha 

das cidades do Porto e Braga. Confirmou-se também a acção de artistas de outras áreas 

geográficas, como de Guimarães.  

Não obstante essa regionalidade, também aqui verificamos a necessidade imediata 

da feitura da talha, de modo a conferir ao espaço sacro o cariz barroco desejado através de 

um projecto principal: a talha. Para esse efeito, tomou-se como suporte a estrutura 

arquitectónica existente fazendo com que a talha aderisse a essa superfície de forma quase 

mimética.  

O investimento na pesquisa arquivística, que apesar de ser um processo moroso e 

por vezes sem resultados tão rápidos como desejaríamos, revela-se um dos caminhos mais 

seguros para obter os objectivos visados: reduzir ao máximo as datações imprecisas que 

tanto nos preocupam. Contudo,  os dados de que dispomos, que nos permitem datar com 

segurança e conhecer a autoria dos exemplares ainda escasseiam. Com efeito, frustrou-nos 

a impossibilidade de estabelecer uma cronologia exacta de grande parte dos exemplares, 

aliada aos responsáveis pela sua execução, desconhecidos que permanecerão na sombra até 

que novas provas documentais surjam. No entanto, a pouca documentação analisada, 

revelou-se verdadeiramente preciosa, oferecendo-nos para além do nome dos 

encomendadores e dos artistas, apontamentos que testemunham as directrizes seguidas. 

Permitem-nos confirmar que as obras do forro das igrejas, não eram unicamente de 

carpintaria, mas englobavam, de forma inequívoca, o trabalho magnífico de talha. Com 

efeito, a sua feitura comporta uma dualidade – talha / pintura – reunindo consequentemente 

uma paleta de artistas (entalhador, ensamblador, pintor, dourador, carpinteiro, escultor, 

imaginário) que colaboraram num único sentido: a obtenção de uma expressão artística e 

religiosa. 

Deparamo-nos com conjuntos bem elaborados pertencentes a artistas singulares 

na interpretação da arte do entalhe, mas a expressão artística dominante nas pinturas dos 

painéis, é indubitavelmente o que se pode classificar de periférica e popular. Contudo, nem 
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esta carga pode relegá-la para um plano secundário em virtude da sua permanência até à 

actualidade, facto contributivo para a necessidade de um trabalho tipológico meticuloso e 

abrangente. 

Não podemos deixar de destacar o facto de estamos perante humildes igrejas 

paroquiais e capelas, próximas, no entanto, das igrejas das grandes ordens religiosas, 

misericórdias e grandes sés, no mesmo gosto e ensejo de dignificar os interiores sacros.  

Deve acrescentar-se, que a escassez de recursos financeiros, o relativo 

distanciamento dos grandes centros, o isolamento de algumas paróquias, no meio de serras 

e montes, as vias de comunicação deficitárias, o gosto dos encomendadores, entre outros 

factores, podem ter contribuído para encomendas executadas por artistas regionais, 

proporcionando interpretações periféricas às vias eruditas.  

O contacto directo com os exemplares, permitiu-nos ensaiar uma tipologia 

própria. Deparamo-nos com conjuntos que apresentam as mesmas componentes 

estruturais, ainda que levemente diferenciadas no formato, no número e na orientação. 

Perfeitamente acomodados à organização do espalo interior dos recintos sacrados, 

escolhendo como lugares de eleição a capela-mor e a nave, um distinto número de 

caixotões em madeira, de formato quadrado ou rectangular, dispostos em fiadas 

longitudinais e transversais, separados por outros tantos elementos que seguem a mesma 

orientação e que terminam em entablamentos. Mísulas, molduras e florões estão presentes 

em todos os conjuntos. A temática decorativa desses elementos, revela-se também muito 

semelhante, sendo dominada por temas vegetalistas, enrolamentos acântiformes e flores. 

As excepções testemunham o vasto património que possuímos. 

A diferença reside sobretudo na representação, isto é na existência de conjuntos 

que iconograficamente integramos em três tipologias: tipologia decorativa, tipologia 

figurativa e tipologia narrativa. Ornamentados de brutescos, narrando temas do Antigo e do 

Novo Testamento ou figurando imagens de santos, os tectos em caixotões, prefigurando 

um cosmos divino e inviolável, funcionam, assim como os altares, como «bíblias 

auxiliares» enriquecedoras da «paisagem» envolvente que ilustra as palavras proferidas nas 

celebrações litúrgicas. Também  nestes elementos, vemos a harmoniosa dialéctica, definida 

pelo barroco, entre a estrutura, a decoração, a visualização, as sensações e a ilusão. 

Não apenas nas invocações dos altares, mas também nas representações dos tectos 

vemos a mesma obediência às directrizes tridentinas.  

Não obstante os exemplares identificados, esta célula espacial de seis concelhos 

revelou-se exígua para a realização de um estudo estilístico, ficando-nos apenas pela 
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restrição dos limites cronológicos: o século XVIII. Alimenta-nos a vontade de 

prosseguirmos a empreitada, considerando esta investigação como um ponto de partida 

para outras mais vastas, alargando os limites geográficos, onde já verificamos a presença 

de um extraordinário acervo de exemplares. È portanto um estudo que não se pretende 

definitivo, antes deixa em aberto várias hipóteses e as suas conclusões são passíveis de 

reestruturação, mercê dos novos dados que o futuro possa trazer à luz. 

Conscientes destes limites espaciais e estilísticos, estamos, contudo, convictos que 

contribuímos com mais um bloco para a construção do grande edifício que constitui o 

estudo da arte da talha a nível nacional. 
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GLOSSÁRIO 

 

Abóbada – Uma cobertura baseada no princípio estrutural do arco
228

. 

Construção de pedra talhada ou de tijolo, de forma convexa, de grande resistência, por 

serem as peças colocadas à maneira de cunha, e que cobre maior ou menor espaço, 

equilibrando-se e apoiando-se em colunas, pilastras ou paredes, que se chamam os 

ENCONTROS DA ABÓBADA. Toma vários nomes, segundo os diferentes modos como é 

construída
229

. 

Obra de alvenaria para cobertura de recintos formada por um conjunto de pedras apoiadas 

entre si e assente em paredes ou num sistema complexo de reforços e escoramento
230

. 

 

Abóbada abatida – ABÓBADA cuja altura é menor que o raio que serviu de base ao seu 

traçado
231

. 

 

Abóbada artesoada – ABÓBADA que é dividida em compartimentos com MOLDURAS 

à volta e um motivo de escultura no centro
232

. 

 

Abóbada cilíndrica – ABÓBADA que corre entre duas linhas paralelas e é formada por 

um semicírculo ou um arco de circulo perfeito
233

. 

 

Abóbada de berço – Uma ABÓBADA construída como um contínuo arco de volta 

perfeita. Sinónimo: ABÓBADA de canudo
234

. 

O mesmo que ABÓBADA CILÍNDRICA
235

. 

 

Abóbada em divisões – ABÓBADA cuja aduela é ornada de ALMOFADAS de escultura 

separadas por PLATIBANDAS
236

. 
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Almofada – Superfície recta ou curva de extensão variável, cercada por filete ou 

MOLDURA; PAINEL
237

.  

Qualquer superfície de pequena área circundada de molduras. Em carpintaria e marcenaria: 

zonas rectangulares (ou em losango, etc.) reentrantes ou salientes da folha de uma porta; 

podem ser decoradas com MOLDURAS, elementos figurativos, etc
238

. 

 

Apainelado – Sistema de painéis embutidos ou CAIXOTÕES contidos numa ABÓBADA, 

SOFITO ou tecto. Sinónimo: LACUNÁRIO
239

. 

Ornato, formado por molduras ou ARTESÕES dispostos em forma de PAINEL. ║ 

Conjunto de PAINÉIS
240

. 

Decorado com PAINÉIS ou ALMOFADAS. Superfície (parede, abóbada, tecto, etc.) 

dividida em PAINÉIS separados por MOLDURAS
241

. 

 

Arco – Curva de abóbada
242

. 

 

Arco apainelado – arco que tem o intradorso decorado com CAIXOTÕES
243

. 

 

Artesões/Artesão – Lavor ou ornato entre MOLDURAS situados nas ABÓBADAS, nas 

voltas de ARCOS ou de tectos
244

. Parece derivar de artesã (caixote de fundo estreito onde 

era amassado o pão). ║ Adorno quadrado ou poligonal ou circular, geralmente com 

MOLDURAS e FLORÃO central, que se põe nas ABÓBADAS ou tectos. O seu conjunto 

forma o ARTESOADO
245

. 

 

Artesoado – Ornado de ARTESÕES
246

. 

Diz-se que um forro é artesoado quando formado por PAINÉIS delimitados por 

MOLDURAS salientes, à maneira de vigas articuladas
247

. 
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Bordadura – O lavor que se faz bordando; cercadura bordada. ║ A decoração ou ornato 

que remata a superfície de um objecto; orla. ║ Perfil ou MOLDURA de um baixo-relevo 

ou de uma ALMOFADA de divisão
248

.  

 

Bocete – FLORÃO ou ornato circular de pedra ou metal, que quebra as intersecções das 

nervuras das ABÓBADAS góticas. Pode ter decoração variada: vegetais, animais, máscara 

humana, armas reais, inscrição, etc. Pode ser circular, poligonal, recortado
249

. 

 

Caixilho – MOLDURAS de madeira de PAINÉIS, lâminas, quadros, etc. ║ 

MOLDURA
250

. 

Reunião de peças de madeira que serve para múltiplos fins
251

. 

 

Caixotão – Um painel embutido num tecto APAINELADO
252

. 

«La cobierta de casetones es una estructura natural en la construcción en madera que 

surge del entrecruzado de las vigas. Pasa con gran lujo a la construcción en piedra. 

Sistemas de vigas de piedras grapadas unas a otras formando una retícula alojan en los 

huecos previstos a este efecto en la parte superior los elemntos de relleno escalonados. 

Sus perfiles están generalmente destacados com colores y el casquete de remate está 

decorado com pinturas. Una gran parte de la decoración proviene del vocabulário general 

griego. En el orden dórico premanece rigurosamente en el marco arquitectónico»
253

.  

Cavidade quadrada, ornada de relevos, nos grandes tectos decorados
254

. 

Reentrância moldurada, usada como motivo de decoração num tecto ou ABÓBADA de 

igreja, sacristia, capela, sala de casa ou habitação. Pode revestir as formas mais diversas: 

quadrado, losango, oval, poligonal, ornados de MOLDURAS; no centro é decorado com 

motivo de escultura, talha (rosácea, etc.) ou pintura
255

. 
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Caixotões, abóbada de – O mesmo que ABÓBADA ARTESOADA. 

 

Cornija – Larga moldura coroando os muros de uma sala. ║ Conjunto de molduras 

salientes que servem de remate superior a uma obra arquitectónica
256

. 

 

Encontros da abóbada – (Encontro) – ponto em que duas coisas se unem ou cruzam. ║ 

Cruzamento, junção de coisas em seus movimentos em direcções opostas ou diversas mas 

que se dirigem para o mesmo ponto
257

.  

Zona em que se apoiam os ARCOS extremos e onde se anulam os reforços laterais dos 

ARCOS em ABÓBADAS
258

. 

 

Fecho ou chave da abóbada – a pedra que fecha a ABÓBADA e que lhe dá a sua grande 

resistência
259

. 

(Fecho de ABÓBADA) – A pedra com que ela se remata
260

. 

(Chave da ABÓBADA) – A pedra que a remata, que a fecha
261

. Fecho ou chave de 

ABÓBADA de ogivas: pedra frequentemente ornada, sob a qual se cruzam as ogivas, 

ornadas por um BOCETE (discos) com armas e outros motivos. Surge não só na chave mas 

em todas as intersecções de nervuras (ogiva, lierne, etc.)
262

. 

 

Florão – Ornamento isolado em forma de flor estilizada que decora o topo de um pináculo 

ou de um gablete ao qual serve de remate. É uma flor estilizada (como por exemplo uma 

flor-de-lis) e modificada em sentido ornamental
263

.  

Ornato circular com folhagem que é utilizado para decorar uma CHAVE de ARCO ou 

ABÓBADA
264

. 

 

Lacunário – Sinónimo de CAIXOTÃO
265

. 
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Espaço entre vigas. ║ Ornato nos intercolúnios das arquitraves
266

. 

Cada um dos PAINÉIS que sobressaem no tecto ou ABÓBADA ARTESOADA, isto é a 

cavidade que fica entre os artesões. Deriva do cruzamento das vigas nas obras de madeira; 

depois essas cavidades foram pintadas, e as suas formas, inicialmente rectangulares, 

tornavam-se rombondais, redondas, ovais, poligonais
267

. 

 

Mísulas – Saliência que serve de apoio. Pequeno cachorro. ║ Ressalto em forma de cone 

invertido que serve de suporte; pequenas consolas esculpidas que suportam a descarga de 

um ARCO ou sobre as quais se coloca uma estátua
268

. 

 

Moldura – Pedra de madeira, metal, pedra, etc., com que se guarnece um quadro, uma 

estampa, etc.; CAIXILHO. ║ Ornato, mais ou menos saliente que se usa como enfeite de 

diversas partes de uma obra arquitectónica
269

. 

Ornato em obras de arquitectura ou carpintaria que consiste na composição de partes 

salientes e reentrantes, cuja continuidade segundo as linhas, rectas ou sinuosas, através do 

jogo de luz e sombra, assegura uma conjunção precisa da forma arquitectónica. ║ 

Cercadura de quadro, espelho, etc., seja qual for a sua forma. As molduras em madeira 

esculpida dos séculos XVII e XVIII são por vezes verdadeiras obras-primas
270

. 

 

Painel – parte de uma obra de arquitectura, de marcenaria, etc. que apresenta uma 

superfície rodeada de MOLDURA ou BORDADURA. ║ Cada uma das faces de uma 

pedra talhada. ║ Quadro pintado sobre tela, azulejos, pano, madeira, etc.; pintura, retábulo. 

║ Nome que se dá aos baixos-relevos que adornam um monumento ou qualquer superfície, 

e à parte que forma MOLDURA, em que estes se executam
271

.   

Superfície enquadrada de MOLDURAS. ║ Em arquitectura grande superfície (no interior 

ou exterior do edifício) decorado. Pode ser de mosaicos, pastilha de porcelana, cerâmica, 

baixo-relevo, pintura. ║ Baixo-relevo emoldurado. Relevo em forma de MOLDURA, 

sobre um plano, em obra de arquitectura. ║ Pintura executada sobre madeira
272

. 
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Platibanda – MOLDURA chata e lisa mais larga que saliente
273

. 

 

Quadratura – Pintura de ornatos de arquitectura
274

. 

Termo derivado de Quadrare (reduzir a quadro): pinturas do século XVII e XVIII, em 

paredes ou tectos, em tromp-l’oeil, que representavam temas arquitectónicos di sotto in sù, 

com violentos efeitos perspécticos, parecendo uma extensão da arquitectura real de uma 

divisão para um espaço imaginário. Era comum na arte romana e foi retomada por 

Mantegna no século XV no palácio ducal de Mântua, atingindo o auge na época barroca 

em Itália.  

 

Sofito – A face inferior de qualquer superfície arquitectónica, especialmente de um arco ou 

lintel. No primeiro caso é sinónimo de intradorso
275

. 

Tecto à antiga, formado com vigas descobertas em cujas QUADRATURAS há diversos 

ornamentos
276

. 
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