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NOTA PRÉVIA 

 

O presente volume compreende estruturalmente três Tomos: Tomo 1: Apêndice 

Documental; Tomo II: Apêndice Analítico e Tomo III: Apêndice Iconográfico. 

O Tomo I, diz respeito ao Apêndice Documental e foi elaborado após o 

levantamento minucioso dos documentos notariais que encontrámos no Arquivo Distrital 

de Vila Real, ao qual endereçamos os nossos agradecimentos. 

Grande parte dos documentos transcritos já tinham sido publicados, na integra 

ou parcialmente. Contudo, após uma inicial leitura dos mesmos, verificamos que as 

transcrições parciais não satisfaziam a nossa procura de dados e os autores nem sempre 

foram fiéis à sua transcrição ou às normas paleográficas, pelo que achamos prudente 

fazer uma nova leitura de toda a documentação já publicada, e transcrevê-la parcial ou 

totalmente, sempre que necessário. Na transcrição, adoptamos as normas propostas pelo 

Padre Avelino de Jesus da Costa
1
, salvo raras excepções, por acharmos mais convincente 

do ponto de vista do leitor, como seja o facto de termos mantido a grafia original sempre 

que possível, concretamente no caso de duplas vogais e consoantes e da pontuação. Os 

documentos apresentam-se ordenados cronologicamente. 

O Tomo II, reúne os quadros realizados no âmbito do inventário previamente 

realizado, partindo 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. A identificação do concelho e da freguesia, do edifício 

(igreja/capela), a localização dos conjuntos de tectos em caixotões (capela-mor, nave, 

corpo único, capelas e dependências anexas), a descrição e a indicação da fonte são os 

elementos comuns que serviram de base à realização da matriz dos dois quadros 

apresentados. Em nota de rodapé, acrescentamos a informação e a transcrição que 

efectuámos de outras fontes.  

 

 

                                                           
1
 COSTA, Avelino Jesus da Costa – Normas de transcrição e publicação de documentos e textos medievais 

e modernos. 2ª ed. Braga: [S.n], 1982. 65 p.  
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Este Tomo, comporta igualmente as fichas de inventário preenchidas para cada 

um dos exemplares identificados. Cada ficha de inventário divide-se em quatro elementos 

de descrição: 

1. Identificação; 

2. Contextualização Histórica; 

3. Descrição;  

4. Fontes. 

 

Na identificação, apresentamos o edifício no qual se inclui o exemplar, a sua 

localização geográfica e protecção. Na contextualização histórica, colocamos sempre que 

possível, a data de construção do edifício, de elaboração dos caixotões, a ocorrência de 

intervenções e identificamos os artistas e artífices responsáveis pela sua execução. Na 

descrição, pormenorizamos a localização dos caixotões, o número e o formato, a 

iconografia e a temática decorativa, o douramento e a pintura. No campo das fontes, 

apresentamos as fontes manuscritas, a bibliografia e os recursos electrónicos disponíveis 

relativos mais ao edifício em si do que aos conjuntos, estes de uma maneira geral pouco 

abordados nas fontes apresentadas. Cada ficha procura ser o mais pormenorizada 

possível, visando a percepção das semelhanças e especificidades de cada exemplar. O 

conjunto das fichas de inventário, apresenta-se ordenado alfabeticamente, no que respeita 

aos concelhos percorridos e às respectivas paróquias.  

O Tomo III, abrange uma parte significativa da recolha fotográfica que 

efectuamos das espécimes existentes na área geográfica seleccionada: a sub-região do 

Douro, integrada no distrito de Vila Real. Em paralelo, colocamos alguns diagramas dos 

tectos e esquemas iconográficos, realizados no decorrer do nosso estudo, antes e após as 

visitas efectuadas aos edifícios. Este Tomo segue a ordenação das fichas de inventário. 
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DOCUMENTO I 

 

1708, Junho, 19 – Vila Real 

Contrato e obrigação da obra da sacristia da Igreja de São Pedro de Vila Real, com os 

pedreiros Manuel Alves e Domingos Novais e os carpinteiros António da Costa e Filipe 

da Costa
2
. 

 

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
3
.   

Pub.: 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 Revista Bracara Augusta. Braga: Imp. Livraria Cruz. 

Tomo XXXV, fasc. 79 (92) (1981) p. 10 e 20
4
. 

Pub.: FERREIRA, Joaquim de Barros – Achegas para um dossier de artífices das igrejas 

e capelas de Vila Real e seu termo. Vila Real: Grémio Literário Vila-Realense; Câmara 

Municipal de Vila Real, 2007. 85 p. (Cadernos Culturais; Série VI; nº 1). ISBN 978-972-

9462-48-1. p. 72-73
5
. 

 

«Contrato e obrigação da obra da sanchrestia de São Pedro assim de madeira como de 

pedraria. 

 

Saibam quantos este público instrumento de contrato e obrigação virem que no anno do 

nascimento de nosso Senhor Jesus Christo Senhor de mil e setecentos e oito annos, aos 

dezanove dias do mês de Junho do dito anno em hesta Villa Real e pouzadas do 

                                                           
2
Ref.: ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – A fachada da Igreja de São Pedro de Vila Real (1728-

1730). CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO, 2, Porto, Vila Real, Aveiro e Arouca, 2001 – 

Barroco: actas do II Congresso Internacional. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. ISBN 

972-9350-79-5. (2003) p. 273. 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja de São Pedro (Nº IPA PT011714240125) [Em linha]. Actual. 2001. [Consult. 

10 Set. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
3
Nova leitura e transcrição integral. Actualizamos as maiúsculas e minúsculas e desmembramos as 

abreviaturas. Na primeira publicação indicada, a localização do documento é a seguinte: «A.D.V.R., Livro 

de notas, m. 22, nº 43, fls. 95v.-97». Na segunda publicação a localização é a seguinte: «A.D.V.R. /Not / 5º 

Of. - 001/liv. 033, fls 95v.-97». 
4
 Transcrição parcial. 

5
 Transcrição parcial. 
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lecenciado Joseph Moutinho de Aguiar onde eu tabeliam vim ahi estando elle de presente 

e bem assim Manoel Alves pedreiro, António da Costa e Philipe Moreira digo Philipe da 

Costa desta villa com Domingos Novaes natural de Entre Douro e Minho mestre pedreiro 

e o reverendo padre mestre Manoel Fernandes natural
6
 de Barcellos procurador geral da 

religião de S. Hieronimo da província de Entre Douro e Minho e Tras os Montes todos 

pessoas conhecidas de mim tabeliam e pello ditto reverendo procurador e lecenciado 

como juis
7
 da Igreja de São Pedro foi ditto que elles mandarão por em pregão a obra da 

sanchrestia da dita Igreja que hestava mandada fazer por cappitulos de vezitação que por 

sentença
8
 da relação primas se mandavão fazer sem muitos

9
 dezembargos concluiu o 

reverendo procurador juis
10

 natural de Barcellos em nome da sua religião e com efeito se 

rematarão em acto público em prezença do mesmo reverendo procurador e juis da Igreja 

e mais offeciaes que acistirão a rematação que eu tabalião fis
11

 em a coal se determinou 

se avia de facer
12

 escriptura e os rematantes Manoel Alves e Domingos de Novaes que 

rematavão a obra de pedraria, António da Costa e Philipe da Costa a obra de carpentaria e 

se avião
13

 de obrigar na forma dos apontamentos e avião
14

 de dar fiança e satisfação das 

ditas (Fl. 95v.) das ditas obras em virtude do que declarão os ditos Manoel Alves e 

Domingos de Novais que avião rematado
15

 a obra de pedraria na forma dos apontamentos 

que tinhão visto e ficão em mão do ditto juis da Igreja em presso de duzentos e oito mil 

reis pella qual quantia se obrigavão a fasella
16

 em termo de seis meses que findarão em 

Dezembro no fim do coal a darão feita e perfeita e aquabada que concorde
17

 com os 

apontamentos pellos coaes sera ezaminada e conferida
18

 se hesta conforme a elles e se 

refação
19

 os pagamentos da dita quantia em tres pagas iguaes a saber a primeira no 

princípio da obra, a segunda no meio e a 3ª depois de finda e conferida os quaes se 

                                                           
6
 Vide FERREIRA, Joaquim de Barros – Achegas para um dossier de artífices das igrejas e capelas de Vila 

Real e seu termo. Vila Real: Grémio Leterário Vila-Realense; Câmara Municipal de Vila Real, 2007. 85 p. 

(Cadernos Culturais; Série VI; nº 1). ISBN 978-972-9462-48-1. p. 72. A transcrição correcta é «Fernandes 

natural» e o autor leu «frey M.el». 
7
 Vide IDEM – Ibidem. p. 72.  A transcrição correcta é «como juiz» e o autor leu «ConNeguis». 

8
 Vide IDEM – Ibidem. p. 72.  A transcrição correcta é «sentença» e o autor leu «ju.to». 

9
 Vide IDEM – Ibidem. p. 72.  A transcrição correcta é «sem muitos» e o autor leu «hem cun.to». 

10
 Vide IDEM – Ibidem. p. 72.  A transcrição correcta é «juiz natural» e o autor leu «frey». 

11
 Vide IDEM – Ibidem. p. 72.  A transcrição correcta é «que eu tabelião fis» e o autor leu «que estabelice». 

12
 Vide IDEM – Ibidem. p. 72.  A transcrição correcta é «se avia de facer» e o autor leu «forma de boa». 

13
 Vide IDEM – Ibidem. p. 72.  A transcrição correcta é «avião» e o autor leu «acham». 

14
 Vide IDEM – Ibidem. p. 72.  A transcrição correcta é «avião» e o autor leu «serão». 

15
 Vide IDEM – Ibidem. p. 72.  A transcrição correcta é «avião rematado» e o autor leu «a vão ter acabada». 

16
 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «fasella» e o autor leu «para ella». 

17
 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «concorde» e o autor leu «que em acordo». 

18
 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «conferida» e o autor leu «bem finda». 

19
 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «a elles e se refação» e o autor leu «achem e se 

depois». 
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obrigou o dito padre mestre procurador em nome de sua relegião o mandou fazer 

nomeação dos seus rendeiros da comenda de trogueda concignarlhe
20

 nella os ditos 

pagamentos espontaneamente ou nos dos anexos da dita comenda e pellos dittos António 

da Costa e Phelipe da Costa foi ditto que na mesma forma avião rematado
21

 a obra de 

carpintaria comforme aos apontamentos em presso de duzentos mil reis pellos coaes se 

obrigavão a facella e a dalla perfeyta e aquebada the o fim do mês de Abril do anno que 

hade vir de setecentos e nove e se lhe facao os pagamentos na mesma forma em tres 

pagas iguais como a obra de pedraria que tambem se obrigava o reverendo
22

 padre mestre 

procurador da Religião a facellos e acignallos e que o último pagamento da última paga 

se lhe não faca sem se ver
23

 e examinar se hesta conforme com os apontamentos que 

forão vistos e asignados por hus e outros e ficão em mãos do dito juiz da Igreja pellos 

coaes sera vista e comferida e achandosse hua e outra comforme
24

 (Fl. 96) se lhe fação os 

últimos pagamentos a que hus e outros
25

 se obrigarão a fazer
26

 por suas pessoas e todos 

bens hus pelos outros pelo melhor e mais bem paçado ficandi ahi cocha no juis da Igreja 

que hoje eu aodiante for para puxar porque pegando outro tornava aquelle inda que esteja 

principada a lavra com qualqum delles e que não
27

 dando as ditas obras feytas e perfeitas 

no dito tempo sem legitimo impedimento pagarão de penna comvencional
28

 por quada 

hua das dittas obras des mil reis por quada mes que a retardasem e serão apliquados
29

 

para obras da dita Cappella mayor e não lhe pagando espontaneamente as ditas pagas na 

forma asima declaradas depois de pedidas encorrera
30

 o reverendo padre procurador na 

mesma pena
31

 para os oficiais a coal pena levada ou não sempre que completada na 

melhor e nas formas do dito a mandarão que por de concentimento de todos os 

contratantes
32

 e o reverendo padre procurador se obrigou e sujeitou a ella em seu nome e 

                                                           
20

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73. Palavra omitida pelo autor. 
21

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «avião rematado» e o autor leu «assim rematava». 
22

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73. Palavra omitida pelo autor. 
23

Vide IDEM – Ibidem. p. 73. O autor omitiu as seguintes palavras: «lhe não faca sem se ver». 
24

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73. O autor omitiu as seguintes palavras: «pellos coaes sera vista e comferida e 

achando hua e outra comforme». 
25

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73. O autor omitiu as seguintes palavras: «a que hus e outros». 
26

 Palavra repetida. 
27

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73. O autor omitiu as seguintes palavras: «ficandi ahi (...) delles e que não». 
28

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «de penna comvencional» e o autor leu 

«proporcionalmente».   
29

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «serão apliquados» e o autor leu «senão apliqua 

des». 
30

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «encorrera» e o autor leu «então sera». 
31

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «pena» e o autor leu «pessoa». 
32

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73. O autor omitiu as seguintes palavras: «a coal pena (...) concentimento de 

todos os contratantes». 
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da sua relegião e logo
33

 os dittos Manuel Alves e Domingos de Novais apresentarão por 

seus fiadores a obra de pedraria a João Rodrigues pedreiro morador na Rua de S. António 

desta Vila e António da Costa e Phelipe da Costa Alberto Pereira desta Villa os coaes 

sendo prezentes e pessoas conhecidas de mim tabeliam por elles foi dito
34

 perante mim e 

das testemunhas ao diante nomiadas que elles fiavão aos dittos mestres nas ditas obras 

que avião rematado assim de carpintaria como de pedraria na forma em que avião 

rematado e (Fl. 96v.) se obrigavão a pagar por elles tudo
35

 aquillo que tivessem recebido 

e a dar cumprimento as ditas obras na forma em que os avião rematado por suas pessoas e 

todos seus bems a saber o dito João Rodrigues aos mestres de pedraria e o ditto Alberto 

Pereira aos mestres de carpintaria sendo as mesmas penas convencionais como se forão 

os mais obrigados e asim o outorgarão e acistirão de parte a parte de tudo forão 

testemunhas presentes o licenciado Gaspar Cardoso de Lima e o Padre Francisco 

Rodrigues Serra desta Villa que aqui asignarão com António Monteiro Barria procurador 

da Igreja que também esteve presente ao fazer desta e pessoa conhecida de mim tabeliam 

Frutuoso de Mattos Coelho tabelião o escrevi»
36

. 

 

(Assinado:) 

                                                           
33

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «logo» e o autor leu «legue». 
34

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «foi dito» e o autor leu «fiz ct.º». 
35

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73.  A transcrição correcta é «tudo» e o autor leu «onde». 
36

 Vide IDEM – Ibidem. p. 73. O autor omitiu as seguintes palavras: «penas convencionais (...) o escrevi». 
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DOCUMENTO II 

 

1713, Novembro, 19 – Vila Real 

Obrigação e contrato que fez José Monteiro, pintor de Vila Real, com o mordomo Jacinto 

da Mesquita Botelho, outros oficiais e Confraria de Nossa Senhora do Rosário, situada 

na Igreja do Convento de São Domingos de Vila Real para dourar o retábulo e a Capela. 

 

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
37

. 

Pub.: ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira 

– A Igreja de São Domingos de Vila Real no século XVIII. Vila Real: [Núclo Cultural 

Municipal de Vila Real], 1979. (Cadernos Culturais; 5). p. 11-13
38

.   

 

«Obrigação e contrato que fes Joseph Monteiro pintor desta Villa, com o mayordomo 

Jacintho da Mesquita Botelho e mais oficiais da meza da
39

 Confraria de Nossa Senhora 

do Rozario sita na Igreja do Comvento de Sam Domingos da mesma sobre o dourar do 

retábolo e capella. 

 

Saibão quantos virem este instromento de obrigação e contrato, que sendo no anno do 

nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e treze annos aos dezanove 

dias do mês de Novembro do dito anno nesta Villa Real nas casas da morada de Jacintho 

da Mesquita Botelho honde eu tabelliam vim, ahi estando elle prezente como mayordomo 

da Comfraria de Nossa Senhora do Rozario sita na Igreja do Comvento de Sam 

Domingos desta Villa Real, e bem assim o escrivam della o Reverendo Padre Joseph 

Botelho da Fonseca notario do Sancto Officio e, os serventes e thezoureiros Manoel 

Francisco da rua da Mizericordia e Sebbastiam Rodrigues da rua da praça todos oficiais 

da meza da dita Comfraria, e todos desta mesma Villa [...] e da outra parte estando 

                                                           
37

Nova leitura e transcrição parcial. Na publicação indicada a localização do documento é a seguinte: 

«A.D.V.R., Livro de notas, m. 20, nº 44, fls. 36-37». O documento digitalizado está disponível online: 

ARQUIVO DISTRITAL DE VILA REAL – Base. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.advrl.org.pt/documentacao/index_treev2.html>. 
38

 Transcrição integral. 
39

 Vide ALVES, Natália Marinho Ferreira; ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – A Igreja de São 

Domingos de Vila Real no século XVIII. Vila Real: [Núclo Cultural Municipal de Vila Real], 1979. 

(Cadernos Culturais; 5). p. 11. O autor omitiu as seguintes palavras: «da meza da». 
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tambem prezente Joseph Monteiro digo Joseph Alavares Monteiro pintor desta mesma 

Villa [...] por elles todos juntos e cada hum de per si foi dito [...] que elle dito Joseph 

Alvares Monteiro estava contratado [...] e se obrigava por este instromento 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
40

 azul, e sera somente de estofo por sima 

do ouro, as azas dos serafins, passaros, e as roupas das tres figuras da Trindade com seus 

frizos de ouro pelas bordas, e todas as caras das figuras, e corpos de meninos de 

encarnado, e que lhe dara seus rubins em toda a obra como sera em alguns cachos huns 

de verde, e outros de vermelho, e algumas pedras, e o mais em que assentarem, e que 

tudo tam cuberto de ouro que de qualquer parte que se veja e examine toda a obra, se veja 

tudo de ouro, vendoce o sopadianno do altar e adro de toda a capella [...] (Fl. 36) [...] 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, e com aprovação dos 

entendidos na arte, porque tudo hade ser obra com toda a perfeição, de sorte que fique 

boma e de asseitaçam porque o que se achar que não esta capax se reprovara, e se fara 

emmendar o que for necessario, principalmente na asseitação das pinturas dos paineis, o 

que toda a dita obra aprontada de ouro, estofo e pintura elle Joseph Alvares Monteiro se 

obrigava a fazella toda continuada desde logo por preço e quantia de oitocentos mil reis 

menos nove mil e seiscentos que por sua devoção, depois de ter ajustado o dito preço os 

offerecia de esmolla a Nossa Senhora e lhos abatia do dito preço, o qual lhe haviam de 

pagar em sinco pagamentos a saber, o primeiro de cem mil reis que logo se
41

 lhe haviam 

de entregar para com eles emgeçar toda a dita obra e aparelhar de bollo athe o banco
42

 de 

sima do retabolo o que assi satisfeito se lhe havião de dar dozentos mil reis de segundo 

pagamento para dourar toda a cappella como fica apontado, e o retabolo athe o dito banco 

de sima digo apontado e pintar os paineis, e estando esta obra acabada se lha haviam de 

dar outros dozentos mil reis para dourar o retabolo athe o sima do camarote de Nossa 

                                                           
40

 Vide IDEM – Ibidem. p. 11. Palavra omitida pelo autor. 
41

 Vide IDEM – Ibidem. p. 12. Palavra omitida pelo autor. 
42

 Vide IDEM – Ibidem. p. 12. Pensamos que a transcrição correcta é «banco», palavra repetida mais 

adiante, e não «lanço», como leu os autores supracitados. 
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Senhora, e outros dozentos mil reis para dourar o dito retabolo athe a banqueta do altar, e 

dahi se lhe havião de dar os noventa mil e quatrocentos reis que restão do dito preço para 

acabar a mais obra dahi para baixo com o que se ajustão os setecentos noventa mil e 

quatrocentos reis, e que feito o dito ultimo pagamento se obrigava dar finda a dita obra 

dentro de dois mezes que terão principio no dia em que lhe for feito o ultimo pagamento e 

que a tudo cumprir como o dito fica obrigava sua pessoa e bens [...] e que para mayor 

segurança aprezentava per seu fiador o seu cunhado Manoel Teixeira Pereira desta vila, o 

qual estando prezente [...] por elle foi dito [...] que elle fiava
43

 ao dito seo cunhado [...] 

em todo o dinheiro que receber da dita obra, e a pagar a dita Comfraria por sua pessoa e 

todos seus bens, tudo o que se achar que elle restar dever por não acabar a dita obra, 

feitos os ditos pagamentos como tambem a repor o custo de toda a imperfeição que tiver 

a dita obra não estando comforme a esta sua obrigação, e tudo queria pagar sendo liquido 

o que dever, por meio de sensuras para o que sendo necessario renunciava juizes e 

justiças de seu foro [...] e a tudo forão testemunhas prezentes Antonio Alvares Coelho, 

Felipe da Costa e Manoel Soares todos desta villa que asignarão aqui com o dito 

mayordomo e mais oficiais da meza, pintor e seu fiador, e todos asignarão depois desta 

lhe ser (Fl. 36v.) lhe ser lida e declarada, Joseph Taveira da Mesquita tabelliam o 

escrevi».   

 

(Assinado:) 

 

                                                           
43

 Vide IDEM – Ibidem. A transcrição correcta é «fiava» e o autor leu «ficava». 

 



18 

 

DOCUMENTO III 

 

1714, Maio, 8
44

 – Vila Real 

Contrato de obrigação que fez o carpinteiro Filipe da Costa, de Vila Real, para fazer o 

forro da nave da Igreja de São Pedro
45

. 

 

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
46

. 

Pub.: 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. 166
47

. 

Pub.: ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – A fachada da Igreja de São Pedro de Vila 

Real (1728-1730). CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO, 2, Porto, Vila 

Real, Aveiro e Arouca, 2001 – Barroco: actas do II Congresso Internacional. Porto: 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. ISBN 972-9350-79-5. (2003) p. 274-

275
48

. 

 

«Obrigação que fes Felipe da Costa carpenteiro desta villa para fazer 15 paineis de 

madeira no forro da Igreja de S. Pedro desta dita vila 

 

Saibão quantos virem este instromento de obrigação, que sendo no anno do nascimento 

de nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e quatorze annos, aos oito dias do mês de 

Mayo do dito anno nesta Villa Real, nas casas da morada do Licenciado Gaspar Cardozo 

Lima aonde eu Tabeliam vim, ahi estando presentes o juis da Igreja de Sam Pedro desta 

vila, Rafael Mendes do Valle e Felipe da Costa carpenteiro desta mesma vila por elles foi 

dito perante mim e das testemunhas ao deante mencionadas que elles tinhão contratado 

entresi de que elle Felipe da Costa havia de fazer no forro da dita Igreja de Sam Pedro 

                                                           
44

Nas publicações e na referência indicadas apenas nos é dado o ano do contrato. 
45

Ref.: TEIXEIRA, Ricardo – Igreja de São Pedro (Nº IPA PT011714240125) [Em linha]. Actual. 2001. 

[Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1> 
46

Nova leitura e transcrição integral. Na publicação indicada a referência ao documento é a seguinte: 

«A.D.V.R., Livro de notas, m. 20, nº 44, fls. 53v.-54». O documento digitalizado está disponível online em: 

www.advrl.org.pt. 
47

Transcrição parcial. 
48

Transcrição parcial. 
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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 amais obra do dito forro, os quais havia de dar feitos
49

 e 

acabados em todo este prezente anno de setecentos e quatorze tudo feito de madeiras 

bomas e limpas, ficando toda a obra segura e perfeita como a que esta feita, e que por 

cada huma das ditas carreiras de paineis lhe haviam de dar trinta e sinco mil reis que nos 

tres faz soma de cento e sinco mil reis que elle juis da Igreja estava obrigado por razam 

do dito contrato entre si feito a pagar lhe a saber a metade do dito preço logo que entrace 

a dar principio a dita obra: trinta mil reis pelo Sam João deste prezente anno, e o restante 

lhe havia de entregar finda a dita obra sendo ella da aseitação da freguezia como a outra 

já feita por outros offfciaes, e nesta forma elle Felipe da Costa se obrigava por sua pessoa 

e bens a fazer a dita obra dentro deste anno, aque obrigava sua pessoa e bens, com 

condição que sendo prontos os pagamentos prontos nos tempos determinados, e mal 

dando acabada a dita obra no tempo referido estando as madeiras que agora anda 

tornando capacitadas para se assentarem na dita obra por seca, se ordena mandar acabar a 

sua custa, pelo que se ajustar com outro oficial e deste preço em que estao ajustadas por 

devia sinco mil reis que se lhe haviam de dar de menos, e que a esta obrigação havia de 

dar fiança por ser de mesmo contrato, aque elle juis da Igreja se obrigava a fazer-lhe os 

ditos pagamentos com pontualidade nos tempos referidos para os quais tomava em si 

aobrigação de cubrar as esmollas que varias pessoas tinhão pormetido para se fazer a dita 

obra (Fl. 53v.) obra, a saber: João Monteiro da Mesquita vinte e quatro mil reis; João 

Lourenço, mercador outro tanto; Domingos Pereira Tarefa vinte mil reis, Manuel de 

Figueiredo, çapateiro outro tanto; Francisco Pedro Pereira outro tanto, todos desta vila 

que todos somão cento e oito mil reis porem cobrados ou não sempre ficava obrigado a 

fazer os ditos pagamentos no tempo delles de sorte que por essa causa não haja demora 

algua na dita obra para a qual comfessou elle Felipe da Costa tinha recebido do dito juis 

da dita Igreja sete moedas que facem trinta e tres mil e seiscentos reis de que lhe daria 

quitação e demais que lhe for dando valerão as quitaçoens de escritos como escrituras 

publicas e assim se obrigarão a cumprir por suas pessoas e bens. O dito Felipe da Costa 

apresentou por seu fiador o seu irmão João da Costa desta Vila, o qual estando persente 

sendo pessoa conhecida de mim tabeliam, por elle foi dito perante mim e das testemunhas 

que elle fiava ai dito seo irmão Felipe da Costa com toda a satisfação desta obra e preço 

                                                           
49

 Os autores citados leram «findos». 
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que tiver recebido e a satisfazer por elle como seu principal pagador, tudo o que elle 

estiver devendo desta obrigação por causa de a não acabar no tempo assinado, e se 

mandar acabar a sua custa e pagar também por elle a pena dos sinco mil reis e a tudo se 

obrigava sua pessoa e todos seus bens, com declaração que se elle Felipe da Costa estiver 

legitimamente impedido por cauza de doença ou outro empedimento semelhante em que 

não possa continuar a dita obra, se lhe levava o dito tempo em conta ao deante sem penna 

algua, e assim outorgarão e asseitarão da parte a parte, sendo a tudo testemunhas 

presentes o Licenciado Gaspar Cardoso Lima, o Licenciado Dominguez de Souza Roza 

ambos desta vila, que assignarão aqui com os contraentes e fiador depois desta lhe ser 

lida e declarada, Josep Taveira da Mesquita tabelliam o escrevi. Outrosi se declarava mais 

que elle Felipe da Costa fica tambem obrigado a emmendar a queda que tem o banco da 

ultima carreira de paineis que se acha feita na dita Igreja por estar inclinada abaixo que 

também entra no dito preço, com mais declaração que alem das tres carreiras de paineis 

deste contrato falta mais huma para com ella se findar o forro de todo o corpo da dita 

Igreja a qual se obrigava o dito Felipe da Costa a fasella por trinta e sinco mil reis 

havendo esse dinheiro para o que lhe havia elle juis da Igreja de dar essa parte athe dia de 

Sam João Bautista deste presente anno para se aproveitar todas que hade fazer para a 

mais obra, e que passado o dito dia não fica obrigado  a fasella pelo dito preço e que 

dandoce lhe a dazer a dita oltima carreira de paineis athe o dito dia elle juis da Igreja 

ficava obrigado a pagarlhe o preço della na forma da obrigação da primeira obra a 

respeito dos pagamentos, e de tudo o mais sem inovação alguã e elle Felipe da Costa 

havia de dar acabada a dita ultima obra athe dia de Paschoa do anno de mil setecentos e 

quinze, e faltando a isto se entendera a mesma penna da primeira obra, e se atenuara e a 

imitação da primeira obrigação assim a respeito do preço, como faltando o acabar a dita 

obra no tempo assinado e assim se outorgarão e aseitarão, e se obrigarão a cumprir por 

suas pessoas e bens, e o assinarão com as ditas testemunhas, Joseph Taveira da Mesquita 

tabeliam o escrevi». 
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(Assinado:) 
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DOCUMENTO IV 

 

1715, Abril, 23 – Vila Real 

Contrato de obrigação e arrematação da obra de carpintaria da Igreja de S. Martinho de 

Mateus, pelo mestre Gregório de Mesquita
50

. 

 

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.
51

. 

Pub.: 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, 175
52

. 

 

«Obrigação da obra da cappela Igreja de São Martinho de Matheus que fez Gregorio de 

Mesquita 

 

Saibam quantos este publico instrumento de contrato e obrigação virem que no anno do 

nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo de mil e setecentos e quinse annos aos vinte e 

tres dias do mês de Abril do dito anno em heste lugar de São Martinho de Matheus que he 

termo de Villa Real ou eu tabeliam vim ahi nas casas da rezidencia appareseu presente o 

mestre reverendo António de Carvalho Vigário de São Martinho e Comissário do Santo 

Ofício pessoa bem conhecida de mim tabeliam e por elle foi dito perante mim e das 

testemunhas ao diante nomeadas delle por ordem que teve do Ilustríssimo Senhor 

Arcebispo Primaz puzera e mandara por em publico pregão a obra de (Fl. 139) de 

madeyra comforme apontamentos da capella mayor desta Igreja de São Martinho e 

sancrestia della forrada e apainelada forrada por sima do emmadeyramento e apainelada 

por baixo os quais paineis serão feitos em baixo de taboas de folho sequas lisas muito 

bem […] tratadas para que não aibrão com rompantes na forma da Igreja de São 

Francisco de Villa Real e o banco de baixo […] declino como tambem os […] e a 

                                                           
50

Ref.: NOÈ, Paula – Igreja Paroquial de Mateus / Igreja de São Martinho (Nº IPA PT011714150168) [Em 

linha]. Actual. 2008. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
51

Nova leitura e transcrição. O documento encontra-se em muito mau estado de conservação, pelo que se 

revelou extremamente dificil e mesmo impossível a transcrição integral. Na publicação indicada a 

referência ao documento é a seguinte: «A.D.V.R., Livro de notas, m. 22, nº 50, fls. 130-131v.». 
52

Transcrição parcial. 
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sancrestia forrada de escama de peixe repartida em paineis com os rompantes lisos e um 

quaixão na mesma sancrestia do tamanho de toda quabeceyra della com suas gavetas 

fechaduras chaves e puxadores na forma do da sancrestia de São Pedro Velho de Vila 

Real e hua porta na mesma sancrestia com almofadas que abrira para ambos os lados e 

outra na mesma sancrestia para sahida e entrada pelo adro lisa tudo de muito boa madeyra 

a talha para a dita cappela mayor e sancrestia por centar de [...] e carreyras com 

argamassa e reboquos por dentro e por fora a dita cappela e sancrestia e a pintalos de cal 

fina tudo na forma dos apontamentos e porque andando em pregão a dita obra mais do 

quarenta dias para ver quem nella menos lançava ouvera nella varios lances e o que 

menos lançou foi Gregorio de Mesquita de Villa Real que lançou cento e oitenta mil reis e 

por não aver quem menos lancasse lhe mandou dar o Reverendo e lhe ouve por rematada 

a ditta obra no ditto presso o qual sendo presente e pellos demais reconhecidos por elle 

foi dito perante mim e das testemunhas que elle estava certo nos apontamentos de toda 

(Fl. 130v.) de toda a dita obra e assim pelo dito lanço de sento e oitenta mil reis se 

obrigava a fazellas na sobreditta forma tudo muito bem feyto perfeyto e aquabado e alem 

do sobreditto a pregagem que dava feita athe o fim de Outubro mes que vem deste 

presente anno [...] de não levar linha serão por conta do Ilustríssimo Senhor e que as 

madeyras todas e juntas serão [...] custa delle dito reverendo vigário que se lhe farão do 

ditto presso tres pagamentos iguais hu na entrada da obra outro no meyo outro no fim que 

se obrigava elle ditto reverendo vigário a fazerlhe entrega da ditta quantia na sobredita 

forma que vem a ser sesenta mil reis e que alem desta quantia lhe dão mais a madeyra e 

telha velha da ditta capella mayor que o ditto Gregório da Mesquita quisera tirar e por em 

recado para servir na mesma obra que tudo se obriga a fazer pello ditto presso de cento e 

oitenta mil reis e que lhe fação pagamento dos sessenta de quada [...] e que enquanto lhe 

não fizerem o primeiro não correrão os seis meses que tem de prazo para a dar por 

aquabada porque no caso que se lhe retarde o primeiro ou qualquer delles não correra o 

ditto tempo e se lhe dara de quebra aquelle que se lhe demorarem e que se obriga a dar 

cumprimento a ditta obra muito assim que elle digo muito [...] do ditto reverendo vigário 

e na forma dos apontamentos que lhe ficão na mão e darlhe as caves das portas e quaixão 

para se lhe entregar o ultimo pagamento que a tudo se obriga por sua pessoa e todos seus 

bens presentes e futuros e que para mais segorança apresentava por seu fiador a Mathias 

Dias de Villa Real o qual sendo presente e pessoa conhecida de mim tabelião por elle foi 

dito pe (Fl. 131) foi dito perante mim e das testemunhas ao diante nomeadas que elle 

conhecia muito bem ao dito Gregório da Mesquita sua verdade satisfação [...] e por assim 
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ser a fiava e abonava ao abonador o cumprimento da ditta obra e tudo o que receber para 

o cumprimento della por sua pessoa e bens em especial as casas em que vive na Rua da 

Frega de Villa Real que parte com Manuel Dias e da outra com Domingos Rodrigues e 

asim mais a sua casa de moinhos que tem na Ribeyra da Peneda termo da mesma villa 

com suas ortas e amoreyras e que partem com o Ribeyro [...]  

 

(Assinado:)  
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DOCUMENTO V 

 

1716, Novembro, 6 – Vila Real 

Contrato entre José do Vale de Lião, mordomo do Senhor da Igreja de São Pedro, e 

Manuel Vieira, de Felgueiras, para forrar a capela-mor, com 30 painéis e consertar o 

retábulo-mor
53

. 

 

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.
54

. 

Pub.: 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 Revista Bracara Augusta. Braga: Imp. Livraria Cruz. 

Tomo XXXV, fasc. 79 (92) (1981) p. 14 e 21
55

. 

Pub.: BRANDÃO, Domingos de Pinho – Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura 

na cidade e na diocese do Porto: documentação (1700-1725). Porto: [Oficinas Gráficos 

Reunidos], 1985. (Diocese do Porto: subsídios para o seu estudo; 2). p. 469-470
56

. 

 

«Contrato e obrigação que fazem Manoel Vieira de São Pedro de Torrados do concelho 

de Filgueiras com Joseph do Valle de Lião juis da igreja de São Pedro da obra da capella 

maior 

 

Saybam quantos este publico instrumento de contrato e obrigação virem que no anno do 

nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e desaceis annos aos seis dias 

do mês de novembro deo dito anno em esta Villa Real nas pouzadas do licenciado Simão 

Mendes do Valle aonde eu tabelião vim ahi apparecerão da parte de hua parte Joseph do 

Valle de Lião desta villa juis de fora digo villa maiordomo do Senhor da Igreja de São 

                                                           
53

Ref.: ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – A fachada da Igreja de São Pedro de Vila Real (1728-

1730). CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO, 2, Porto, Vila Real, Aveiro e Arouca, 2001 – 

Barroco: actas do II Congresso Internacional. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. ISBN 

972-9350-79-5. (2003) p. 275-276. 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja de São Pedro (Nº IPA PT011714240125) [Em linha]. Actual. 2001. [Consult. 

10 Set. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
54

Nova leitura e transcrição integral. Na publicação indicada a referência ao documento é a seguinte: 

«A.D.V.R., Livro de notas, m. 22, nº 52, fls. 34v.-35v.». 
55

Transcrição parcial. 
56

Transcrição parcial. 
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Pedro desta villa e da outra Manoel Vieira de São Pedro de Torrados concelho de 

Filgueiras comarca de Guimaraes pessoas conhecidas de mim tabelião e por elles foi ditto 

perante mim e das testemunhas aodeante nomeadas que elles estavão contratados a saber 

de que o dito Manoel Vieira avia de appainelar a cappella maior da ditta Igreja de São 

Pedro que hade levar trinta paineis seis em volta e sinco ao correr da cappella todos 

cubertos de talha com seus frizos floroins e rompantes tudo intalhado o cal forro correra 

em volta que visto com o retabollo tudo muito bem feito o melhor que puder ser e se 

puder obrar segundo a arte em presso de oito mil reis cada painel que todos trinta montão 

duzentos e corenta mil reis e que os rompantes dos painéis serão de diferente e milhor 

feitura que os da cappela da Senhora do Rosário de São Domingos que elle mesmo fez e a 

talha dos paineis serão deferentes hua carreira da outra justamente corresponderão hua 

banda com outra que tudo sera feito com primor e a contento do ditto maiordomoe de 

quem melhor o intender e que também se obrigava a concertar o retabollo do altar maior 

pondo-lhe de novo hum arco correspondente as colunas de fora que ficão junto da parede 

e outro que corresponda as sanefas que estão ao pe da parede os coaes chegarão adeante a 

fasse da coluna e correrão os dittos arcos em volta com os do apainelado e entre os e 

outres os sobredittos arcos lhe metera de novo huns targoes correspondentes ao painel (Fl. 

34v.) ao painel de entre as colunas que correrão em bolta com os mesmos arcos pera o 

que se podera aproveitar de huns targoes e talha que ha na igreja e forem necessarios para 

a sobreditta obra e que se obriga a fazer tres repizas ou as que forem necessarias e 

passarão pellos targoes e arcos que de novo se fazem athe chegar ao forro e apainelado 

tudo muito bem asiado perfeito e acabado com toda a limpeza e que desfaça o retabollo a 

sua conta e o tornara a por corrente tratando todas as pessas com muito geito para que se 

não desdoure a qual obra lhe promete fazer em presso de sincoenta mil reis que hua e 

outra faz soma de duzentos e noventa mil reis e que se obrigava a estar nesta villa 

Domingo da Paschoela primeiro que vem para logo na Segunda-feira pegar a dar 

principio a dita obra e desfazer o retabollo e principiar a assentar a obra em forma que a 

dara feita e acabada por todo o mês de Agosto primeiro que vier e que o presso sobreditto 

lhe sera entregue em coatro pagamentos iguais o primeiro em o principio da obra que sera 

em o principio da quaresma que vem e pró segundo viher […] de flores o terceiro plo São 

João e o oltimo tanto que for toda a sobreditta obra acabada para o que receberá logo por 

conta do padre pagamento vinte e coatro mil reis e que pelo descuido dos mais 

pagamentos se levarão nelles em conta qualquer quantia que por escripto e recobro seu 

for entregue tanto a elle como a outra qualquer pessoa a sua ordem que valera com a 
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escriptura pública a que se obrigava o ditto Joseph do Valle de Lião a fazer os dittos 

pagamentos ao dito Manoel Vieira e aquelle que faltar ao assima patuado e contratado 

pagara de pena convencional por cada vês e por cada couza meia moeda a coal pena 

levada ou não sempre que não se acha na melhor via e forma de direito e assim o 

outorgarão acistirão de parte a parte e se obrigavão a cumprir e de tudo forão testemunhas 

presentes António Botelho Correa Manoel Rodrigues de Figueiredo desta villa que todos 

aqui assignarão despois desta lhe ser lida e de (Fl. 35) lhe ser lida e declarada em modo 

que bem a entenderão Frutuoso de Matos Coelho tabelião a escrevi». 

 

(Assinado:) 
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DOCUMENTO VI 

 

1729, Janeiro, 13 – Vila Real 

Obrigação e fiança que faz João Pinto de Magalhães da obra de retábulos colaterais, 

arco, frontespício e frontais de talha, forro, púlpito, coro com balaustrada de São Miguel 

de Lobrigos. 

 

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
57

. 

Pub.: FERREIRA, Joaquim Barros – Achegas para um dossier de artífices das igrejas e 

capelas de Vila Real e seu termo, p. 75-77. 

 

«Obriguação
58

 e fiança que da João Pinto de Magalhães da obra de retabolo e arcos de 

São Miguel de Lobrigos ao juiz fabriqueiro e vigário» 

 

Em nome de deos Amem saibam coantoz este público instromento de fiança e obrigaçam 

em como em direito maiz luguar haia virem como no anno do nascimento de nosso 

Senhor Jezus Christo de mil e
59

 setecentos e vinte e nove annos aos treze
60

 dias do mês de 

Janeiro do dito anno em esta Vila Real em as pouzadas de mim tabeliam aparesseu 

prezente Joam Pinto de Magalhãis viuvo e morador em esta Vila Real pessoa reconhecida 

de mim de mim tabeliam e por elles foi dito peramte
61

 mim e das  testemunhas abaixo 

asinadas que na Igreja de Sam Migel de Lobrigos termo da vila de Penaguiam de pozera 

em lamços hua obra que na dita Igreja e a partem de
62

 fazer de madeira que vinha
63

 a ser 

dois retabolos colatrais com seo arco e frontespicio com seos frontais tudo de talha muito 

                                                           
57

Nova leitura e transcrição integral. Actualizamos as maiúsculas e minúsculas e desmembramos as 

abreviaturas. Na publicação indicada a referência ao documento é a seguinte: «A.D.V.R., Notariais, 2º 

ofício, Lv. 014, fls. 64 e 65». O documento digitalizado está disponível online: ARQUIVO DISTRITAL DE 

VILA REAL – Base. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.advrl.org.pt/documentacao/index_treev2.html>. 
58

Vide FERREIRA, Joaquim Barros – Achegas para um dossier de artífices das..., p. 75. A transcrição 

correcta é «Obriguação» e este autor leu «Porqueração».   
59

Vide IDEM – Ibidem. p. 75. Palavra omitida pelo autor.   
60

Vide IDEM – Ibidem. p. 75.  A transcrição correcta é «treze» e este autor leu «trinta». 
61

Vide IDEM – Ibidem. p. 75. Na sua leitura e transcrição, o autor omitiu as seguintes palavras: «viuvo e 

morador em esta Vila Real pessoa reconhecida de mim de mim tabeliam e por elles foi dito peramte», o que 

naturalmente dificulta o conhecimento da naturalidade do artista. 
62

Vide IDEM – Ibidem. p. 75.  A transcrição correcta é «e a partem de» e o autor leu «de parte ele». 
63

Vide IDEM – Ibidem. p. 75. Palavra omitida pelo autor.   
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bemfeito na despozicam da arte
64

 conforme a planta assim de meudezas a reparticoiz
65

 e 

humas couzas e outras na forma da mesma planta que se acha em mãos do muito 

reverendo padre mestre Dom Francisco
66

 Xavier paroco da dita Igreja como também o 

foro da dita Igreja, foro de meja laranja com has corniges ressalte a dar sobre cartelas que 

levaria de dez em dez palmos hua e que o coro seria forado na mesma forma lizo e que as 

grades seriam de talha ou belaustres comforme a ele dito dom
67

 abade e freigezia lhe 

pareser milhor com seos bamzos e frizos e pilares entalhados sobre os
68

 pilares seos 

fruteiros ou remates e que o pulpito em a mesma forma da diamteira do coro com seo 

goarda vento para a porta principal será lizo com suas goarnicoiz e remates para o que lhe 

dariam a ele
69

 dito Joam Pinto de Magalhais todas as ferragens necessarias para a dita 

obra e que tudo se obrigava a fazer com primor em a forma que se estabelecer melhor e 

senão acresentaria mais obra que asima dita e que o foro se devia assentar
70

 athe 

Dezembro deste prezente ano e os coletraes e a mais
71

 obra athe o primeiro
72

 do anno de 

mil e setecentos e trinta a coal obra se (Fl. 64) a quoal obra se pos assim em a forma 

quanto se declarava a leilam dentro da Igreja de Sam Miguel com as coisas nesta vila e 

quem nela quizece
73

 lançar de que pomdoce em lanços publicos
74

 não houvera quem 

menos lamcace que ele dito Joam Pinto de Magalhaes que quinhentos mil reis e por 

vertude
75

 do dito lanço ajustava e rematava na dita coantia com o dito reverendo
76

 Dom 

Francisco e juiz da Igreja e mais freigueses e nesta ficou como sua a dita obra em a forma 

da planta e apontamentos que logo aseitou em a coantia dos ditos quinhentos mil reis com 

obrigacam de que lhe aviam de dar em tres pagamentos a dita coantia a saber hum ao 

entregar da escritura e outro no meio da obra e o último no fim da obra tamto em hum 

pagamento como em outro e por ele dito Joam Pinto de Magalhais foi dito peramte mim 

he as mesmas
77

 testemunhas que elle se obrigava por sua pessoa e bemiz a fazer a dita 

                                                           
64

Vide IDEM – Ibidem. p. 75.  A transcrição correcta é «arte» e o autor leu «obra». 
65

 Vide IDEM – Ibidem. p. 75.  A transcrição correcta é «reparticoiz» e o autor leu «careparticoiz». 
66

 Vide IDEM – Ibidem. p. 75.  A transcrição correcta é «Francisco» e o autor leu «francesco». 
67

Vide IDEM – Ibidem. p. 75.  A transcrição correcta é «ele dito dom» e o autor leu «ele dom dito». 
68

 Vide IDEM – Ibidem. p. 75. Palavra omitida pelo autor.   
69

Vide IDEM – Ibidem. p. 75.  A transcrição correcta é «dariam a ele» e o autor leu «assim houve». 
70

Vide IDEM – Ibidem. p. 75. A transcrição correcta é «assentar» e o autor leu «assim fazer». 
71

Vide IDEM – Ibidem. p. 75.  A transcrição correcta é «mais» e o autor leu «maior». 
72

 Vide IDEM – Ibidem. p. 75. A transcrição correcta é «primeiro» e o autor leu «princípios». 
73

 Vide IDEM – Ibidem. p. 75. A transcrição correcta é «quisece» e o autor leu «quiser». 
74

 Vide IDEM – Ibidem. p. 75. A transcrição correcta é «publicos» e o autor leu «primeiros». 
75

 Vide IDEM – Ibidem. p. 75. A transcrição correcta é «vertude» e o autor leu «verdade». 
76

 Vide IDEM – Ibidem. p. 75. A transcrição correcta é «reverendo» e o autor leu «abade». 
77

 Vide IDEM – Ibidem. p. 76. Palavra omitida pelo autor.   
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boa capaz e de reber assim em a forma que declara
78

 e mostra a planta e apontamentos 

por sua pessoa e todos seos bemiz prezentes e feturos e terços dalma dentro do tempo 

asima dito e não a dando feita e acabada podera ele dito reverendo abade e juis da Igreja e 

mais fregezez
79

 removerlhe a dita obra e dala a quem lhe pareser por que rebaixando tudo 

o que rebaixar
80

 e quer pagar por seos beiz e tudo oque creser sera para a dita Igreja e 

obraz dela exceto estando ele doemte porque emtam tal cazo não tera efeito esta clauzula 

ou por cauza de lhe não acudirem com os pagamentos asima ditos e que não avemdo 

cauza das asima ditas o poderam tambem obrigar por sensuras na forma que lhe paresem 

e que tudo se obrigava por na dita obra madeira capaz liza e sequa sem podridam e que 

haja comprimento dela a tudo satisfazer e aperentava por seu fiador promitor
81

 e principal 

fiador
82

 a António Alves mercador e morador em a rua da Praça desta Vila Real e o coal 

estando prezente e sendo pesoa a pesoa de mim tabaliam reconhecida por ele foi dito 

peramte mim e as ditas
83

 testemunhas abaixo assinadas que ele conhecia muito bem ao 

dito Joam Pinto de Magualhaniz e seos bemiz sem embargo de os não declar e que os 

assim aprova e como seu fiador e principal
84

 (Fl. 64v.) como seu fiador e primitor tomava 

e removia bem asim toda a obrigaçam da dita obra atraz declarada asi e na forma que ele 

se obrigava
85

 e a tudo dar comprimento aquilo que ele deixar
86

 de dar na forma da planta 

e apontamentos tanto a ele reverendo abade como ao juiz e mais fregezia e que 

rebaixamdo em rezam de se lhe remover por não dar cumprimento tudo pagar por sua 

pesoa e bemiz ele dito fiador e cresemdo tudo pearpara a Igreja
87

 sem que a isso lhe possa 

por duvida algua e que a boma segurança do preco da dita coantia os quinhentos mil reis 

obrigava sua pessoa e todos os seos bemiz moves
88

 e de raiz prezentes e feturos e terços 

dalma direitos e a bemiz em geral e em especial as suas cazas que tem em a Rua da Praça 

que partem de hua parte com o lesenciado Joseph Pinto de Azevedo desta Vila e da outra 

com cazas de Joam Botelho de Lucena que as nam havia de dar por dois mil cruzados e 

que o geral nam derogue em especial de todos os seus bemiz que quer ele comsente 
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 Vide IDEM – Ibidem. p. 76. A transcrição correcta é «declara» e o autor leu «da obra». 
79

 Vide IDEM – Ibidem. p. 76. O autor omitiu as seguintes palavras: «e acabada podera ele dito reverendo 

abade e juis da Igreja e mais fregezez». 
80

 Vide IDEM – Ibidem. p. 76.  A transcrição correcta é «rebaixar» e o autor leu «se baixar». 
81

Vide IDEM – Ibidem. p. 76.  A transcrição correcta é «promitor» e o autor leu «primeiro». 
82

 Vide IDEM – Ibidem. p. 76. Palavra omitida pelo autor.   
83

Vide IDEM – Ibidem. p. 76. Palavra omitida pelo autor.   
84

 Vide IDEM – Ibidem. p. 76. Palavra omitida pelo autor.   
85

 Vide IDEM – Ibidem. p. 76. O autor omitiu as seguintes palavras: «atraz declarada asi e na forma que ele 

se obrigava» 
86

Vide IDEM – Ibidem. p. 76. A transcrição correcta é «deixar de» e o autor leu «deixase». 
87

Vide IDEM – Ibidem. p. 76. O autor omitiu as seguintes palavras: «pearpara a Igreja». 
88

Vide IDEM – Ibidem. p. 76.  A transcrição correcta é «moves» e o autor leu «mover». 
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estejam sogeitas e epotecadas aos ditos quinhentos mil reis preço desta obra e a tudo o 

mais que der he vier e sebomete como dito fiqua a todas as cluzulas e comdicoiz atras
89

 

declaradas sem que se porá valer de coalquer Lei ou privilegio que em seu favor para que 

tudo renunciava e avia por renuncia do e pelo dito Joam Pinto de Magalhaiz foi dito que 

para maior seguranca o preso da dita obra aprezenta na posoa de abonador a Joseph de 

Mesquita mercador
90

 e morador na Rua Direita desta Vila Real o coal estando prezente e 

sendo também pesoa reconhecida de min tabaliam por ele foi dito peramte mim e as 

mesmas testemunhas que ele abonava ao dito Joam Pinto de Magalhaiz e seu fiador em a 

coantia dos ditos quinhentos mil reis e que se obrigava por sua pesoa e bemiz  a pagar a 

dita coantia deppois de esgotado o dito Joam Pinto de e seu fiador António Alvez e tudo o 

que se achar dever em por não ter em bemiz emtam em tal cazo quer ele abonador por 

seos bemiz prezentes e feturos e terços dalma em geral em especial pelas suas cazas em 

que vive na Rua Direita que partem com parte Manoel Coelho e molher e morador em 

esta Vila e da outra com cazas de António Gouveia
91

 e que valem e um quintal que 

compra para sempre dois mil cruzados já a não hade dar por isso e que o geral não deroge 

a especial de todos os seos bemiz que a isso quer também estarem soguros
92

 e epotecados 

vier ante esta obrigação e por eles pagar o removimento da dita obra […] de dar  [...] as 

mesmas  condiçoins para ser assentado como o obrigado e fiador despois de esgotados e 

pelo dito João Pinto de Magalhaes foi dito que ele se obrigava a tirar a[…] e a salvo ao 

dito seu fiador (Fl. 65) feador e abonador  desta fiança e abonação que lhe fazia a troco 

dos seos bemiz prezentes feturos e tercos dalma a que por e ha não tenhão molestia algua 

e que ele dito João Pinto senam
93

 queria valer de couza algua
94

 que em seu favor faca em 

dizer se emganara em o preco da dita obra por coamto muito bem sabia o que tomava e a 

tomava a dita obra a sorte risco hem ventura por menos a ter e a parte por coanto […] 

enormicima que de nada se queria valer e dar comprimnto a ela muito acomsenco dele 

juis reverendo abade juis e freigezes na forma que fica ditto e que cresemdo mais de 

preso por que arematou os quinhentos mil reis sendo o que faltar e oque satisfaz pelos 

seos bemiz não dando comprimento e entrando outros mestres a fazela na forma do atrás 

declarado e que outro sim a pessoa que andar na exzecucam a obrigalo ou a seu fiador e 
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Vide IDEM – Ibidem. p. 76.  A transcrição correcta é «atras» e o autor leu «a todas». 
90

 Vide IDEM – Ibidem. p. 76.  A transcrição correcta é «mercador» e o autor leu «mediador». 
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Vide IDEM – Ibidem. p. 77. Palavra omitida pelo autor.   
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Vide IDEM – Ibidem. p. 77. Palavra omitida pelo autor.   
93

Vide IDEM – Ibidem. p. 77. A transcrição correcta é «senam» e o autor leu «de nada». 
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 Palavra repetida. 
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abonador
95

 diseram todos juntos
96

 e cada hu de percim queriam pagar a dita pesoa a 

dozentos e quaremta reis por dia e lhe findar a exzecucão e se davão
97

 por citados na 

pesoa do meirinho alcaide ou porteiro aquem fazem seu procurador e motem proprio a 

quem pede deixarcelhas  ser per sua procuracam e pela primeira citação possam tirar 

sentença e por ele seos bemiz a pregam arematarlhos a coalquer deles e na pesoa dos 

mesmos oficiais sem requeridos para vem da rematação e […] aonde quer que quizer 

compor que renunciarão fazer justicas de seu foro e de nada se valerem nem em seu favor 

faca e sim lhe outragar amealhavam de parte a parte e eu tabeliam como pesoa publica 

estepulante e asseitante estipulei e aseitei em o nome do dito reverendo ou abade juiz e 

mais e moradores tanto coamto em direito devo e posso por rezam de meo oficio de que 

aqui asinaram todos peramte as testemunhas prezentes
98

 Diogo Alves da Fonsequa e 

Luis
99

 Pinto desta Vila que todos aqui asinarão depois desta lhe ser lida por mi João 

Coelho da Rosa tabelião eu que declaro que foi testemunhas a fazer desta
100

 Manoel 

Alves Ramada e Francisco Alves carpinteiro desta Villa, sobredito tabeliam
101

 o escrevi. 

 

(Assinado:) 
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 Vide IDEM – Ibidem. p. 77. O autor omitiu a seguinte frase: «a sorte risco hem ventura por menos a ter e 

a parte por coanto […] aobrigalo ou a seu fiador e abonador». 
96

 Vide IDEM – Ibidem. p. 77.  A transcrição correcta é «juntos» e o autor leu «sinco». 
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 Vide IDEM – Ibidem. p. 77.  A transcrição correcta é «davão» e o autor leu «dando». 
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 Vide IDEM – Ibidem. p. 77.  A transcrição correcta é «tabeliam» e o autor leu «sabem». 
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DOCUMENTO VII 

 

1737, Julho, 1 – Vila Real 

Contrato de obrigação feito com António da Silva, natural de Santa Marinha de Landim, 

freguesia o termo de Barcelos, província de Entre Douro e Minho, para forrar toda a 

igreja da Santa Casa da Misericórdia. 

 

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.
102

. 

Pub.: 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. 155-

156
103

. 

 

«Obrigaçam que fas Antonio da Sylva maginario da provencia de Entre Douro e Minho a 

Santa Caza da Mizericordia desta Villa em o primeiro de Julho de 1737». 

 

Saibam quantos virem
104

 este publico instromento de obrigaçam e satisfaçam de obra [...] 

que sendo no anno do nacimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil e setecentos e 

trinta e sete annos ao primeiro dia do mês de Julho do dito anno em esta Villa Real e 

pouzadas de Lourenço Botelho Pimentel e Vasconcellos desta dita Villa aonde eu 

tabeliam vim ahi apareseu prezente elle dito Lourenço Botelho Pimentel e Vasconcellos 

[...] e por elle foi dito perante mim e das  testemunhas ao diante mencionadas que elle 

como provedor que actualmente estava sendo da Santa Caza da Mizericordia desta Villa 

tomava por devoção o (Fl. 117) devoção o mandar forrar toda a igreja della [...] pera 

haver de se arematar mostrava a planta e apontamentos da dita obra aos mestres que nella 

querião lançar parte [...] lançava na dita obra hum António Dias desta Villa maginario 

quatro centos mil reis e logo depois delle aparesseu António da Silva emxamblador do 
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 Nova leitura e transcrição parcial do documento. Na publicação indicada a referência ao documento é a 

seguinte: «A.D.V.R., Livro de notas, m. 32, nº 139, fls. 117-118v». O documento digitalizado está 
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 Transcrição integral. 
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lugar de Santa Marinha de Landim termo da Villa de Barsellos provincia de Entre Douro 

e Minho e hora asistente nas obras da Caza de Mateus e lançou na dita obra trezentos mil 

reis dando lhe a elle toda a madeira velha que esta em os forros da dita Santa Caza e 

linhas e de mais a mais lhe darão sinco pernas para armaçam e hua carga de vinho de 

quatro almudes e se faltasse mais algua perna para a dita armação a dita caza seria 

obrigada a dar lhe a madeira e elle a polla e per não haver quem menos lancasse lhe 

arematava a dita obra elle dito provedor [...] hum testemunho dos ditos apontamentos e os 

proprios ficavam na mão delle dito provedor e a planta se lhe entregara ao dito mestre 

sendo asinada por elle dito provedor [...] que esta obra sera feita de madeira de castanho 

que não seija podre furada nem nozada antes sim de madeira liza e digna de receber e 

sera o dito mestre obrigado a fazella e dalla feita e acabada de hoije a quinze mezes e 

dipois da obra feita e acabada sera vista por dois mestres que bem o intendão para que 

debaixo do juramento declarem se a dita obra esta conforme a planta e apontamentos 

della atendendo a comodidade da igreja e defeito della e os trezentos mil reis em que o 

dito mestre lansou lhe serem pagos por elle provedor que hoije he em tres pagamentos a 

saber o primeiro no principio da obra o segundo ao por das escadas e o tresseiro depois da 

obra finda [...] (Fl. 117v.) [...] apresentava por seu fiador e principal pagador Manoel 

Correia sarralheiro da rua de Santa Margariada desta Villa [...] asinaram aqui todos com 

as testemunhas que prezentes estavão Gonçallo Rodrigues Coelho do lugar de Villa Verde 

e Manoel Correia de Azevedo do lugar de Sabroza ambos deste termo que todos aqui 

asenarão dipois desta lhe ser lida e declarada per mim António da Silva Codilho tabeliam 

que a escrevi». 

 

(Assinado:) 
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DOCUMENTO  XVIII 

 

1739, Setembro, 1 – Santa Marta de Penaguião 

Escritura de obrigação da obra da Capela de Nossa Senhora dos Remédios, que faz João 

Baptista e Francisco Barbosa, da vila de Fontes
105

. 

 

A.D.V.R., C.N.S.M.P., Livro de notas, 4º ofício, nº 25 (cota original: 5), fls. 53v.-55
106

. 

 

Escretura de obriguassam da obra da Capella de Nossa Senhora do Romedio da freguesia 

de Medroiz que fas João Batista e Francisco Barbosa ambos da Vila de Fontes. 

 

Em nome de Deus Amem saibão coantos este publiquo instromento de escretura de 

obrigaçam da obra com as comdissois e fianssas ao diante declaradas ou como em direito 

milhor lugar haja e mais valler possa virem como no ano de nasimento de Nosso Senhor 

Jezus Cristo de mil e setessentos e trinta e nove annos ao primeiro dia do mes de 

Setembro do dito anno e na quinta (Fl. 53v.) e na quinta do outeiro que he da freguesia de 

Medroiz e do termo da Vila de Penaguião onde eu tabelião foi vindo e ahi perante mim e 

testemunhas nesta ao diante nomiadas e no fim desta asinadas apareseram partes 

presentes a saber de huma banda Joam Baptista e Francisco Barbosa mestres maginarios e 

moradores na villa de Fontes e da outra parte Joam Pinto de Sequeira morador na 

freguesia de Medroiz do termo da Villa de Penaguião todos pessoas bem conhecidas de 

mim tabeliam e das testemunhas que dou fé o serem elles os mesmos pellos proprios 

nomes aqui nomiados e no fim desta escretura assinados e sendo elles assim presentes 

como dito e logo pello dito João Pinto de Sequeira foi dito que elle tinha arematado 

diante  o doutor provedor desta comarqua toda a obra de carpintaria e telhados e 

agramassos e grades de ferro e sino e sancrestia da Capella de Nossa Senhora do 

Romedio da freguesia de Medroiz pello presso que consta da dita rematassam por vertude 

da coal se mandou por em pregam toda a obra de carpintaria a saber retabollo forros 

armassam da sancrestia e forro da dita sancrestia e pulpito e purviterio enteparo de portas 

e fechos dellas e tudo o mais que consta dos apontamentos e planta e por não aver quem 
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Ref.: NOÉ, Paula – Capela de Nossa Senhora dos Remédios (Nº IPA PT011711060060) [Em linha]. 

Actual. 2007. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1> 
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Na referência indicada a localização do documento é a seguinte: «A.D.V.R.: Notariais de Santa Marta, 4º 

ofício, Livro 24, fls. 53». 
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pusesse a dita obra em menos lanso do que a coantia de trecentos e des mil reis no dito 

presso arremataram a rematação os ditos João Batista e Francisco Barbosa ambos da Vila 

de Fontes com a obrigaçam de a darem feita e acabada na forma da planta e 

apontamentos tudo por elles asinado desa fatura desta a hum anno a coal obra sera (Fl. 

54) sera exeminada por dois mestres do seu officio os coais declararão se elles sobreditos 

afacem na forma da planta e apontamentos e não estando se mandar facer de novo a sua 

custa e nesta forma se obrigarão a facer a dita obra no sobredito presso dos ditos trecentos 

e des mil reis os coais elle dito João Pinto de Sequeira se obrigou a lhes satisfazer na 

forma seguinte a saber por todo o mes de Janeiro este primeiro que embora vier sento e 

des mil reis e por todo o mes de Junho sem mil reis e os outros sem no fim da obra feita e 

e exeminada na forma que sobredito fiqua e logo pellos ditos mestres asim nomiados foi 

dito que elles se obrigavão por suas pessoas e bens a facerem a dita obra na forma da 

planta e apontamentos pello dito presso asima declarado a cujo comprimento obrigarão 

suas pessoas e bens e para mais seguranssa apresentarão por seos fiadores e abunadores a 

dita obra a Manuel de Liam da Vila de Fontes e a João da Fonseca da freguesia de 

Madroiz os coais por estarem de presentes por elles foi dito que elles fiavão e abunavão 

os ditos mestres na dita obra e de tudo ficavão por seos fiadores e abunadores e principais 

paguadores para o que obrigavam suas pessoas e bens moveis e raiz presentes e feturos e 

tersos de suas almas e hus e outros aseitaram esta escretura na forma em que feita estava 

em tempo este de verdade asim a quiserão [Fl. 54v.) e outorgaram e mandaram amim 

tabaliam facer o precente nesta forma para della dar os treslados nessessarios como eu 

como pessoa publiqua estepullante e asseitante estepullei e asseitei em nome das partes 

aqueste loguar possa presentes e não presentes e asinarão os ditos mestres e feadores e o 

dito João Pinto de Sequeira forão testemunhas presentes Joam Pinto de Queirós Ozorio 

cavalleiro professo na orde de Cristo e morador na sua quinta do outeiro freguesia de 

Medroiz e Manuel Ferreira famelliar de casa do sobredito que todos aqui asinaram depois 

desta lhe ser lida por mim Luis Correa Pinto tabeliam que o escrevi» 

 

(Assinado:) 
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DOCUMENTO IX 

 

1744, Outubro, 27 – Porto 

Escritura de contrato de obrigação da obra do retábulo-mor e tribuna, castiçais, frontal, 

outra obra de talha (revestimento das frestas) e apainelado da capela-mor da Igreja de 

Cever, com Manuel Pereira da Costa Noronha, mestre entalhador portuense
107

. 

 

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

Pub.: BRANDÃO, Domingos de Pinho – Obra de talha dourada, ensamblagem e 

pintura na cidade e na diocese do Porto: documentação (1726-1750). Porto: [Oficinas 

Gráficos Reunidos], 1986. (Diocese do Porto: subsídios para o seu estudo; 3). p. 463-

466. 

 

«Escritura de contrato de obra que faz Manuel Pereira da Costa Noronha, morador na Rua 

Direita de Santo Ildefonso, ao Reverendo Abade Manuel de Almeida Galafura, em 27 de 

Outubro de 1744 anos». 
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Ref.: 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. 143-147. 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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DOCUMENTO X 

 

1746, Janeiro, 7 – Vila Real 

Escritura de obrigação que faz António Dias, escultor de Vila Real da obra de talha da 

capela-mor da Igreja de São Tomé do Castelo. 

 

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.
108

. 

Pub.: 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. 160-

161
109

. 

 

«Obrigassam que fas António Dias escultor desta Villa Real a satisfassam da obra da 

capella mayor e sancrestia da Igreja de Sam Thome do Castello do termo desta Villa 

Real» 

 

Saybam quantos virem
110

 este publico instromento de obrigassam [...] que sendo no anno 

do nascimento de Nosso Senhor Jseus Christo de mil setecentos quarenta e seis annos em 

sete dias do mes de Janeiro do dito anno em esta Villa Real e cazas de apozentadoria do 

doutor Francisco de Lira e Silva Varella do dezembargo de Sua Magestade e seu ouvidor 

com alsada em esta Villa Real e seu termo [...] apareceu na minha perzensa Antonio Dias 

escultor natural e morador nesta mesma Villa Real [...] para se rematar a obra da Igreja da 

capella mayor e sancrestia de Sam Thome do Castello a qual andando a pergam na prassa 

publica desta Villa arematou elle dito Antonio Dias em presso e quantia de duzentos e 

oitenta e sinco mil reis, e por não haver quem por menos a fizece na forma dos 

apontamentos que o mesmo doutor ouvidor aperzentou [...] Antonio Dias se obrigava por 

sua pessoa e bens moveis [...] aççoins e tersos dalma tudo em geral a fazer a dita obra na 
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 Nova leitura e trasncrição parcial. Na publicação indicada a referência ao documento é a seguinte: 
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 Transcrição integral. 
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 Vide 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 
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maneira seguinte: comvera saber o retabullo para a dita capella forro e armassam da 

mesma e reforma do telhado solhar a sancrestia e por lhe huma porta nova, e tudo o mais 

declarado nos apontamentos asignados pello dito doutor ouvidor e por elle dito Antonio 

Dias o qual sera obrigado a fazer e dar feita a obra no prencipio de Marso de mil 

setecentos quarenta e sete annos, e feita a dita obra sera vista por dous mestres hum a 

custa (Fl. 27) custa delle dito Antonio Dias outro a custa de Sua Magestade que  veijam a 

dita obra se esta na forma dos apontamentos, e não estando se mandará reformar a custa 

do dito António Dias e não dando a obra feita dentro do dito tempo asima dito se mandara 

acabar a sua custa e tudo o que crecer será pago pellos bens delle [...] a qual quantia de 

duzentos oitenta e sinco mil reis lhe seram entregues [...] em tres pagamentos a saber o 

primeiro pagamento de cem mil reis lhe sera feito no prencipio da obra, o segundo de 

oitenta e sinco mil reis lhe sera feito no mes de Mayo deste perzente anno, e o terceiro e 

ultimo pagamento de cem mil reis lhe será feito no fim da obra depois della revista, e que 

para mayor seguransa aperzentava por seu fiador e principal pagador e verdadeiro 

expromissor a seu cunhado Joam de Mattos da Crux desta Villa Real [...] cuja fiansa 

mandou fazer o dito doutor ouvidor para segurar milhor a dita obra e dinheiro que 

ouvesse de receber o dito rematante [...] e assignaram aqui o rematante e fiador com o 

dito ouvidor e com as testemunhas perzentes Antonio [Francisco]
111

 Francisco Teixeira 

Coelho anbos desta Villa Real que todos aqui asignaram depois desta lhe ser lida por mim 

Sebastiam Jozé Taveyra de Azevedo tabeliam que o escrevi».  

 

(Assinado:) 
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 Palavra certamente esquecida pelo tabelião uma vez que se refere a «ambas» as testemunhas e como se 

verifica nas assinaturas serem: António Francisco e Francisco Teixeira Coelho. 
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DOCUMENTO XI 

 

1752, Fevereiro, 7 – Vila Real 

Obrigação e contrato relativo à sociedade de uma obra na Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção de Vilar de Maçada, em Alijó
112

. 

 

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.
113

. 

Pub.: ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – A construção da capela-mor e 

sacristia da Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Vilar de Maçada. In Estudos 

Transmontanos e Durienses. Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real. Nº 7 (1997) p. 

132-135
114

.   

 

 

Obrigação e contrato que fizerão Joseph Teixeira Bacellar, e Francisco Xavier Correa 

desta villa a João Lourenço pedreiro da mesma villa sobre a obra da Igreja de Nossa 

Senhora da Assunção de Vilar de Massada 

 

In nomine Domini amen. Saibam quantos virem este publico instromento de obrigação e 

contrato que sendo no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 

septecentos cincoenta e dous em os septe dias do mes de Fevereiro do ditto anno nesta 

Villa Real nas cazas das moradas de mim tabelliam proprietario Francisco Joseph Taveira 

da Fonseca ahi appareceram de huma parte Joseph Teixeira Bacellar e Francisco Xavier 

Correa mestres escultores, e da outra Joam Lourenço de Mattos mestre pedreiro desta 

villa [...] que elles eram socios e camaradas na factura da Igreja de Nossa Senhora da 

Assunçam do lugar e freguesia de Villar de Massada assim de pedradas digo pedraria 

como de carpintaria [...] e pello novo contrato que agora fazem (Fl. 112v.) fazem em que 

estam juntos desseram elles mestres escultores dezistem da dita suciedade na mam delle 
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Joam Lourenço e della não querm couza alguma [...] e disse o dito Joam Lourenço de 

Mattos que elle aseitava a dita dizistencia da suciedade e tomava sobre si a obrigaçam de 

dar cumprimento a dita obra per si sua pessoa e bens [...] e que novamente estam 

ajustados e contratados que elles Joseph Teixeira Bacellar e Francisco Xavier Correa ham 

de forrar em branco por baixo dos combotos todo o corpo da Igreja de meia laranja, o 

coro, e a capella mor da mesma Igreja tambem de meya laranja excepto o forro que sera 

forrado direito com suas molduras a roda, como tambem foraram a sacrestia na forma dos 

apontamentos com tudo o que a planta mostra como sam caixoens, portas janellas 

sepadanos, e se os apontamentos declarasem alguma cerdencia tudo sera por conta delles 

mestres escultores e outro sim seram mais obrigados a fazer a frontaria do coro com 

grades torneados e pillastras, linhas de pao onde a grade hade asentar com as molduras 

declaradas nos apontamentos, e dous pulpitos a mesma imitaçam do coro; e asim tambem 

faram as grades da pia baptismal com sua cobertura na forma dos apontamentos, e huma 

gaveta para os Santos Ollios e assim mais todas as portas da Igreja capella mor, e 

sacrestia e mezas portas dos confessionarios tudo faram na forma da planta e dos 

apontamentos; e que as portas principal e travessas seram do feitio das portas da Igreja da 

Senhora das Dores desta Villa Real; e assim mais
115

 seram obrigados a cobrir de tap digo 

de tataboa os sepadanios dos altares asim o da capella mor, como os do corpo da Igreja 

[...] e que todas as madeiras que se houverem de gastar na sobredita obra ham de ser por 

conta delles Joseph Teixeira Bacellar, e Francisco Xavier Correa que também as 

mandaram conduzir por sua conta para a mesma obra a sua custa [...] elle dito Joam 

Lourenço de Mattos lhe hade dar a elles Joseph Teixeira e Francisco Xavier de toda esta 

obra trezentos mil reis livres para elles ditos mestres escultores pagos em tres pagamentos 

a saber o primeiro sera logo digo sera de cento e trinta mil reis para elles mestres 

escultores comprarem madeiras lhe sera entregue este primeiro pagamento athe o fim 

deste prezente mes de Fevereiro, e o segundo pagamento que hade ser de septenta mil reis 

lhe sera feito no meyo da obra, e o terceiro que ha de ser de cem mil reis lho entregara no 

fim desta obra novamente ajustada [...] e declararam huns e outros que os apontamentos a 

que se referem vieram huns da da Meza da Consiencia que se acham na mam de 

Frasncisco Xavier da Fraga escrevam da correiçam desta villa e outros se acham na mam 

delle dito Joam Lourenço de Mattos [...] e que todas as madeiras desta obra seram secas 

lizas e capazes na forma dos apontamentos; e que seram obrigados a principiarem a obra 
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da capella mor tanto que elle Joam Lourenço lha der acabada de pedraria, e armada em 

preto [...] e assinaram aqui com as testemunhas prezentes Caetano Teixeira da Cunha, e 

Francisco Xavier Teixeira de Macedo desta villa que todos aqui asignaram depois desta a 

todos ser lida e declarada por mim sobredito tabelliam Francisco Joseph Taveira da 

Fonseca escrivam do judicial a escrevi [...]» 

 

(Assinado:) 
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DOCUMENTO XII 

 

1755, Julho, 13 – Santa Marta de Penaguião 

Escritura entregando a obra de pintura, douramento e talha da Igreja de Sedielos a 

Bartolomeu Mesquita Cardoso, da cidade de Lamego, que a executou em parceria com 

Domingos Martins Pereira, de Fornelos
116

. 

 

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
117

. 

 

«Escritura de segoransa e obriguação da obra de pintura, douramento e talha
118

 8 paineis 

da e pulpito que fazem Bartolomeu da Mesquita Cardoso da cidade de Lamego e 

Domingos Martins Pereira
119

 do lugar de Fornelos deste termo ao Juis e mais afeição(?) 

da Igreja de Sediellos deste termo (Fl. 48v.). 

 

Em nome de Deos Amen saybam coantos este publico instrumento de escriptura de 

obriguação e seguransa da obra de pintura, douramento e talha e o mais aodiante 

declarada ou como em direito ao milhor lugar haja e mais valler possa fiz por vallido seja 

tenha forças ou for virem que no ano do nasimento do nosso Senhor Jesus Christo de mil 

e setesentos sincoenta e sinco annos aos treze dias do mês de Julho do dito anno em o 

lugar de Outeiro do Carvalho termo desta villa de Penaguiam em he adonde eu tabellião 

fui estando adonde e parante mim tabaliam testemunhas nesta aodeante nomiadas e no 

fim desta asignadas aporserão partes presenttes a saber de huma banda o dourador pintor 

Bartolomeu da Mesquita Cardoso da cidade de Lamego e Domingos Martins Pereira 

amtalhador do lugar de Fornellos deste termo e bem assim da outra banda o Juis da Igreja 

de Santa Maria de Sediellos o padre Domingos de Almeida Borges os mais emleitos 

abaixo digo emleitos da dita Igreja no fim desta asignados todos pessoas bem 

reconhecidas de mim taballiam e das mesmas testemunhas adonde disseram elles os 

asignados sendo elles asim presentes por elles me foi aprezentado hum bilhette de 

                                                           
116

Ref.: TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria (Nº IPA PT011708090012) 

[Em linha]. Actual. 1998. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1> 
117

Na referência indicada a referência ao documento é a seguinte: «ADVR: Livros Notariais de Santa 

Marta, Livro nº 183, 5º ofício, Livro 52». 
118

 Palavra repetida. 
119

 Na referência indicada aparece apenas como Domingos Martins. 



45 

 

destribuisao do destribuidor desta vila [...] a José de Souza que seu teor he o seguintte: a 

escriptura de segoransa da obra de douradura e pintura e entalhado da Igreja da fregusia 

de Sediellos a Bartolomeu de Mesquita Cardoso da cidade de Lamego e a Domingos 

Martins Pereyra de Fornellos deste termo ao Juis e mais eleitos da mesma freguesia de 

Sediellos deste termo em doze de Julho de mil setecentos sincoenta sinco annos assim se 

lha receba e não se continha mais em o dito bilhette que aqui tresladei sendo elle assim 

tresladado logo pello dito Bartollomeu de Mesquita Cardoso foi dito na minha presensa e 

das mesmas testemunhas que elle tinha rematado a obra de douramento e pintora na 

forma dos apontamentos a saber sera dourado e pintado o foro na forma que vem [...] o 

coro por bastante pintado com seo portes que nos paineis aquelle [...] sera dourado e o 

altar de Santo Antonio e frontal pintado portanto sera com bomas tintas e ouro do mais 

subido que se estima na tal arte de pintora e a cor com todo o primor no que respeita ao 

risquo pella parte de [...] como tambem pello dito Domingos Martins Pereira foi dito que 

elle tinha rematado a obra dos paineis digo da obra do entalhe dos seis correspondentes e 

os mesmos que se acham no foro da Igreja e mais o pulpito [...] do comprimento de [...] 

tudo de bomas madeiras lizas sequas e bem obradas [...] (Fl. 49) [...] digo e bem obrados 

tudo na forma dos apontamentos e a rematassão que fizeram no Juizo da Procuradoria de 

Lamego cujas obras foram rematadas a saber pintura e douramento em trezentos mil reis 

e mais noventa mil reis cujo dinheiro haviam de receber em tres pagamentos a saber o 

primeiro logo no prencipio da obra o segundo no meio e o outro no fim da dita obra o 

coal receberam da mam do doutor procurador desta comarqua a coal namdara rever a dita 

obra avista dos apontamentos por que foram rematados cuja obra sera feita toda huma e 

outra dentro de hum anno que tera seo principio em o meyo de Setembro deste presentte 

anno de mil setecentos ssincoenta e sinquo annos e findara por outro tal mes e que ao 

comprimento da dita obra apresentou por fiador abonador e principal paguador o dito 

Bartollomeu de Mesquita Cardoso a Domingos Jose Ribeiro perfeitto desta mesma 

frequesia de Sediellos o coal sendo elle prezente pessoa bem reconhecida de mim 

taballiam e das mesmas testemunhas e que desta ser elle o mesmo sendo elle assim 

prezentte por elle foi dito fiquava por fiador e abonador e principal paguador da dita obra 

e a satisfasão della obriguava sua pessoa e bens assim moveis como de raiz havidos e por 

haver todos elles e logo pello dito Domingos Martins Pereira foi que elle a satisfassam da 

sua obra asima declarada dise obriguava sua pessoa bens e terços delles aprezentava por 

seu fiador abonador e principal paguador o comprimento da mesma obra na forma que 

asima fiqua declarada a Francisco Rodrigues Nogueira clerigo do lugar de fornellos e do 
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consellho de fontes o qual sendo elle prezente e pessoa bem reconhecida de mim 

taballiam a das mesmas testemunhas que posto lhe ser elle o mesmo e sendo elle asim 

prezente dise fiqua por fiador abonador e principal paguador da dita obra na forma que 

asima fiqua declarada e dos apontamentos da rematasam della e que comprendella 

obriguava  sua pessoa e bens e terços delles que a tudo se obriguava na forma sobredita e 

logo pellos ditos a fiavão digo pello dito Juis e mais eleitos foi dito que aseytavão esta 

escriptura na forma que esta estava se obriguavão a comprilla e [acei]talla(?) na forma 

sobredita. Em testemunho (Fl. 49v.) em testemunho [...] outorgarão huns e outros valler 

esta que asignaram e pediram a mim taballião aqui lha escrevesse para della dar os 

tresllados nesesarios o que eu taballião fiz de a seos rogos e não a [...] oficio como pessoa 

publiqua estipullante e asseitante que tudo delles estipullei e asseitei em seos nomes e das 

partes a que toque as pessoa e não presentes e por verdade asignarão as testemunhas 

prezentes Luis Pereira do mesmo lugar de Carvalho e João da Costa do lugar de [...] deste 

termo quelhe dei aqui asignarão depois desta lhe ser lida por mim José Ignacio de 

Mansilha tabellião que o escrevi.  

 

(Assinado:) Barttolomeu de Mesquita Cardoso 

 

Outro sim declaro que o dito Bartollomeu de Mesquita Cardoso foi dito que elle se 

obriguava a pintar as grades do coro da mesma Igreija feitas com primor na forma digo a 

folio sobreditas partes sobreditas testemunhas sobreditos fiadores e sobredito taballiam 

que o escrevi e declarei». 

 

(Assinado:) 
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DOCUMENTO XIII 

 

1759, Abril, 2 – Porto 

Escritura de cessão e trespasse que fez Manuel Pereira da Costa Noronha, mestre 

entalhador portuense a Francisco Fernandes, mestre entalhador da freguesia de Landim, 

da obra de talha que tinha ajustado da capela-mor da Igreja de Santo Adrião de Sever, 

Santa Marta de Penaguião
120

. 

 

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

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. 143-

147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
120

 Ref: BRANDÃO, Domingos de Pinho – 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). p. 463. 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. 

566 e 624 e 703. 
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QUADRO I – Edifícios religiosos com tectos em caixotões no distrito de Vila Real 
 

 

CONCELHO

/Freguesia 

 

 

IGREJA/CAPELA 

Cronologia 

 

LOCALIZAÇÃO  

 

DESCRIÇÃO 

 

FONTE:  

Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/for

ms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 

 

ALIJÓ 

/Amieiro 

 

Igreja Paroquial de Amieiro / 

Igreja de Santa Luzia 

Séc. XVIII 

 

«1779, 25 Agosto - escritura de 

contrato de arrematação da obra 

de pintura e douramento dos 

retábulos-mor da igreja do 

Amieiro e da de Alijó, 

pertencentes à Comenda do 

Colégio Pontífico de São Pedro 

da Universidade de Coimbra, 

pelo pintor dourador 

Bartolomeu de Mesquita, do 

lugar de Santa Eufémia; os 

retábulos deviam ser dourados 

no mesmo estilo, fazendo os 

"lisos" em "pedras fingidas"; o 

tecto da capela-mor da Igreja de 

Alijó devia ser de molduras de 

pedra fingida, os florões de 

talha 

dourada e os vãos dos quadros 

seriam cheios ou de almofadas 

de pedra; pelo contrato não era 

abrangido a bancada que se 

   

NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de Amieiro / 

Igreja de Santa Luzia (Nº IPA 

PT011701020116) [Em linha]. Actual. 2008. 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 
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achava feita pelos fregueses por 

detrás do sacrário para receber 

as luzes da exposição do 

Santíssimo Sacramento; por 

toda a obra, o pintor-dourador 

receberia 172$800, em três 

pagamentos: um no início, outro 

no meio e o último depois de 

terminada a 

obra (…) 1950, 31 Julho - 

inauguração da igreja após 

profundas obras de remodelação 

da mesma»
121

 

 

ALIJÓ/ 

Pópulo 

 

 

Capela de Nossa Senhora do 

Pópulo / Capela da Boa 

Morte
122

 

Séc. XVII / XVIII 

 

«c. 1997 - renovação do 

telhado; DGEMN: conservação 

de coberturas» 

 

Capela-mor 

 

 

«tecto curvo de talha dourada, apainelado 

com 5 séries de 5 caixotões com cenas da 

vida de Cristo e da Virgem» 

 

FIGUEIREDO, Paula – Capela de Nossa 

Senhora do Pópulo / Capela da Boa Morte 

 (Nº IPA PT011701100020) [Em linha]. 

Actual. 2001. [Consult. Abr. 2008]. 

Disponível em… 

 

ALIJÓ/ 

Vilar de 

Maçada 

 

Igreja Paroquial de Vilar de 

Maçada / Igreja de Nossa 

Senhora da Assunção
123

 

Séc. XVIII / XX 

 

 

Corpo único 

 

«Cobertura em falsa abóbada de berço, de 

madeira pintada, fingindo caixotões com 

composições vegetais, integrando flores e 

querubins, e com imagem central alusiva à 

padroeira (…) caixotões com motivos 

 

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… 

                                                           
121

 A ficha de inventário do S.I.P.A. não nos fornece a localização do documento, e os dados apresentados são insuficentes para concluir que se trataria do forro da capela-mor 

em caixotões, não obstante a referência a molduras de pedra fingida e a florões de talha. Consideramos, contudo, a hipótese de se tratar de um conjunto desaparecido. 
122

  V. FICHA DE INVENTÁRIO 1. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 107-108.  
123

 «Tem uma só nave, mas é um templo espaçoso, elegante e bem tractado, com altar-mór e 4 lateraes, todos de boa talha antiga dourada, – um lindo tecto de madeira 

apainelado, e todo cheio de pinturas a oleo». Cf.: LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho – Villar de Maçada. 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. 1232-1240.  
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«1750 / 1751 - construção da 

capela-mor e sacristia pelo Arq. 

Rodrigo Franco (FERREIRA-

ALVES, 1997), tendo a obra de 

pedraria sido arrematada pelo 

mestre pedreiro Lourenço de 

Matos; a obra do forro da igreja, 

grades do coro, púlpitos e pia 

baptismal e das portadas foram 

da responsabilidade dos mestres 

escultores José Teixeira Bacelar 

e Francisco Xavier Correia
124

 

(...) 1977 – pintura da cobertura 

interior da nave pela Casa 

Maranus (…) inscrição pintada 

na cobertura da nave: "CASA 

MARANUS / VILA REAL 

1977"» 

decorativos típicos da oficina Maranus.» 

 

BOTICAS/ 

Covas do 

Barroso 

 

Igreja Paroquial de Covas do 

Barroso / Igreja de Santa 

Maria 

Séc. XIII (conjectural) / XVI / 

XVIII 

 

«1988 - Reparação das 

coberturas» 

 

Nave 

 

«a cobertura em tecto de masseira com 

caixotões pintados» 

 

SERENO, Isabel [et. al.] – Igreja Paroquial 

de Covas do Barroso / Igreja de Santa Maria 

(Nº IPA PT011702080004) [Em linha]. 

Actual. 2004. [Consult. Out. 2009]. 

Disponível em… 

 

BOTICAS/ 

Covas do 

Barroso 

 

Capela de Nossa Senhora da 

Saúde 

Séc. XVII / XIX / XX 

 

Séc. 20, 2ª metade - alteamento 

da cobertura e execução do tecto 

 

Nave 

 

Nave: «tecto de madeira envernizada, 

formando caixotões sobre lambril igual 

assente em cornija de cantaria» 

 

NOÉ, Paula – Capela de Nossa Senhora da 

Saúde (Nº IPA PT011702080047) [Em 

linha]. Actual. 2007. [Consult. Out. 2009]. 

Disponível em… 

                                                           
124

 V. DOCUMENTO XI. Vol. II: Tomo I – Apêndice Documental. p. 41-43. 
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sobre lambril de madeira. 

 

BOTICAS/ 

Sapiãos 

 

Igreja Paroquial de Sapiãos / 

Igreja de São Pedro
125

 

 

_ 

 

_ 

 

GONÇAVES, Catarina; CAETANO, 

Joaquim – Igreja Paroquial de Sapiãos / 

Igreja de São Pedro (PT011702150013) [Em 

linha]. Actual. 2001. [Consult. Abr. 2008]. 

Disponível em… 

 

BOTICAS/ 

Sapiãos 

 

Capela de Nossa Senhora dos 

Anjos 

Séc. XVIII / XIX 

 

Nave 

 

«abóbada da nave decorada por nove 

caixotões compostos por motivos vegetalistas 

em tons de ocre, azul e vermelho e separados 

entre eles por novo motivo vegetalista 

estilizado em forma de coroa floral em tom 

ocre; no caixotão central a figura de Nossa 

Senhora dos Anjos segurando o Menino 

Jesus no braço esquerdo, sobre fundo rosa, 

com veste cinzenta, pairando sobre uma 

nuvem, e tendo anjos a seus pés; na sanca da 

abóbada a inscrição "MARANUS, VILA 

REAL".» 

 

IDEM – Capela de Nossa Senhora dos Anjos 

(Nº IPA PT011702150017) [Em linha]. 

Actual. 2001. [Consult. Abr. 2008]. 

Disponível em… 

 

CHAVES/ 

Mairos 

 

Igreja de Nossa Senhora da 

Espectação
126

 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

                                                           
125

 A publicação História das freguesias e concelhos de Portugal, apresenta uma imagem de caixotões referentes ao tecto [não especificado] da Igreja. Cf.: História das 

freguesias e concelhos de Portugal. Introd. José Hermano Saraiva. Matosinhos: QuidNovi, 2004. ISBN 989-554-152-X. Vol. 4. p. 42.  
126

 O tecto da capela-mor é apainelado. Cf.: MENDONÇA, Sofia Isabel Loureiro – Roteiro de edifícios religiosos do concelho de Chaves (I). In Estudos transmontanos e 

durienses. Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real. Nº 8 (1999) p. 310-311. «tecto da capela maior apainelado e pintado, no meio hum coadro com as immagens do menino 

Jezus, Nossa Senhora, Sam Joseph, Sam Joachim e Sancta Anna e no lado Direito hum coadro com a immagem de Nossa Senhora das Angustias, com a immagem de Nosso 

Senhor Jezus Christo morto, nos braços sobre o regaço e juntamente a cruz com a toalha do descendimento e no lado Esquerdo hum coadro com a immagem de Sam Miguel 

Arcanjo com o demónio prezo horrenda figura». Cf.: I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 22, m. 35, fl. 23. Pub.: 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) p. 229-230.   
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CHAVES/ 

Roriz 

 

Igreja Paroquial de Roriz / 

Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição
127

 

 

_ 

 

_ 

 

NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de Roriz / 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Nº 

IPA PT011703250185) [Em linha]. Actual. 

2010. [Consult. Abr. 2010]. Disponível em… 

 

CHAVES/ 

Santa 

Leocádia  

 

Igreja de Santa Leocádia 

Séc. XII / XVI / XVII / XVIII 

 

«DGEMN: 1996 - Substituição 

da cobertura e reparação das 

paredes exteriores (…) 2000 - 

conservação e restauro do tecto 

da nave» 

 

Nave 

 

Nave: «cobertura de madeira, formando 

caixotões pintados com flores nos ângulos e 

ao centro, de cores rosa e outras azuis (…) 

cobertura de madeira, em caixotões com 

flores pintadas, provavelmente do séc. 19» 

SERENO, Isabel; TEIXEIRA, Ricardo; NOÉ, 

Paula – Igreja de Santa Leocádia (Nº IPA 

PT011703290009) [Em linha]. Actual. 2003. 

[Consult. Abr. 2008]. Disponível em… 

 

CHAVES/ 

Santa Maria 

Maior  

 

Igreja Matriz de Chaves / 

Igreja de Santa Maria Maior 

Idade Média/Séc. XVI/XVIII 

 

Sub-coro 

 

«Sub-coro com tecto em caixotões» 

 

SERENO, Isabel; DINIS, António – Igreja 

Matriz de Chaves / Igreja de Santa Maria 

Maior (Nº IPA PT011703500021) [Em 

linha]. Actual. 2004. [Consult. Abr. 2008]. 

Disponível em… 

 

CHAVES/ 

Santa Maria 

Maior  

 

Capela de Nossa Senhora do 

Loreto / Capela de Santa 

Cabeça 

Séc. XVII / XX 

 

 

Corpo único 

Sub-coro 

 

«O tecto da capela e 

do sub-coro 

apresentam uma 

estrutura idêntica, na 

forma e gramática 

decorativa, revelando 

um elaborado 

trabalho de talha 

pintada a ouro.» 

 

«Cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido em caixotões pintados» 

 

«Tecto do sub-coro em caixotões entalhados 

e pintados, com florões relevados nos 

vértices» 

 

TEIXEIRA, Ricardo;AMARAL, Paulo; 

FIGUEIREDO, Paula – Capela de Nossa 

Senhora do Loreto / Capela de Santa Cabeça 

(Nº IPA PT011703500055) [Em linha]. 

Actual. 2001. [Consult. Abr. 2008]. 

Disponível em… 

                                                           
127

 O tecto da capela-mor possui caixotões. Cf.: MENDONÇA, Sofia Isabel Loureiro – Roteiro de edifícios religiosos do concelho de Chaves (III). In Estudos transmontanos 

e durienses. Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real. Nº 10 (2001) p. 244. 
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CHAVES/ 

Santa Maria 

Maior  

 

Capela de Santa Catarina 

Séc. XVII / XX 

 

Sub-coro 

 

«Tecto do subcoro em caixotões, com 

molduras, em talha (…) O coro-alto barroco 

apresenta um elaborado trabalho de talha, 

com uma interessante solução decorativa no 

parapeito da base, prumos e nos caixotões 

moldurados do tecto do sub-coro.» 

 

IDEM – Capela de Santa Catarina (Nº IPA 

PT011703500057) [Em linha]. Actual. 2001. 

[Consult. Abr. 2008]. Disponível em… 

 

CHAVES/ 

Seara Velha 

 

Igreja Matriz de Seara Velha / 

Igreja de São Tiago
128

 

 

 

_ 

 

_ 

 

NOÉ, Paula – Igreja Matriz de Seara Velha / 

Igreja de São Tiago (Nº IPA 

PT011703350107) [Em linha]. Actual. 2003. 

[Consult. Out. 2009]. Disponível em… 

 

CHAVES / 

Soutelinho da 

Raia 

 

Capela do Senhor dos 

Desamparados 

Séc. XVIII / XX 

 

Corpo único 

 

«tecto, de perfil curvo, formando apainelados 

pintados com cenas da vida de Cristo, assente 

em cornija de cantaria.» 

 

IDEM – Capela do Senhor dos 

Desamparados (Nº IPA PT011703370174) 

[Em linha]. Actual. 2009. [Consult. Out. 

2009]. Disponível em… 

 

CHAVES/ 

Vale de Anta 

 

Capela de Nossa Senhora da 

Lapa
129

 

Séc. XVII / XVIII 

 

«1603 - data inscrita no tecto da 

nave, assinalando provável 

construção da capela (...) 1943 - 

data provável de restauro do 

tecto da nave.» 

 

Capela-mor 

Nave 

 

«No interior 

singulariza-se a 

forma do tecto de 

madeira, octogonal 

na nave e hexagonal 

na capela-mor, com 

pinturas de carácter 

 

«Tecto da capela-mor de madeira com 

estrutura hexagonal formando caixotões 

poligonais com um pentagonal no centro 

possuindo representações em pintura 

policroma de cenas da vida de santos.» 

 

«Tecto da nave em madeira com estrutura 

octogonal formando caixotões pintados de 

azul e com rosetas douradas no cruzamento 

das nervuras.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo; AMARAL, Paulo; 

FIGUEIREDO, Paula – Capela de Nossa 

Senhora da Lapa (Nº IPA PT011703410049) 

[Em linha]. Actual. 2001. [Consult. Out. 

2009]. Disponível em… 

                                                           
128

 O tecto do corpo da Igreja é constituído por dezoito painéis de pintura em madeira, doze representando os apóstolos. Cf.: MENDONÇA, Sofia Isabel Loureiro – Roteiro de 

edifícios religiosos do concelho de Chaves (III). In Estudos transmontanos e durienses. Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real. Nº 10 (2001) p. 272. 
129

 «Na aldeia do Cando, d'esta freguezia, há a ermida de Nossa Senhora da Lapa (ou da Assumpção da Lapa) fundada em 1678, pelos moradores da aldeia, sendo os que 

mais concorreram, Sebastião Alves, e Manoel Gonçalves Lizes, alferes da cavallaria de Chaves. Principiaram as obras em janeiro d'aquele anno, e logo a 21 de Novembro 

se benzeu a ermida e se fez a primeira festa à padroeira. È um templo de amplas proporções, que podia servir de matriz a uma bôa freguezia». Cf.: LEAL, Augusto Soares de 

Azevedo Barbosa de Pinho – Val D'anta. 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 Matos Moreira & Cardosos, 1882. Vol. X. p. 41-42. 



59 

 

ingénuo ligadas ao 

hagiológio católico.» 

 

MESÂO 

FRIO/ 

Oliveira 

 

Igreja Matriz de Oliveira / 

Igreja de Santa Maria
130

 

Séc. XVII / XVIII 

 

«1763 – término da obra de 

forrar o tecto, para cujas 

despesas contribuiu o abade 

António Alberto da Torre, da 

Casa das Torres, e o rei D. João 

V que deu 600$000 (…) Fábrica 

da Igreja Paroquial: 1993, cerca 

- reconstrução da armação do 

tecto» 

 

Capela-mor 

Nave 

 

«O interior 

caracteriza-se pela 

exuberância 

decorativa, evidente 

nas ricas talhas 

douradas barrocas e 

rococó que invadem 

paredes, sanefas e 

vãos, arco triunfal, 

altares, tectos de 

caixotões e guarda-

vento.» 

 

Capela-mor: «tecto em caixotões.» 

 

Nave: «tecto com caixotões, de talha dourada 

e tirantes metálicos.» 

 

«A pintura do tecto [não especificado] 

baseia-se em gravuras de relevo sobre 

madeira, normalmente utilizada na ilustração 

de livros. O painel "Nascimento da Gloriosa 

Virgem Maria" é uma cópia directa ou 

integral de duas gravuras que servem de 

ilustração a dois livros "Mystica Ciudad de 

Dios" (1736) 1ª parte de Sor Maria de Jesus, 

e "Liber Hymnorum da liturgia Arménia, sem 

data, julgando Armando Palavras que a 

gravura que serviu de suporte à pintura tenha 

sido a do livro de Sor Maria de Jesus, mas na 

outra não é mencionado o pequeno pormenor 

da parturiente ao fundo do quadro, à esquerda 

da lareira. O painel do Nascimento da 

Virgem é baseado nos apócrifos, sobretudo 

no Pseudo Mateus. Contudo, a composição e 

a expressividade revelam ser produto de uma 

oficina local.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de 

Oliveira / Igreja de Santa Maria (Nº IPA 

PT011704030022) [Em linha]. Actual. 1998. 

[Consult. Out. 2009]. Disponível em… 

 

MESÂO 

FRIO/ 

Oliveira 

 

Capela de Nossa Senhora da 

Piedade
131

 

Séc. XVIII 

 

Corpo único 

 

«tecto de madeira de três panos, apainelado 

com caixotões de madeira branca com 

florões.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Capela de Nossa 

Senhora da Piedade (Nº IPA 

PT011704030038) [Em linha]. Actual. 1999. 

[Consult. Out. 2009]. Disponível em… 
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 V. FICHA DE INVENTÁRIO 2, 3 e 4. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 109-113. 
131

 Visitamos o edifício e verificamos que os exemplares ultrapassam o nosso âmbito cronológico. 
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MESÂO 

FRIO/ 

Oliveira 

 

Capela de Santa Bárbara
132

 

Séc. XVII / XVIII 

 

Corpo único 

 

«tecto de perfil curvo, em talha, formando 

caixotões, assentes em cornija do mesmo 

material ritmada por mísulas volutadas (…) 

caixotões pintados.» 

 

NOÉ, Paula – Capela de Santa Bárbara 

 (Nº IPA PT011704030056) [Em linha]. 

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

Disponível em… 

 

MESÂO 

FRIO/ São 

Nicolau 

(Mesão Frio) 

 

Igreja Matriz de Mesão Frio / 

Igreja de São Nicolau
133

 

Séc. XIV / XVI / XVII / XVIII 

 

«séc. 17 / 18 - execução dos 

tectos e retábulos em talha» 

 

Capela-mor 

Nave 

 

«tectos de caixotões 

de diferente temática 

entre a nave e a 

capela-mor (…) 

tectos de caixotões de 

talha com painéis 

figurando santos do 

hagiólogo 

católico (na nave) ou 

cenas da vida de 

Cristo (na capela-

mor)» 

 

Capela-mor: «Tecto curvo de madeira em 

caixotões, dourados e policromos, com 

cenas da vida de Cristo.» 

 

«Nave de tecto curvo de caixotões, em talha 

policroma, com representações de Santos» 

 

«Uma [capela] do séc. 16, com abóbada de 

berço em caixotões moldurados» 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de 

Mesão Frio / Igreja de São Nicolau (Nº IPA 

PT011704050041) [Em linha]. Actual. 1999. 

[Consult. Out. 2009]. Disponível em… 

 

MESÂO 

FRIO/ Santa 

Cristina 

(Mesão Frio) 

 

Capela de São Lázaro 

Séc. XVIII / XIX (conjectural) 

 

Corpo único 

 

«No interior, 

contraste do tecto de 

madeira azul de 

nítida feição popular, 

com o painel central 

de talha policroma 

barroca.» 

 

 

«tecto de masseira, em madeira, pintado de 

azul, possuindo ao centro um painel de talha 

dourada e policroma com pomba, 

representando o Espírito Santo, rodeada de 

coroa com querubins e folhagens; este painel 

é ladeado por 4 florões do mesmo tipo de 

talha, estando outros dois colocados nos 

ângulos do lado O. do tecto.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Capela de São Lázaro 

(Nº IPA PT011704040007) [Em linha]. 

Actual. 1999. [Consult. Out. 2009]. 

Disponível em… 
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 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 dito que deveria ser propriedade 

privada de uma quinta, algo que não conseguimos averiguar. Pelas fotografias que podemos visualizar na mesma, o edifício encontra-se bastante deteriorado.   
133

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 5 e 6. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 114-117. 
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MESÂO 

FRIO/ Vila 

Marim 

 

Igreja de Vila Marim / Igreja 

de São Mamede
134

 

Séc. XVI / XVIII / XX 

 

«1990, década - Substituição da 

cobertura da nave e capela-mor; 

obras de conservação 

(pinturas).» 

 

Capela-mor 

Nave 

 

«No interior 

possui tectos de 

caixotões barrocos» 

 

Capela-mor: «tecto de perfil curvo em 

caixotões com molduras de talha.» 

 

«Tecto da nave decorada com caixotões 

pintados e com talha dourada.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo; SERENO, Isabel – 

Igreja de Vila Marim / Igreja de São Mamede 

(Nº IPA PT011704070015) [Em linha]. 

Actual. 1996. [Consult. Out. 2009]. 

Disponível em… 

 

MONDIM DE 

BASTO /Atei 

 

Capela das Almas 

Séc. XVIII 

 

Corpo único 

 

 

«tecto de masseira, de madeira, formando 

caixotões.» 

 

DINIS, António – Capela das Almas (Nº IPA 

PT011705010042) [Em linha]. Actual. 2001. 

[Consult. Abr. 2008]. Disponível em… 

 

MONDIM DE 

BASTO 

/Mondim de 

Basto 

 

Igreja Paroquial de Mondim 

de Basto / Igreja de São 

Cristóvão 

Séc. XIV (conjectural) /XVIII/ 

XIX 

 

Capela-mor 

Nave 

 

Capela-mor: «cobertura em falsa abóbada de 

berço, de madeira, formando caixotões, 

pintados com motivos fitomórficos, com 

molduras de talha.» 

 

Nave: «cobertura em falsa abobada de berço 

em estuque, formando caixotões, pintados 

com motivos fitomórficos e tendo no central 

a imagem de São Cristóvão, sobre cornija de 

madeira com mísulas volutadas» 

 

DINIS, António, NOÉ, Paula – Igreja 

Paroquial de Mondim de Basto / Igreja de 

São Cristóvão  (Nº IPA PT011705050020) 

[Em linha]. Actual. 2004. [Consult. Out.. 

2009]. Disponível em… 

 

MONDIM DE 

BASTO 

/Mondim de 

Basto 

 

Capela do Senhor 

Séc. XVI (conjectural ) / XVIII 

 

«1920, cerca - destruição de três 

das pinturas dos caixotões do 

tecto da nave devido à 

 

Nave 

 

«o tecto da nave está revestido por vinte e 

nove caixotões com molduras douradas, 

pintados com motivos bíblicos do Antigo 

Testamento.» 

 

SERENO, Isabel; DORDIO, Paulo; 

GONÇALVES, Joaquim – Capela do Senhor 

(Nº IPA PT011705050002) [Em linha]. 

Actual. 2004. [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 
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 Visitamos o edifício e verificamos que os exemplares ultrapassam o nosso âmbito cronológico. 
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infiltração de água das 

chuvas pelo telhado (…) 2003 - 

obras de restauro interior» 

 

MURÇA / 

Murça 

 

Capela da Misericórdia de 

Murça 

Séc. XVII / XVIII / XIX 

(conjectural) 

 

 

Capela-mor 

 

«capelamor, em arco de volta perfeita 

decorado com flores, folhas e losangos com 

florões, tendo na aduela de fecho cartela com 

pelicano entre acantos enrolados e, no 

intradorso, caixotões ornados de florões, 

assentes em pilastras frontalmente esculpidas 

com elementos fitomórficos.» 

 

NOÉ, Paula – Capela da Misericórdia de 

Murça (Nº IPA PT011707050002) [Em 

linha]. Actual. 2008. [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

MURÇA / 

Noura 

 

Igreja Paroquial de Noura / 

Igreja de Nossa Senhora da 

Anunciação 

Séc. XVII / XVIII / XIX / XX 

 

«As pinturas do tecto seguem os 

modelos e características de 

outras executadas durante a 

década de 50 / 60 do séc. 20, 

pela Casa Maranus, ainda que 

seguindo modelos 

anteriores.» 

 

Nave 

 

«cobertura em falsa abóbada de berço, com 

pintura policroma, formando falsos 

caixotões, decoradas com elementos 

fitomórficos e querubins e, ao centro, ampla 

cartela com representação do orago, sobre a 

glória, segurando livro e uma cruz.» 

 

ALVES, Sandra – Igreja Paroquial de Noura 

/ Igreja de Nossa Senhora da 

Anunciação (Nº IPA PT011707060052) [Em 

linha]. Actual. 2006. [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

MURÇA / 

Palheiros 

 

Igreja Paroquial de Palheiros 

/ Igreja de São Paulo
135

 

Séc. XVII / XVIII / XX 

«Comissão Fabriqueira: década 

de 80 - remodelação do interior 

da igreja.» 

 

Nave 

 

«Tecto em madeira, de perfil curvo pintado, 

formando caixotões, e tendo ao centro São 

Pedro.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo; RODRIGUES, Miguel 

– Igreja Paroquial de Palheiros / Igreja de 

São Paulo (Nº IPA PT011707070007) [Em 

linha]. Actual. 1999. [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

MURÇA / 

Vilares 

 

Igreja Matriz de Vilares / 

Igreja da Senhora das Neves 

 

Nave 

 

«tecto de 3 planos com tirantes metálicos e 

caixotões em madeira pintada com rosetas 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de 

Vilares / Igreja da Senhora das Neves (Nº 
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 O tecto da nave é do séc. XX. 



63 

 

Séc. 16 (conjectural) / XVIII / 

XIX / XX 

 

 

«1787 - escritura de obrigação 

da obra de madeiramento e forro 

da capela-mor e sacristia da 

igreja, que 

fazia o carpinteiro Francisco 

Soares a Vicente Anastácio de 

Novais, administrador da 

comenda de São Miguel de 

Tresminas, pelo preço de 

100$000 (...) séc. 20 - pintura 

do tecto da capela-mor» 

douradas nos encontros.» IPA PT011707090012) [Em linha]. Actual. 

1999. [Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

PESO DA 

RÉGUA / 

Galafura 

 

Igreja Matriz, campanário e 

cruzeiro de Galafura / Igreja 

de São Vicente de Galafura
136

 

Séc. XVII / XVIII 

 

«Junta de freguesia de Galafura: 

1937 / 1939 - Demolição e 

reconstrução do telhado com 

cobertura de telha Lusitana e 

madeiramento em eucalipto; 

talha lavrada em retábulos e 

painéis do tecto em castanho; 

soalho e sobrado do coro, em 

pinho; pintura e restauro de 

 

Capela-mor
137

 

Nave 

 

 

 

Capela-mor: «tecto de madeira, formando 

caixotões, pintados com motivos 

fitomórficos.»  

 

Nave: «Tecto de madeira formando 

caixotões, pintados com Santos do Hagiólogo 

Católico.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo; SERENO, Isabel; NOÉ, 

Paula – Igreja Matriz, campanário e cruzeiro 

de Galafura / Igreja de SãoVicente de 

Galafura (Nº IPA PT011708030003) [Em 

linha]. Actual. 2002. [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

                                                           
136

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 7. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 118-119. «o tetullo desta Igreja hé apainellado com seus rompantes de molduras de talha mas 

tanto este como os altares se acham inda em madeira, que se estivessem dourados seria hum magestoso templo». Cf.: I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in 

Dicionário Geográfico, vol. 17, m. 5, fls. 19-25. Pub.: SOUSA, Fernando de; GONÇALVES, Silva – Vila Real no século XVIII. In Estudos transmontanos e durienses. Vila 

Real: Arquivo Distrital de Vila Real. Nº. 9 (2000) p. 40-45.  
137

 O tecto da capela-mor é do século XIX /XX. 
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retábulos apainelados» 

 

PESO DA 

RÉGUA / 

Moura Morta 

 

Igreja Paroquial de Moura 

Morta / Igreja de Santa 

Comba
138

 

Séc. XVII / XVIII 

 

«Os painéis pintados não são 

originais, tal como o painel de 

um dos colaterais com 

Assunção da Virgem» 

 

Nave 

 

«Nave com tecto de madeira em caixotões de 

talha, com 97 painéis, cada um deles 

pintado com um santo.» 

 

NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de Moura 

Morta / Igreja de Santa Comba (Nº IPA 

PT011708060056) [Em linha]. Actual. 2008. 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

PESO DA 

RÉGUA / 

Sedielos 

 

Igreja Matriz de Sedielos / 

Igreja de Santa Maria
139

 

Séc. XVI (conjectural) / XVII / 

XVIII / 19 

 

«1755, 13 Julho - escritura 

entregando a obra de pintura, 

douramento e talha a 

Bartolomeu Mesquita Cardoso, 

da cidade de Lamego, que a 

executou em parceria com 

Domingos Martins, de Fornelos; 

foi arrematada por 390$000, 

sendo 300$000 para o primeiro 

e 90$000 para o segundo; o 

pagamento foi efectuado pelo 

doutor Procurador da Comarca e 

em 3 prestações: no princípio, 

no meio e no fim da obra; os 

 

Capela-mor 

Nave 

Capela das Almas 

 

 

 

 

 

Capela-mor: «tecto curvo com caixotões de 

talha dourada e policroma e painéis pintados 

com arabescos.» 

 

Nave: tecto curvo com caixotões de talha 

dourada e policroma com painéis centrais 

pintados e tirantes metálicos.» 

 

Capela das Almas: «A capela lateral das 

almas constitui, em alçado, um corpo 

destacado da sacristia que se desenvolve de 

ambos os lados da capela. Possui um notável 

recheio de talha dourada barroca, fazendo a 

transição do estilo nacional para o joanino, e 

tecto decaixotões pintados de temática 

figurativa» 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de 

Sedielos / Igreja de Santa Maria (Nº IPA 

PT011708090012) [Em linha]. Actual. 1998. 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 
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 Também possui tecto em caixotões na capela-mor. V. FICHA DE INVENTÁRIO 8 e 9. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 120-123. 
139

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 10, 11 e 12. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 124-129. 
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mestres obrigavam-se a entregar 

a obra no prazo de um ano e a 

usar de boas tintas para a 

pintura do forro, "das melhores 

que se usavam para tal arte”»
140

 

 

RIBEIRA DE 

PENA 

/Alvadia 

 

Capela de Lamas / Capela de 

Nossa Senhora dos Remédios  

Séc. XVIII / XX 

 

«1970, década - substituição do 

pavimento que integrava 

taburnos; execução da cobertura 

e sua pintura (…) A decoração 

da cobertura segue os modelos 

comuns dos anos 70 do séc. 20» 

 

Corpo único 

 

«tecto em falsa abóbada de berço, de 

contraplacado, com pintura formando 

caixotões, decorados com motivos florais 

simples, alternados com outros integrando 

querubins, possuindo no central a imagem 

da padroeira, sobre cornija de madeira.» 

«tecto de contraplacado pintado» 

 

DINIS, António – Capela de Lamas / Capela 

de Nossa Senhora dos Remédios (Nº IPA 

PT011709010020) [Em linha]. Actual. 2003. 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

RIBEIRA DE 

PENA / 

Canedo 

 

Igreja Paroquial de Canedo / 

Igreja do Divino Salvador 

Séc. XVI/ XVIII / XX 

 

«séc. 20 - apeamento do coro-

alto, colocação do silhar de 

azulejos, feitura do tecto e 

reforma dos retábulos (…) 

meados do século XX (…) 

F.I.P.: 1990 - substituição dos 

pavimentos e dos tectos» 

 

Nave 

 

 

Nave: «tecto de masseira, em madeira, com 

caixotões pintados com motivos vegetalistas, 

sobre cornija de madeira.» 

 

DINIS, António – Igreja Paroquial de 

Canedo / Igreja do Divino Salvador (Nº IPA 

PT011709020034) [Em linha]. Actual. 2005. 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

RIBEIRA DE 

PENA / Santa 

Marinha 

 

Capela de Nossa Senhora da 

Guia 

Séc. XVIII 

 

Capela-mor 

Nave 

Sub-coro 

 

Capela-mor: «Pavimento e tecto semelhantes 

aos da nave.» 

 

Nave:«tecto em abóbada de berço, em 

caixotões de pedra, sobre cornija de pedra, 

 

IDEM – Capela de Nossa Senhora da Guia 

(Nº IPA PT011709060014) [Em linha]. 

Actual. 2005. [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 
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 V. DOCUMENTO XII. Vol. II: Tomo I – Apêndice Documental. p. 44-47. 
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ritmada por mísulas volutadas.» 

 

«tecto do subcoro em caixotões.» 

 

SABROSA / 

Covas do 

Douro  

 

Igreja Paroquial de Covas do 

Douro / Igreja de São João 

Baptista 

Séc. XVIII 

 

«1793, 2 Março - escritura da 

obra de carpintaria da capela-

mor, retábulo, tribuna e 

sacristia, conforme constante 

nos apontamentos, por João da 

Silva de Freitas, do lugar de 

Santiago de Burgães, termo do 

Porto, e João Luís Nogueira, do 

lugar do Pé do Monte, 

concelho de Felgueiras»
141

 

 

_ 

 

_ 

 

NOÉ, Paula  – Igreja Paroquial de Covas do 

Douro / Igreja de São João Baptista (Nº IPA 

PT011710020081) [Em linha]. Actual. 2006. 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

SABROSA / 

Provesende 

 

Igreja Paroquial de 

Provesende / Igreja de São 

João Baptista 

Séc. XVIII 

 

«1737 (…) 10 Dezembro - 

escritura de obrigação da obra 

de madeiramento da Igreja pelo 

mestre carpinteiro Gualter 

Ferreira, natural do lugar de 

 

_ 

 

_ 

 

NOÉ, Paula  – Igreja Paroquial de 

Provesende / Igreja de São João Baptista (Nº 

IPA PT011710080040) [Em linha]. Actual. 

2003. [Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 
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 A.D.V.R., C.N.V.R., Livros de notas, 6ª Ofício, nº 77 (cota original: 75, 159; cota antiga: Cat. 1, Mç. 46, Dc. 159) fls. 131-132. Pub.: 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. 8. Nesta publicação a localização do documento é a seguinte: «A.D.V.R., C.N.V.R., Livros de notas, m. 46, 

nº 159, fls. 131-132». Consultamos o documento, e verificámos que não incluía a execução do forro em caixotões. 
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Requeisco, do termo de 

Guimarães»
142

 

 

SABROSA / 

São Lourenço 

de Ribapinhão 

 

Igreja Paroquial de São 

Lourenço de Ribapinhão 

Séc. XVIII 

 

«1792 - escritura de obrigação 

feita pelo mestre carpinteiro 

João Antunes, da vila de Parada 

de Pinhão, para fazer a obra de 

carpintaria da capela-mor da 

igreja e nas casas da residência 

paroquial da mesma freguesia, 

conforme os apontamentos 

fornecidos e pelo preço de 

450$000 rs.»
 143

 

 

_ 

 

_ 

 

IDEM – Igreja Paroquial de São Lourenço 

de Ribapinhão (Nº IPA PT011710110084) 

[Em linha]. Actual. 2003. [Consult. Out.. 

2009]. Disponível em… 

 

SABROSA / 

São Lourenço 

de Ribapinhão 

 

Igreja do Santuário de Nossa 

Senhora da Saúde
144

 

Séc. XVII / XVIII / XIX 

 

«1721 - a capela era descrita 

 

Capela-mor 

Nave 

 

Capela-mor: «cobertura em falsa abóbada de 

berço, em estuque pintado imitando caixotões 

decorados com motivos geométricos e, no 

centro, imagem de Cristo consagrando o pão 

e o vinho, sobre cornija em granito.» 

 

RODRIGUES, Miguel – Santuário de Nossa 

Senhora da Saúde (Nº IPA 

PT011710110082) [Em linha]. Actual. 2004 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

                                                           
142

A.D.V.R., C.N.V.R., Livros de notas, 4º Ofício, nº 44 (cota original: 41; cota antiga: Cat. 1, Mç. 39, Dc. 41) fls. 5v.-7. Pub.: IDEM – Ibidem. p. 7. Nesta publicação a 

referência ao documento é a seguinte: « A.D.V.R., C.N.V.R., Livros de notas, m. 39, nº 41, fls. 5v.-7». Consultamos o documento e verificámos que não incluía a execução do 

forro em caixotões. 
143

 A.D.V.R., C.N.V.R., Livros de notas, 4º Ofício, nº 66 (cota original: 4, 63; cota antiga: Cat. 1, Mç. 51, Dc. 4) fls. 39-44v. Pub.: 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. 164. Nesta publicação a localização do documento é a seguinte: «A.D.V.R., C.N.V.R., Livros de notas, m. 51, nº 4, fls. 39-44v». Consultamos o documento e 

verificámos que não incluía a execução do forro em caixotões. 
144

 «há nesta minha freguezia no sitio chamado Saudel que fica em hum alto e com pouca distancia desta igreja (…) huma capella que  tem lábios de igreja por ter capella 

maior e corpo de igreja fabricada com toda a bitaria, por estar ajolejada e o tecto de painéis que constar a illustrissima e real ascendência da Virgem Nossa Senhora, de 

cuja invocaçam hé a mesma capella com o titullo de Nossa Senhora da Saúde». Cf.: I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 31, m. 86, fls. 

507-516. Pub.: SOUSA, Fernando de; GONÇALVES, Silva – Vila Real no século XVIII. In Estudos Transmontanos e Durienses. Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real. 

Vol. 11 (2004) p. 5-60.  
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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" (…) 

Proprietário: 1976 / 1977 - (...) 

pintura do arco triunfal e tectos» 

 

Nave: «cobertura em falsa abóbada de berço, 

em estuque pintado, imitando caixotões 

decorados com motivos geométricos, sobre 

cornija de cantaria.» 

 

SABROSA / 

São Martinho 

de Antas 

 

Igreja Matriz de São 

Martinho de Antas 

Séc. XVIII 

 

«1735 - escritura de 

arrematação da obra de pedraria 

e carpintaria da capela-mor e da 

sacristia, pelo pedreiro José 

Rodrigues, por 146$000, e pelo 

carpinteiro Manuel Botelho, 

ambos do Lugar de São 

Martinho de Anta, pelo valor de 

54$000, respectivamente, 

segundo os apontamentos 

fornecidos»
145

 

 

_ 

 

_ 

 

NOÉ, Paula – Igreja Matriz de São Martinho 

de Antas (Nº IPA PT011710120043) [Em 

linha]. Actual. 2003 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

SABROSA / 

São Martinho 

de Antas 

 

Capela de Santa Maria 

Madalena 

Séc. XVII / XVIII (conjectural) 

 

Corpo único 

 

«cobertura em masseira pintada com 

caixotões almofadados, assente em dupla 

cornija moldurada, a inferior bastante 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Capela de Santa 

Maria Madalena (Nº IPA PT011710120054) 

[Em linha]. Actual. 2000 [Consult. Out.. 

                                                           
145

 A.D.V.R., C.N.V.R., Livros de notas, 4º Ofício, nº 66 (cota original: 4, 63; cota antiga: Cat. 1, Mç. 51, Dc. 4) fls. 39-44v. Pub.: 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. 164. Nesta publicação a localização do documento é a seguinte: «A.D.V.R., C.N.V.R., 

Livros de notas, m. 51, nº 4, fls. 39-44v». Consultamos o documento e verificámos que não incluía a execução do forro em caixotões. 
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/ XIX / XX 

 

«Interiormente, encontra-se 

muito adulterada, com 

alteamento da cobertura, 

execução de novo coro-alto, do 

oratório e retábulo-mor (…) 

Comissão Fabriqueira: Séc. 20, 

anos 70 / 80 - restauro e 

remodelação do interior.» 

saliente, tendo friso intermédio pintado com 

almofadas.» 

2009]. Disponível em… 

 

SANTA 

MARTA DE 

PENAGUIÂO 

/ Cumieira 

 

Igreja Paroquial da Cumieira 

/ Igreja de Santa Eulália 

Séc. XVII / XVIII 

 

«Esta igreja foi fortemente 

empobrecida nas obras de 

1949/1951. (…) Segundo o 

fotógrafo local Diogo Seixas, o 

tecto da nave e parte inferior do 

coro possuíam pinturas murais 

de cores diferentes; no tecto da 

nave havia numerosos dísticos e 

o do coro tinha seis caixotões, 

um deles representando a 

Tentação de Eva no paraíso, 

outro Adão a cavar a terra e a 

Eva com um menino ao colo. 

Antes das obras de 1951, o 

mesmo fotógrafo fez duas 

fotografias do tecto da capela-

mor, cuja decoração consistia 

em quadraturas compostas por 

colunas, varandas em arco 

abatido com guarda em 

balaustrada, grinaldas de folhas 

 

_ 

 

_ 

 

SERENO, Isabel; NOÉ, Paula – Igreja 

Paroquial da Cumieira / Igreja de Santa 

Eulália (Nº IPA PT011711020004) [Em 

linha]. Actual. 2009 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 
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e flores, elementos volutados, 

cartelas laterais com 

representação do Espírito Santo 

entre anjos e, ao centro, amplo 

resplendor com Espírito Santo 

envolvido por glória de 

querubins. As fotografias 

revelam zonas em mau estado, 

onde o estuque já havia caído» 

 

SANTA 

MARTA DE 

PENAGUIÂO 

/ Fontes 

 

Capela da Senhora do Viso
146

 

Séc. XVI (conjectural) / XVII / 

XVIII / XX 

 

«Comissão fabriqueira: 1940, 

cerca - pintura do tecto da nave 

e dos retábulos colaterais» 

 

Corpo único 

 

«No interior possui 

tectos com caixotões 

pintados (…) tectos 

em talha policroma e 

dourada» 

 

«Tecto em masseira, de talha dourada e em 

marmoreados fingidos, formando apainelados 

com medalhões de motivos geométricos 

pintados, assente em friso e cornija de talha, 

ritmada com mísula» 

 

 

FIGUEIREDO, Paula – Capela da Senhora 

do Viso (Nº IPA PT011711030018) [Em 

linha]. Actual. 2001 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

SANTA 

MARTA DE 

PENAGUIÂO 

/ Louredo 

 

Igreja de Santa Maria de 

Louredo
147

 

Séc. XVII / XVIII 

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

                                                           
146

 «No districto d'esta freguezia se vê o santuario de Nossa Senhora do Viso, casa de muito concurso e romagem. He este santuario muito antigo, e na estructura é obra 

magnifica (…) Está todo azulejado, e o tecto apaynelado com muito ricas pinturas dos Mysterios da Senhora”». Cf.: SANTA MARIA, Frei Agostinho de – Santuário 

Mariano e história das imagens milagrosas de Nossa Senhora. Apresentação Carlos Moreira Azevedo; Introd. J. Pinharanda Gomes. [S.l.]: Imperitura-Alacalá, 2007. Edição 

fac-símile, Lisboa: Na Officina de António Pedrozo Galrão, 1707. Tomo. V. p. 131-135. LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho – Viso. 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, 1890. Vol. XII. p. 1901-1903.  
147

 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.  
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SANTA 

MARTA DE 

PENAGUIÂO 

/ Medrões 

 

Capela de São Pedro de 

Medrões
148

 

Séc. XVIII 

 

«Junta de freguesia: 1987, cerca 

- reparação das coberturas 

exteriores» 

 

Capela-mor 

Nave 

 

«Capela-mor lajeada e com tecto curvo com 

sete séries de caixotões de talha policroma e 

painéis pintados, possuindo tirantes metálicos 

e de madeira pintada.» 

 

«Nave com pavimento de soalho e tecto 

curvo com sete séries de caixotões de talha 

policroma e painéis pintados, possuindo 

tirantes metálicos. 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Capela de São Pedro 

de Medrões (Nº IPA PT011711060007) [Em 

linha]. Actual. 1997 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

SANTA 

MARTA DE 

PENAGUIÂO 

/ Medrões 

 

Capela de Nossa Senhora dos 

Remédios
149

 

Séc. 18  

 

«1739 - reconstrução da capela; 

1 Setembro - escritura de 

obrigação para os mestres 

imaginários João Baptista e 

Francisco Barbosa, da vila de 

Fontes, para cumprirem com as 

obras de carpintaria, telhados, 

argamassas, grades de ferro, 

sino e sacristia; as obras de 

carpintaria correspondiam ao 

retábulo, forros, armação na 

sacristia, forro da mesma, 

púlpito, presbitério e reparo das 

portas e arcos das mesmas; tudo 

pela quantia de 310$000 e no 

prazo de um ano; depois, a obra 

 

_ 

 

_ 

 

NOÉ, Paula – Capela de Nossa Senhora dos 

Remédios (Nº IPA PT011711060060) [Em 

linha]. Actual. 2007 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

Cit.: «A.D.V.R.: Notariais de Santa Marta, 4º 

ofício, Livro 24, fls. 53» 

                                                           
148

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 13 e 14. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 130-133. 
149

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 15. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 134-135. «O tecto é revestido a caixotões (guarnecidos a talha) e decorados com florões». Cf.: 

MONTEIRO, J. Gonçalves – Penaguião: terra e gente. Coimbra: Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, 2004. p. 192. 
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seria examinada por dois 

mestres.»
150

  

 

SANTA 

MARTA DE 

PENAGUIÂO 

/ São João 

Baptista de 

Lobrigos 

 

Igreja Paroquial de São João 

de Lobrigos / Igreja de São 

João Baptista
151

 

Séc. XVII / XVIII 

 

«as pinturas dos caixotões do 

tecto do sub-coro são já do séc. 

19 ou até mesmo 20 (…) 1964 -

organização do processo de 

classificação da igreja; a igreja 

ameaçava ruína, estando a 

fachada lateral esquerda 

escorada já há bastante tempo, 

bem como o tecto da capela-

mor» 

 

 

Capela-mor 

Nave 

Sub-coro 

 

«No interior 

apresenta as paredes 

da nave e capela-mor 

com o terço superior 

e os tectos, 

respectivamente, com 

apainelados e 

caixotões barrocos, 

pintados com cenas 

da vida de Cristo, de 

São João Baptista, o 

orago, os Apóstolos, 

os Evangelistas e 

outros.» 

 

Capela-mor: «Tecto da capela-mor em 

caixotões, com molduras em talha decoradas 

com acantos enrolados e florões nos 

encontros e 30 painéis pintados com cenas da 

vida de Cristo, de Moisés, Santa Clara e 

outros.» 

 

««As pinturas do tecto da capela-mor 

possuem melhor qualidade e um programa 

iconográfico seguindo um estudo específico, 

já que surgem cenas da vida de Moisés 

contrastando com outras de Cristo, 

considerado o Moisés Maior, e 4 painéis 

alusivos a Santa Clara de Assis. Os painéis 

com a vida de São João, o orago da igreja, 

surgem em alguns dos painéis laterais da 

capela-mor e não no tecto da mesma.» 

 

Nave: tecto de perfil curvo, formando 45 

caixotões, pintados com cenas da vida de 

Cristo e molduras decoradas e com florões 

entalhados nos encontros. 

 

Sub-coro:«Tecto do sub-coro em caixotões, 

com painéis pintados com motivos 

vegetalistas enrolados, e molduras ornadas 

com espiras ligadas e tendo florões de talha 

nos encontros; o tecto apoia-se em friso de 

talha decorado de acantos e cornija, no 

alinhamento dos existentes sob as telas da 

 

SERENO, Isabel; NOÉ, Paula – Igreja 

Paroquial de São João de Lobrigos / Igreja 

de São João Baptista (Nº IPA 

PT011711080003) [Em linha]. Actual. 2009 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

                                                           
150

 V. DOCUMENTO VIII. Vol. II: Tomo I – Apêndice Documental. p. 35-37. 
151

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 16, 17 e 18. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 136-142. 
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nave.» 

 

SANTA 

MARTA DE 

PENAGUIÂO 

/ São Miguel 

de Lobrigos  

 

Igreja Paroquial de São 

Miguel de Lobrigos / Igreja de 

São Miguel
152

 

Séc. XVIII 

 

Nave 

 

«Nave com tecto de caixotões.» 

 

NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de São 

Miguel de Lobrigos / Igreja de São Miguel 

(Nº IPA PT011711090069) [Em linha]. 

Actual. 2007 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

SANTA 

MARTA DE 

PENAGUIÂO 

/ Sever 

 

Igreja Matriz de Sever / Igreja 

de Santo Adrião
153

 

Séc. XVIII 

 

«1731, 25 Março - primeira 

escritura do arrendamento das 

obras da igreja ao mestre 

imaginário Domingos Martins 

Fagundes, à altura, assistente na 

obra da igreja da comenda de 

Moura Morta e natural da 

freguesia de São Paio, 

Guimarães; as obras de cantaria 

e alvenaria do corpo da igreja 

eram portanto anteriores; o 

mestre ajustou dois retábulos 

colaterais repetidos, com meia 

cana, o mesmo pé e sete painéis 

laterais com molduras lisas, 

conforme a "arte rica"; a talha 

 

Capela-mor 

Nave 

Sub-coro 

 

«tectos apainelados 

com pinturas 

identificadas do 

hagiólogo católico na 

nave e cenas da vida 

de Cristo e do orago 

na capela-mor» 

 

Capela-mor: «tecto curvo de caixotões com 

painéis pintados representando cenas 

hagiográficas.» 

 

Nave: «Tecto curvo de caixotões, de talha 

policroma com pinturas representado figuras 

da Igreja, identificadas por cartela com 

legenda, sendo a central do padroeiro.» 

 

«tecto do sub-coro apainelado em talha 

policroma marmoreada,» 

 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de Sever 

/ Igreja de Santo Adrião (Nº IPA 

PT011711100019) [Em linha]. Actual. 1999 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

                                                           
152

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 19. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 143-144. 
153

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 20, 21 e 22. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 145-150. 
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dos altares seria como a da 

tribuna da capela do padre 

Nicolau de Meireles, da 

freguesia de Fontelas; bem 

como os portais, o retábulo, o 

frontispício e o arco; o forro da 

capela-mor seria como o do 

corpo da igreja; a obra, feita 

com os rendimentos da igreja, 

orçava 760$000 e a maior parte 

dela seria concluída em dois 

anos, devendo ser pago em 

quatro pagamentos, um durante 

Abril, outro no fim da obra, e os 

outros dois em tempo 

intermédio (…) 1758 (…) 15 

Dezembro - escritura da obra de 

madeira da capela-mor entre o 

juiz da igreja, o abade Manuel 

de Almeida e o mestre 

ensamblador Francisco 

Fernandes do lugar de Outeiro 

de Sande, freguesia de Santa 

Marta de Mondim; a planta para 

esta obra tinha sido feita pelo 

reverendo Francisco do Espírito 

Santo, religioso da cidade do 

Porto; a madeira seria toda de 

castanho e os painéis da capela-

mor seriam como os do corpo 

da igreja; os castiçais "de talha 

miúda, moderna"; a obra orçava 

em 450$000, pagos em 3 

prestações, o 1º após a escritura, 

de 40 moedas, cada uma de 

4$000, o 2º e o 3º após a sua 
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conclusão» 

 

VALPAÇOS / 

Canaveses 

 

Igreja Paroquial de Canaveses 

/ Igreja de Santa Bárbara 

Séc. XVII / XVIII / XIX / XX 

 

 

 

Capela-mor 

 

«Capela-mor com tecto octogonal, dividido 

em oito apainelados, pintados a creme e 

moldura azul, com atributos da Paixão de 

Cristo (cálice e vara de hissopo, escada, 

lança, azorrague, coluna, lenço de Verónica, 

coroa de espinhos e pregos, cruz e galo), e ao 

centro, resplendor com coração inflamado. 

(…) A capela-mor tem tecto barroco 

octogonal de apainelados, pintado com 

atributos da Paixão de Cristo,com grande 

simplicidade e repintado no séc. 20, 

apresentando semelhanças com outras igrejas 

do concelho cuja capela-mor termina 

igualmente em cornija recta e interiormente 

conserva tecto apainelado, como a Igreja 

Paroquial de Tinhela, de maior riqueza 

decorativa (v. PT011712260145), ou a de 

Vilarandelo (v. PT011712310009), solução 

pouco comum nos outros concelhos do 

distrito.» 

 

ALVES, Sandra – Igreja Paroquial de 

Canaveses / Igreja de Santa Bárbara (Nº IPA 

PT011712060061) [Em linha]. Actual. 2006 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VALPAÇOS / 

Carrazedo de 

Montenegro 

 

Igreja Paroquial de 

Carrazedo de Montenegro / 

Igreja de São Nicolau 

Sec. XVI / XVIII 

 

«séc. 20 - pintura dos painéis da 

nave e capela-mor por Victor 

Mendes, de Braga (...) 1990, 

década - substituição dos tectos 

da igreja.» 

 

_ 

 

_ 

 

SERENO, Isabel; DORDIO, Paulo; NOÉ, 

Paula – Igreja Paroquial de Carrazedo de 

Montenegro / Igreja de São Nicolau (Nº IPA 

PT011712070004) [Em linha]. Actual. 2008 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VALPAÇOS / 

Possacos 

 

Igreja Matriz de Possacos / 

Igreja de Nossa Senhora das 

 

Capela-mor 

 

 

«No interior, tem destaque o tecto da 

capelamor em caixotões com pinturas» 

 

SERENO, Isabel; DORDIO, Paulo – Igreja 

Matriz de Possacos / Igreja de Nossa 
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Neves 

Séc. XVII 

Senhora das Neves 

 (Nº IPA PT011712160005) [Em linha]. 

Actual. 1994 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

VALPAÇOS / 

Rio Torto 

 

Igreja Paroquial de Rio Torto 

/ Igreja de São Pedro 

Séc. XVI (conjectural) / XVII / 

XVIII / XIX / XX 

 

«séc. 20, meados - provável 

reforma da igreja, com 

alterações gerais; colocação dos 

azulejos, colocação do tecto em 

madeira da nave e pintura do 

tecto da capela-mor, realizada 

pela oficina da Casa Maranus.» 

 

_ 

 

_ 

 

ALVES, Sandra – Igreja Paroquial de Rio 

Torto / Igreja de São Pedro (Nº IPA 

PT011712170107) [Em linha]. Actual. 2006 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VALPAÇOS / 

Tinhela 

 

Igreja Paroquial de Tinhela / 

Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção 

Séc. XVII (conjectural) / XVIII 

/ XIX / XX 

 

« séc. 20, meados - data 

provável da pintura do tecto da 

capela-mor, realizada pela 

oficina da Casa Maranus.» 

 

Capela-mor 

 

«Capela-mor com tecto octogonal de 

apainelados, pintados com cenas da vida de 

Cristo: Anunciação, a Adoração dos Pastores; 

a Adoração dos Reis Magos; Coroação de 

Cristo; Calvário; Ressurreição; Ascensão da 

Virgem; e, o central, a imagem do Espírito 

Santo; tem molduras em talha, de friso 

pintado a marmoreado fingido a salmão, com 

pequenos florões dourados nas intersecções, 

e, ao centro, pequenos painéis, pintados a 

marmoreado fingido a verde (...)Capela-mor 

com tecto octogonal, de apainelados, barroco, 

com pinturas da vida de Cristo e da Virgem 

modernas.» 

 

ALVES, Sandra – Igreja Paroquial de 

Tinhela / Igreja de Nossa Senhora da 

Assunção (PT011712260145) [Em linha]. 

Actual. 2006 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

VALPAÇOS / 

Valpaços  

 

Capela de Santo Amaro 

Séc. XVIII / XX 

 

 

Corpo único 

 

«tecto em falsa abóbada de berço de 

contraplacado, pintado a imitar caixotões 

com motivos fitomórficos e, ao centro, 

 

REDENTOR, Armando; CRUZ, Carla – 

Capela de Santo Amaro (Nº IPA 

PT011712280153) [Em linha]. Actual. 2003 
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«1980, década - repinte do 

retábulo e do oratório, e 

substituição do antigo tecto, em 

madeira pintada de verde, pelo 

actual» 

figurando o padroeiro.» [Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VALPAÇOS / 

Veiga do Lila 

 

Capela de Nossa Senhora da 

Assunção
154

 

 

 

_ 

 

_ 

 

NOÉ, Paula  – Capela de Nossa Senhora da 

Assunção (Nº IPA PT011712300159) [Em 

linha]. Actual. 2007 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

VALPAÇOS / 

Vilarandelo  

 

Igreja Paroquial de 

Vilarandelo / Igreja de São 

Vicente 

Séc. XVI / XVII / XVIII 

 

Capela-mor 

 

«Tecto de madeira com apainelados 

octogonais, tendo ao centro lanternim. (...) 

Como se verificam noutras igrejas desta 

região com a capela-mor terminada em 

cornija recta, o tecto da mesma é em 

apainelados octogonais, neste caso, modernos 

e integrando lanternim envidraçado.» 

 

SERENO, Isabel; DORDIO, Paulo; NOÉ, 

Paula – Igreja Paroquial de Vilarandelo / 

Igreja de São Vicente (Nº IPA 

PT011712310009) [Em linha]. Actual. 2009 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VILA 

POUCA DE 

AGUIAR / 

Bornes de 

Aguiar  

 

Igreja Paroquial de Bornes de 

Aguiar / Igreja de São 

Martinho 

Séc. XIV (conjectural) / XVII / 

XVIII / XIX 

 

Capela-mor 

 

«Tecto curvo de madeira formando 

caixotões, pintados com motivos vegetalistas 

e cartelas.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Paroquial de 

Bornes de Aguiar / Igreja de São Martinho 

(Nº IPA PT011713030009) [Em linha]. 

Actual. 2001 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

 

VILA 

POUCA DE 

AGUIAR / 

Bornes de 

Aguiar  

 

Capela de São Geraldo 

Séc. XVI / XVII (conjectural) 

 

Capela-mor 

 

«Capela-mor com (...) tecto curvo formando 

caixotões com pinturas de temática 

vegetalista geométrica.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo; FIGUEIREDO, Paula – 

Capela de São Geraldo (Nº IPA 

PT011713030029) [Em linha]. Actual. 2001 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

                                                           
154

 «No sítio do Carril (...) está a antiquíssima ermida de Nossa Senhora da Assunpção, que é um templo vasto, podendo ser matriz de uma grande parochia. O tecto, é 

apainelado, dividido em setenta e dous quadros representanto scenas da vida da SS. Virgem. Foi tudo restaurado no princípio do século XVIII». Cf.: LEAL, Augusto Soares 

de Azevedo Barbosa de Pinho – Veiga de Lilla. 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 Matos Moreira & Cardosos, 1882. Vol. X, 

p. 255-256. 
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VILA 

POUCA DE 

AGUIAR / 

Capeludos 

 

Capela de São Bento 

Séc. XVII / XVIII / XIX / XX 

 

« séc. 20, meados (...) possível 

reconstrução do tecto da nave» 

 

Capela-mor 

 

«Na capela-mor, tecto formando caixotões, 

moldurados e florões nas intersecções, com 

pinturas policromas, representando cenas da 

Paixão de Cristo e da vida de São Bento, 

assente em friso ritmado por mísulas 

volutadas e cornija bastante avançada, em 

talha dourada (...).O tecto da capela-mor, 

barroco, deverá igualmente provir de um 

outro imóvel» 

 

ALVES, Sandra – Capela de São Bento (Nº 

IPA PT011713050052) [Em linha]. Actual. 

2006 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VILA 

POUCA DE 

AGUIAR / 

Pensalvos 

 

Igreja Paroquial de Pensalvos 

/ Igreja de Santa Eulália 

Séc. XVII / XVIII 

 

Capela-mor 

Nave 

 

« tectos de caixotões 

entalhados com 

pinturas de diversa 

temática, com 

legenda em latim, 

representando temas 

hagiográficos e 

bíblicos, sendo o 

travejamento em 

talha dourada e 

policroma.» 

 

Capela-mor: «Tecto formando caixotões, 

pintados com cenas da vida de Cristo e 

outras, assente em cornija entalhada.» 

 

Nave: « Cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido, de madeira, formando caixotões de 

talha pintados com representações de santos e 

cenas bíblicas. Estes assentam sobre cornija 

de talha decorada com enrolamentos e 

ritmada por mísulas no enfiamento dos 

caixotões e tirantes igualmente em talha 

policroma.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Paroquial de 

Pensalvos / Igreja de Santa Eulália (Nº IPA 

PT011713080036) [Em linha]. Actual. 2001 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VILA 

POUCA DE 

AGUIAR / 

Vila Pouca de 

Aguiar 

 

Capela do Senhor 

Séc. XIX / XX 

 

 

Nave 

 

«tecto em falsa abóbada de estuque 

apainelado, pintado de branco e com 

molduras a castanho.» 

 

IDEM – Capela do Senhor (Nº IPA 

PT011713140046) [Em linha]. Actual. 2000 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VILA REAL / 

Abaças 

 

 

Igreja Paroquial de Abaçãs / 

Igreja de São Pedro 

Séc. XIX / XX 

 

 

Nave 

 

«cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido, de madeira pintada, fingindo 

caixotões com composições florais e imagem 

central alusiva ao padroeiro, e ainda com 

 

REDENTOR, Armando; CRUZ, Carla  – 

Igreja Paroquial de Abaçãs / Igreja de São 

Pedro (Nº IPA PT011714010119) [Em 

linha]. Actual. 2002 [Consult. Out.. 2009]. 



79 

 

«pintada no tecto da capela-mor, 

no 

canto do lado do Evangelho, 

junto ao retábulo: "CASA 

MARANUS / VILA REAL / 

1979"» 

quatro tirantes metálicos. Disponível em… 

 

VILA REAL / 

Constantim 

 

 

Igreja de Constantim 

Séc. XIV / XVII / XVIII 

 

«1980 – plano de reparação da 

cobertura da Igreja incluído no 

orçamento da DGEMN, mas 

que não se chegou a concretizar; 

1985 / 1986 – (…) até esta data, 

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.(…) DGEMN: 1988 - 

recuperação das coberturas da 

nave e capela de São Frutuoso, 

onde se fez um novo tecto de 

caixotões (…) Comissão 

Fabriqueira: 1988 - execução de 

nova cobertura na capela-mor» 

 

Capela de São 

Frutuoso (lado do 

Evangelho) 

 

«cobertura de madeira formando caixotões» 

 

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… 

 

VILA REAL / 

Guiães 

 

 

Igreja Paroquial de Guiães / 

Igreja de Santa Catarina 

Séc. XVII / XVIII 

 

«1755 - contrato com o 

ensamblador Francisco Xavier 

Correia, de Vila Real, para 

   

NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de Guiães / 

Igreja de Santa Catarina (Nº IPA 

PT011714100171) [Em linha]. Actual. 2006 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 
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cobrir e forrar a igreja e fazer as 

grades do coro "torneada" à 

imitação das da capela-mor do 

convento de São Francisco de 

Vila Real.»
155

 

 

VILA REAL / 

Mateus 

 

 

Igreja Paroquial de Mateus / 

Igreja de São Martinho
156

 

Séc. XVIII 

 

«1715 - contrato de arrematação 

da obra de carpintaria da capela-

mor e sacristia da igreja, pelo 

carpinteiro Gregório de 

Mesquita, de Vila Real, por 

180$000, conforme 

apontamentos fornecidos; 23 

Abril - arrematação da obra de 

carpintaria da igreja, pelo 

mestre Gregório de Mesquita, 

cuja capela-mor devia ser feita 

na forma da igreja do convento 

de São Francisco de Vila Real e 

a sacristia devia ser forrada de 

"escamas de peixe", e ali se 

colocaria um "caixão", com 

gavetas e fechaduras, igual ao 

que existia na sacristia da igreja 

de São Pedro da mesma  

 

Capela-mor 

 

Capela-mor: «Capela-mor com silhar de 

azulejos de padrão e tecto de caixotões 

pintados.» 

 

NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de Mateus / 

Igreja de São Martinho (Nº IPA 

PT011714150168) [Em linha]. Actual. 2008 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

                                                           
155

 A.D.V.R., C.N.V.R., Livros de notas, 7º Ofício, nº 23 (cota original: 21 B; cota antiga: Cat 1, Mç. 37, Dc. 79) fls. 51-53. Pub.: 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. 165. Nesta publicação a localização do documento é a seguinte: «A.D.V.R., C.N.V.R., Livros de 

notas, m. 37, nº 79, fls. 51-53». Consultamos o documento e verificámos que não incluía a execução do forro em caixotões mas sim em «escamas de peixe».Visitámos o 

edifício e verificámos que o tecto é de abóbada de berço de madeira pintada com elementos vegetalistas e fitomórficos.  
156

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 23. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 151-152. 
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cidade»
157

 

 

VILA REAL / 

Mondrões 

 

 

Igreja de Mondrões / Igreja de 

São Tiago 

Séc. XVI / XVIII 

 

«DGEMN: 2002 - trabalhos de 

peritagem do tecto da capela-

mor, sua conservação e 

valorização; 2003 - conclusão 

do restauro da cobertura da 

capela-mor, que incluiu o 

restauro do tecto primitivo, que 

estava encoberto por um 

recente, com reposição do 

acabamento e remates com a 

parede do arco triunfal.» 

 

Capela-mor 

 

«Na capela-mor, cobertura em falsa abóbada 

de madeira,formando caixotões, tendo 

pintada no centro cartela com representação 

de São Tiago.»
158

 

 

SERENO, Isabel; NOÉ, Paula – Igreja de 

Mondrões / Igreja de São Tiago (Nº IPA 

PT011714160016) [Em linha]. Actual. 2003 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VILA REAL / 

Mouçós 

 

 

Capela de Nossa Senhora da 

Pena 

Séc. XVIII 

 

Sub-coro  

«Sub-coro com abóbada de arco abatido de 

caixotões moldurados pintados de branco.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Capela de Nossa 

Senhora da Pena (Nº IPA PT011714170079) 

[Em linha]. Actual. 1999 [Consult. Out.. 

2009]. Disponível em… 

 

VILA REAL / 

Parada de 

Cunhos 

 

 

Igreja Matriz de Parada de 

Cunhos / Igreja de São 

Cristóvão
159

 

Séc. XVII / XVIII 

 

Sub-coro 

 

«pinturas de temática vegetalista nos 

caixotões do tecto do sub-coro» 

 

IDEM – Igreja Matriz de Parada de Cunhos / 

Igreja de São Cristóvão  (Nº IPA 

PT011714200071) [Em linha]. Actual. 1999 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VILA REAL / 

São Dinis 

 

 

Igreja e antigo convento de 

São Domingos / Sé de Vila 

Real
160

 

 

_ 

 

_ 

 

NOÈ, Paula – Igreja e antigo convento de 

São Domingos / Sé de Vila Real  (Nº IPA 

PT011714230005) [Em linha]. Actual. 1997 

                                                           
157

 V. DOCUMENTO IV. Vol. II: Tomo I – Apêndice Documental. p. 22-24. 
158

 Visitámos esta Igreja e verificámos que o tecto da capela-mor é de masseira a imitar caixotões, tendo sido realizado no século XX. 
159

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

 

«1732 - a Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário estava 

instalada na capela do cruzeiro 

da igreja, do lado da Epístola, e 

tinha tecto de madeira em falsa 

abóbada, apainelada, com 

"quadros de misterios da 

Senhora, frizos dourados e 

quadros " pelas paredes, bem 

como um retábulo de talha 

dourada» 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VILA REAL / 

São Dinis 

 

Igreja do Convento de Santa 

Clara
161

 (Demolido) 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
160

 Tinha a Igreja do Convento de São Dominhos: «huma Capella da invocação de S. Francisco que mandou fizesse seu herdeiro do sitio da Portaria deste Convento (...) 

muito bem labrada (...) e o tecto muito bem pintado (...) Capella magnifica, de obra grande, em que está a irmandade [Irmandade de Nossa Senhora do Rosário] A capella 

desta irmandade está no cruzeiro desta igreja do convento de S. Domingos, da parte da epistola, cujo tecto he apeinelado á maneira de abobeda, com quadros de misterios 

da Senhora, frizos dourados e quadros tambem pelas paredes (...) Tem mais esta igreja de S. Domingos, no cruzeiro da parte do evangelho, huma capella do Senhor Jesus 

Crucificado, imagem muito devota, a qual capella he forrada e apainellada á maneira de abobeda». 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. A capela de São Francisco, mandada construir no século XVII pelo vigário da igreja de Santiago de Folhadela, Francisco Matoso Mourão, 

«com hum arco de cantaria a face e suas grades de pau torneadas e pintadas de preto tem a image do Sancto Mestre bem escolpida de vulto, hum retabolo muito bem 

dourado, o teto da capella he apainelado e dourado». Cf.: BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA, Cód. 172, fls. 188-190. Pub.: ALVES, Natália Marinho Ferreira; 

ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – Ob. cit.. p. 15-17. A capela-mor possuía também o tecto «apainelado e dourado» mas a 12 de Agosto de 1753, celebrou-se a 

escriptura 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.: IDEM – Ibidem. p. 37-39. Todos estes espaços foram arrasados pelo incêndio ocorrido em 21 de Novembro de 1837. Cf.: IDEM – Ibidem. p. 7, 49. 
161

 «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 – Ob. cit. p. 19-28. Pub.: 

SOUSA, Fernando de; GONÇALVES, Silva – Ob. cit. p. 329.  
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Séc. XVII 

 

VILA REAL / 

São Dinis 

 

Capela de Nossa Senhora da 

Piedade (Demolida)
162

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

VILA REAL / 

São Dinis 

 

Capela da Colegiada de Santa 

Ana / Hospital da 

Misericórdia de Vila Real 

Séc. XVIII / XIX / XX 

 

 

Sub-coro 

 

«sub-coro com portas de ambos os lados, 

molduradas a cantaria, ladeadas por pias de 

água benta recortadas, com cobertura em 

falsa abóbada abatida com caixotões em 

cantaria, assente em friso e cornija convexa, 

com elemento decorativo na ligação dos 

caixotões e sobre a porta (…) tecto do sub-

coro de caixotões de molduras convexas» 

 

SERENO, Isabel; NOÉ, Paula – Capela da 

Colegiada de Santa Ana / Hospital da 

Misericórdia de Vila Real (Nº IPA 

PT011714230020) [Em linha]. Actual. 2004 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VILA REAL / 

São Dinis 

 

Capela da Misericórdia de 

Vila Real / Igreja da 

Misericórdia de Vila Real
163

 

Séc. XVI / XVII / XVIII / XX 

 

Sala do despacho 

 

«sala do despacho com tecto plano, de 

caixotões, em talha policroma, de molduras 

decorados com acantos, grandes florões nos 

encontros e painéis pintados com motivos 

vegetalistas e, no central, o brasão nacional e 

um vazio (…) o tecto assenta numa cornija 

entalhada com os mesmos motivos e, nos 

ângulos, sobre mísulas de acantos. 

 

TEIXEIRA, Ricardo; NOÉ, Paula – Capela 

da Misericórdia de Vila Real / Igreja da 

Misericórdia de 

Vila Real (Nº IPA PT011714230089) [Em 

linha]. Actual. 2007 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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.: 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.  
162

 Feita nas casas dos alcaides-mores, entre as duas torres que defendiam a porta principal da vila velha, «tinha arco cruzeiro e capella-mor, tecto de madeira apainelado e 

boas pinturas a oleo, ficando a sacristia em uma das torres. 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. 
163

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 24. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 153-154. 
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VILA REAL / 

São Pedro 

 

Capela de São Lázaro / 

Capela de Santa Margarida
164

 

(Deslocados) 

Séc. XVI / XVII / XVIII 

 

«Em 1999, devido às obras em 

curso, a cornija de madeira e os 

painéis do tecto encontravam-se 

retirados para restauro.» 

 

Corpo único 

 

Corpo único: «tecto de madeira em 3 planos, 

apainelado com pintura figurativa (…) o 

tecto apainelado com painéis de nítido sabor 

popular.» 

 

TEIXEIRA, Ricardo; FIGUEIREDO, Paula – 

Capela de São Lázaro / Capela de Santa 

Margarida (Nº IPA PT011714240073) [Em 

linha]. Actual. 2001 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

                                                           
164

 «huma capella da invocação desta santa [Margarida] (...) cujo invocaçam pelo discrso do tempo se mudou na de S. Lázaro por haver nella imagem deste santo, a qual 

capella foi erigida por devoção dos moradores no anno de 1520 (...) Procurou o zelo dos moradores deste bairro (...) augmentar esta capella, para o que erigirão nella huma 

irmandade do mesmo S. Lazaro (...) reformarão a dita capella, azolegeando-a por dentro, pondo-lhe seu retabolo e apainelando-a pelo tecto de paineis com milagres do 

santo, que tudo esta dourado e pintado com muita magnificencia». 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. 279-280. Segundo Júlio António Borges, o tecto da capela «teria trinta e sinco caixotões 

decorados com pinturas alusivas à vida de Jesus e de São Lázaro». Cf.: BORGES, Júlio António – Monografia do concelho de Vila Real. Maia: [s.n.], 2006. ISBN 972-98407-

5-X. p. 115-116.  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.  
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VILA REAL / 

São Pedro 

 

Igreja de São Pedro
165

 

Séc. XVII / XVIII / XIX 

 

«1708, 19 Junho - contrato e 

obrigação da obra da sacristia, 

ordenada anteriormente pelos 

visitadores, com os pedreiros 

Manuel Alves e Domingos 

Novais, natural de Entre Douro 

e Minho, por 208$000 rs, e os 

carpinteiros António da Costa e 

Filipe da Costa, por 200$000 rs; 

foram fiadores João Rodrigues, 

pedreiro, morador na R. de 

Santo António em Vila Real, e 

Alberto Pereira, da mesma 

cidade, e como testemunhas o 

licenciado Gaspar Cardoso de 

Lima, Pe. Francisco Rodrigues 

Serra e António Monteiro, 

 

Capela-mor 

Nave 

Sacristia 

Sub-coro
169

 

 

Capela-mor: « Capela-mor com cobertura 

semelhante [à da nave] tendo os caixotões 

decoração de talha, com acantos, anjos e os 

símbolos do orago.» 

 

Nave: «Cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido, em caixotões, assente em cornija de 

talha dourada. Cada caixotão ostenta uma 

decoração de anjo com açafate de flores e 

quatro acantos enrolados.» 

 

Sacristia: « tecto de caixotões de talha, com 

ramos pintados de azul, verde e vermelho.» 

 

Sub-coro: « sob o coro-alto, em falsa 

abóbada de cruzaria, sem decoração»
170

 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja de São Pedro 

(Nº IPA PT011714240125) [Em linha]. 

Actual. 2001 [Consult. Out.. 2009]. 

Disponível em… 

                                                           
165

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 25, 26 e 27. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 155-161. «sendo Juiz da dita Igreja o lecenciado Joseph Moutinho de Aguiar, no 

anno de 1711, e vendo a dita igreia se conservava na forma de seus principios e que carecia de reforma (...) se reformou por dentro de pedraria e madeira acrescentando-lhe 

altares (...) e assim a capella-mor como o corpo da igreja se foram de paineis a maneira de aboda, digo, de abobeda e o cruzeiro todo entalhado, e tudo se acha dourado e 

pintado, e por a igreja ser grande tudo fica lustrozo; fes-se-lhe de novo huma grande sancherstia que tudo está bem acabada e com larguesa». 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. 254-255.  

«He hum dos melhores templos desta Provincia, tanto pella grandeza como pello sitio, em que se acha (...) he de huma só nave, tem outo altares metidos nas paredes em seos 

arcos de pedra marmore (...) A capella mor deste templo he toda, digo templo tem todo o tecto de florões de talha dourada, e o corpo da Igreja he apaynelado com madeiras 

levantadas de talha com seos rompantes dourados, e no meyo bem matizados brutescos.». Cf.: I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 40, 

fls. 1539-1551. Pub.: 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) p. 577-582. «Esta egreja é um templo elegante e rico. 

O tecto é de madeira pintada com ornamentação dourada e o capella-mor todo de boa talha dourada». 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.  
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procurador da igreja; a obra de 

pedraria deveria seguir os 

"apontamentos que tinhão visto 

e ficão em mão do dito juis da 

igreja"
166

 (…) 1714 - contrato 

com o carpinteiro Filipe da 

Costa, de Vila Real, para fazer o 

forro da nave da igreja, com 3 

carreiras de painéis, cada uma 

com 5 caixotões, conforme os 

que se acham feitos, emendar a 

"queda que tem o banco da 

ultima carreira de paineis ... por 

estar inclinado abaixo" e, 

havendo dinheiro, uma outra 

carreira de paineis para findar o 

dito forro da nave, tudo por 

35$000 rs
167

 (…) 1716, 6 

Novembro - contrato entre José 

do Vale de Lião, mordomo do 

Senhor da Igreja de São Pedro, e 

Manuel Vieira, de Felgueiras, 

para forrar a capela-mor, com 

30 painéis, tendo 6 em volta e 5 

ao correr da capela, por 

240$000 rs ( 8$000 cada painel 

), e consertar o retábulo-mor *2; 

foram testemunhas António 

Botelho Correia e Manuel 

Rodrigues de Figueiredo (…) no 

contrato de 1716 para se forrar a 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
169

 Pintura recente. 
170

 Actualmente o tecto do sub-coro apresenta uma decoração pintada semelhante à da nave. 
166

 V. DOCUMENTO I. Vol. II: Tomo I – Apêndice Documental. p. 11-14. 
167

 V. DOCUMENTO III. Vol. II: Tomo I – Apêndice Documental. p. 18-21. 
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capela-mor estipulava-se o 

conserto a fazer no retábulo-mor 

pelo entalhador Manuel Vieira: 

"pondo lhe de novo hum arco 

correspondente as colunas de 

fora que ficão junto da parede e 

outra que corresponda as 

sanefas que estão ao pé da 

parede athe chegarem adiante a 

fassa da coluna e correrão os 

ditos arcos em volta com os do 

apainelado e entre os sobredittos 

arcos lhe metera de novo huns 

targoes correspondentes ao 

painel de entre as colunas que 

correm em bolta com os 

mesmos arcos pera o que se 

poderão aproveitar de huns 

targoes e talha que ha na igreja e 

forem necessarios para a 

sobredita obra e que se obriga a 

fazer tres repizas ou as que 

forem necessarias e passarão 

pellos targoes e arcos que de 

novo se fazem athe chegar ao 

forro apainelado"»
168

. 

 

VILA REAL / 

São Pedro  

 

Capela de Santo António 

(Demolida)
171

 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

                                                           
168

 V. DOCUMENTO V. Vol. II: Tomo I – Apêndice Documental. p. 25-27. 
171

 Feita por «devoção e esmola» do povo, esta capela foi edificada no ano de 1535, ainda que uma padieira do alpendre indicasse a data de 1593. Várias descrições e imagens 

apresentam a capela possuindo uma galilé exterior, capela-mor e sacristia. Era revestida interiormente de azulejos do século XVII e possuía três altares dourados, dedicados a 

Santo António, a Nossa Senhora do Pilar e a São Vicente Ferrer. O tecto era forrado com painéis onde estavam pintadas representações da vida e dos milagres de Santo 

António. O Morgado de Mateus, D. Luís António de Sousa Botelho Mourão, a residir em Mateus desde 1777, e exercendo o cargo de mordomo da Confraria de Santo 

António, no biénio 1790/1791, terá doado à capela várias relíquias de santos e vinte e oito telas pintadas a óleo, representando cenas da vida e milagres do Santo. Estas telas 
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VILA REAL / 

São Pedro 

 

Capela de São Sebastião
172

 

 (Demolida) 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
terão vindo de Roma, para substituir as que decoravam os caixotões do tecto e estavam arruinadas. 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. A pedra da padieira que acima referimos encontra-se ainda a 

servir de banco no largo fronteiro à Cadeia, situada nas proximidades desse mesmo bairro. 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.: 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. 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. 
172

 «A primeira capella d'esta invocação foi dada aos frades de S. Domingos em 1545 e n'esse mesmo anno demolida, mas já em 1528 o benemerito protonotario D. Pedro de 

Castro, abbade de Mouçós, vendo que era pequena e se achava em ruinas, havia mandado à sua custa fazer outra com a mesma invocação no monte do Calvário, que por 

isso se denominou monte de S. Sebastião, e n'ella instituiu uma missa semanal. Na dicta capella se fundou depois uma irmandade, cujos estatutos foram approvados em 22 de 

Janeiro de 1662, pelo arcebispo de Braga, D. Verissimo de Alencastre. Augmentando a devoção dos fiéis e os fundos da irmandade, mandou esta fazer obras importantes na 

capellinha do martyr, entre ellas um bom retabullo de talha dourada, tecto apainelado e bem pintado (…) 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 _ 

Ob. cit. p. 926-1041.  
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VILA REAL / 

São Pedro 

 

Convento de São Francisco 

(Demolido)
173

 

Séc. XVII / XVIII / XX 

 

«1670 - fundação da Ordem 

Terceira de São Francisco, por 

iniciativa dos missionários 

castelhanos José de Villalva e 

Frei André, estabelecida na 

capela lateral do Evangelho, 

dedicada a Nossa Senhora da 

Conceição, com sacristia e casa 

do despacho (...)1728 - reforma 

da Capela de Nossa Senhora da 

Conceição, pela Ordem 

 

_ 

 

_ 

 

COSTA, Patrícia; FIGUEIREDO, Paula – 

Convento de São Francisco / Quartel da 

Guarda Nacional 

Republicana (GNR) de Vila Real (Nº IPA 

PT011714240152) [Em linha]. Actual. 2009 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

                                                           
173

 «No corpo desta igreja do convento de S. Francisco, para a parte do norte e do evangelho está hum arco com suas grades, dentro do qual está a capella de Nossa Senhora 

da Conceição, em que está a venerável Ordem Terceira da Penitencia, a qual esta toda azulegeada e forrada de paineis, com seu brutesco, e tudo o mais dourada e pintado 

com todo o primor; tem sua sanchristia e caza do despacho a qual se eregio pelos annos de 1670». 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.. Vol. p. 323-324.  

Com a extinção das ordens religiosas masculinas, 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. Em parte do edifício esteve 

instalada a Biblioteca Pública, possivelmente o Liceu e a Escola de Habilitação ao Magistério Primário, a partir de 1896. 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 ano 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.: 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. 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. 
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Terceira, com ajuda financeira 

de João Lourenço e Maria 

Álvares (...)1744 - reedificação 

da Capela de Nossa Senhora da 

Conceição da cerca, por ordem 

do guardião Frei Manuel do 

Espírito Santo» 

 

VILA REAL / 

São Pedro 

 

Igreja de São Paulo / Igreja 

dos Clérigos / Capela Nova
174

 

Séc. XVII / XVIII 

 

Nave 

 

«Nave com (…) cobertura em abóbada de 

berço dividido em caixotões, com florões nos 

encontros das nervuras, sobre friso e 

cornija.» 

 

«cobertura do sub-coro, em abóbada abatida 

de 

caixotões, com florões de madeira nos 

cruzamentos» 

 

Sacristia:«tecto de madeira em caixotões, 

com molduras em marmoreado fingido verde 

e painéis com ramos de rosas, sobre cornija 

em madeira policroma, marmoreado a 

vermelho» 

 

FERREIRA, Davi; RODRIGUES; Miguel; 

NOÉ, Paula – Igreja de São Paulo / Igreja 

dos Clérigos / Capela Nova (Nº IPA 

PT01XVII14240165) [Em linha]. Actual. 

2006 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

                                                           
174

 «Achace mais nesta freguezia a Igreja de São Paulo (...) toda ao moderno relevante de abobeda e de huma só nave; a capella mor he de meya laranja; e por tal arte, e 

compostura delineada, que he das milhores da Província». Cf.: I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 40, fls. 1539-1551. Pub.: 

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). p. 577-583. 

«He feita esta capella ao moderno, de relevante abobeda, sendo a capella mor de meia laranja e obrada com tal arte que de todos he louvada, e toda por dentro he pintada, 

dourada e azulegeada com muito lustre (...) tem sanchristia forrada de paineis entalhados com seu santuario, e caixoins que veste todo hum lado, tudo bem dourado e 

pintado». 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. 285-286.  

A cobertura da nave e do sub-coro é em cantaria. Visitamos o edifício mas não foi possível tirar fotografias da sacristia, pelo que não incluímos o conjunto na nossa análise. 
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VILA REAL / 

São Tomé do 

Castelo 

 

Igreja Paroquial de São Tomé 

do Castelo / Igreja de São 

Tomé
175

 

Séc. VIII 

 

«1702 - escritura de obrigação 

entre Manuel Alves da vila de 

São Tomé do Castelo e Mateus 

Alves para fazer a capela-mor 

maior e a sacristia da igreja por 

79$000 rs; a capela-mor deveria 

ter 30 palmos de comprimento, 

20 de largura, tendo as paredes 

3 palmos e meio de largo e 20 

de altura, livres do lajeado da 

capela; a sacristia, a construir no 

lado N., deveria ter 9 palmos de 

altura e 5 de largura.» 

 

_ 

 

_ 

 

NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de São Tomé 

do Castelo / Igreja de São Tomé (Nº IPA 

PT011714250178) [Em linha]. Actual. 2006 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VILA REAL / 

Torgueda 

 

Igreja Matriz de Torgueda / 

Igreja de São Salvador
176

 

Séc. XVIII 

 

 

Sub-coro 

 

«coro-alto de talha dourada e verde com 

caixotões no sub-coro» 

 

TEIXEIRA, Ricardo– Igreja Matriz de 

Torgueda / Igreja de São Salvador (Nº IPA 

PT011714260025) [Em linha]. Actual. 1997 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

 

VILA REAL / 

Vale de 

Nogueiras 

 

Igreja Paroquial de Vale de 

Nogueiras / Igreja de São 

Pedro 

Séc. XV / XVII / XVIII / XIX 

 

«As pinturas da cobertura da 

nave 

são típicas dos anos 40 / 50 do 

 

_ 

 

«Pavimento em lajeado de granito e 

cobertura em masseira, de madeira, com três 

tirantes metálicos, pintada, fingindo 

caixotões com composições vegetalistas em 

que se aliam alternadamente querubins e 

jarras de flores, 

cercando imagem central alusiva ao 

padroeiro.» 

 

REDENTOR, Armando; CRUZ, Carla – 

Igreja Paroquial de Vale de Nogueiras / 

Igreja de São Pedro (Nº IPA 

PT011714270120) [Em linha]. Actual. 2002 

[Consult. Out.. 2009]. Disponível em… 

                                                           
175

 V. FICHA DE INVENTÁRIO 28. Vol. II: Tomo II – Apêndice Analítico. p. 162-163. 
176

 Visitamos o edifício mas não foi possível tirar fotografias, pelo que não incluímos o conjunto na nossa análise. 
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séc. 20. (...) 1980, década de – 

pintura da cobertura interior da 

nave» 

 

VILA REAL / 

Vila Marim 

 

Igreja Matriz de Vila Marim / 

Igreja de Santa Marinha
177

 

Séc. XIII / XIV (conjectural) / 

XV / XVI / XVII / XVIII / XX 

 

«séc. 20, 1ª metade - (...) 

substituição do tecto de 

caixotões por um de mogno com 

cornijas em betão aparente» 

 

Capela-mor
178

 

 

_ 

 

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… 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
177

 Cf.: PARENTE, João – A Igreja Matriz de Vila Marim, Vila Real, e o seu restauro. In Tellus. Vila Real: Núcleo Cultural Municipal de Vila Real. ISSN 0872-4830. Nº 24 

(Junho 1995) p. 34-43.  
178

 Pelas fotografias que constam no processo e pelos dados que nos são dados sobre o tecto que vem substituir o anterior, concluímos tratar-se do tecto da capela-mor. 
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QUADRO II – Edifícios religiosos com tectos em caixotões no distrito de Viseu: concelho de Lamego 
 

 

CONCELHO

/Freguesia 

 

 

IGREJA/CAPELA 

Cronologia 

 

LOCALIZAÇÃO  

 

DESCRIÇÃO 

 

FONTE:  

Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/for

ms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 

 

LAMEGO/ 

Almacave 

 

 

Igreja de Santa Maria de 

Almacave 

Séc. XII / XVII / XVIII 

 

Capela do Santíssimo 

(L. do Ev.) e do Sub-

coro
179

 

 

«cobertura em falsa  abóbada de berço de 

madeira em caixotões, assente em cornija do 

mesmo material e com tirantes metálicos» 

 

CARVALHO, João; FIGUEIREDO, Paula – 

Igreja de Santa Maria de Almacave 

 (Nº IPA PT011805010002) [Em linha]. 

Actual. 2002. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Almacave 

 

Capela de Nossa Senhora da 

Esperança
180

 

Séc. XVI / XVII / XVIII / XIX 

 

Corpo único 

 

«Tecto de madeira, apainelado, de caixotões 

policromados com imagens de Santos» 

 

IDEM – Capela de Nossa Senhora da 

Esperança (Nº IPA PT011805010016) [Em 

linha]. Actual. 2002. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Almacave 

 

Igreja do Mosteiro das 

Chagas
181

 / Igreja da 

Misericórdia de Lamego 

Séc. XVI / XVII / XVIII 

 

Sacristia 

 

«Tecto de madeira policromada com 

caixotões com imagens de santos» 

 

IDEM – Igreja do Mosteiro das Chagas / 

Igreja da Misericórdia de Lamego (Nº IPA 

PT011805010027) [Em linha]. Actual. 2002. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Almacave 

 

Igreja do Convento de São 

Francisco (Messe de Sargentos 

em Lamego)
182

 

 

Sacristia 

 

«possuindo painéis com motivos decorativos 

que se repetem de forma alternada, formando 

cartelas enroladas de acantos ou albarradas, 

 

FIGUIREDO, Paula – Convento de São 

Francisco / Messe de Sargentos em Lamego 

(Nº IPA PT011805010074) [Em linha]. 

                                                           
179

 A referência ao tecto em caixotões é pouco clara parecendo tratar-se da cobertura da nave ou da capela-mor. Contudo, após a visualização das fotografias do S.I.P.A. e dada 

a ausência dos mesmos em ambos os espaços, concluímos que se trata da cobertura da Capela do Santíssimo e do sub-coro. No campo relativo a intervenções, faz referência à 

reparação dos «caixotões de madeira dos tectos». 
180

 Cf.: QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Os retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional: 1680-1780. Porto: [Edição de 

Autor], 2001. Dissertação de Mestrado em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. III, p. 104-109. 
181

 Há duas capelas do extinto Convento das Chagas, uma da invocação de São João Baptista e outra da invocação de São João Evangelista, que actualmente se encontram no 

Museu de Lamego, e que possuem tectos em caixotões e painéis nas ilhargas. Cf.: IDEM – Ibidem. p. 69-72. 
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Séc. XVI / XVII / XVIII / XX de onde evoluem acantos (...) molduras 

pintadas com motivos fitomórficos e florões 

nas intersecções» 

Actual. 2009. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Britiande 

 

Capela de São Bartolomeu 

Séc. XV / XVII (conjectural) / 

XVIII 

 

«séc. 18, 2.ª metade - pintura da 

cobertura da nave (…) 1996 

(…) recuperação das coberturas 

interiores» 

 

Nave 

 

«cobertura em falsa abóbada de berço abatido 

de madeira, em caixotões marmoreados, 

pintados com motivos fitomórficos, assente 

em friso e cornija com mísulas equidistantes e 

com tirantes de madeira, todos policromos 

com elementos vegetalistas e concheados» 

 

CARVALHO, João – Capela de São 

Bartolomeu (Nº IPA PT011805040167) [Em 

linha]. Actual. 2002. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Britiande 

 

 

Capela de São Sebastião 

Séc. XVII / XVIII 

 

«séc. 18, finais - pintura das 

coberturas (...) 1999 / 2000 (…) 

limpeza dos tectos» 

 

Capela-mor 

Nave 

 

 

 

«Capela-mor com cobertura semelhante à da 

nave» 

 

Nave: «cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido de madeira em caixotões, com cenas 

mitológicas, profanas e motivos vegetalistas, 

assente em friso e cornija pintados com 

motivos concheados; possui tirantes, um de 

metal e outro de madeira pintada com 

concheados» 

 

«coberturas com decoração rococó, com 

cenas mitológicas, assentes em cornija e com 

tirante de madeira decorada com concheados, 

semelhantes aos existentes na Capela de São 

Bartolomeu» 

 

 

IDEM – Capela de São Sebastião 

 (Nº IPA PT011805040169) [Em linha]. 

Actual. 2002. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
182

 Segundo a descrição feita pelo Vigário da Sé, Diogo António Vieira, em 20 de Junho de 1758, o Convento de São Francisco de Lamego «Tem muyto boa sacristia 

guarnecida de payneis». Cf.: I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 19, m. 42., Mf. 328, fl. 245-249. Pub.: IDEM – Os retábulos da 

cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional: 1680-1780. Porto: [Edição de Autor], 2001. Dissertação de Mestrado em História da Arte, 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. II, p. 121-123. 
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LAMEGO/ 

Britiande 

 

Igreja Matriz de Britiande / 

Igreja de São Silvestre 

Séc. XVII / XVIII / XIX / XX 

 

«séc. 17 - provável reconstrução 

do imóvel, com a execução das 

coberturas em caixotões» 

 

 

 

Capela-mor 

Nave 

Sub-coro 

 

 

 

Capela-mor: «cobertura semelhante à da nave 

com tirante de metal»  

 

Nave: «cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido em caixotões com cartelas pintadas, 

tendo traves de madeira e assente em cornija 

pintada com ramadas, ritmadas por mísulas 

equidistantes»  

 

«tecto do sub-coro, em caixotões» 

 

«As coberturas em caixotões (…) ostentando 

decoração geométrica, semelhante aos 

padrões utilizados nos azulejos de tapete do 

séc. 17, surgindo, na nave, tirantes de madeira 

com decoração fitomórfica, que também 

surge na trave de madeira do coro-alto e no 

sub- coro» 

 

IDEM – Igreja Matriz de Britiande / Igreja 

de São Silvestre (Nº IPA PT011805040180) 

[Em linha]. Actual. 2002. [Consult. Dez. 

2009]. Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Britiande 

 

Capela de São Gonçalo 

Séc. XVI / XVII / XVIII 

 

Capela-mor 

Nave 

 

 

 

«Capela-mor com cobertura semelhante à da 

nave, com os caixotões ostentando motivos 

fitomórficos, excepto a fiada central com 

santos» 

 

Nave: «coberturas em falsa abóbada de berço 

de madeira em caixotões pintados com 

temática hagiográfica» 

 

«caixotões de madeira policromada (…) 

coberturas em caixotões decorados com 

motivos hagiográficos 

na nave e na fiada central da capela-mor, que 

se apoiam em cornija que, na nave, se 

encontra truncada não chegando à parede 

fundeira, revelando uma possível ampliação 

 

CARVALHO, João – Capela de São 

Gonçalo (Nº IPA PT011805040182) [Em 

linha]. Actual. 2002. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 
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do imóvel» 

 

 

LAMEGO/ 

Cambres 

 

Igreja Matriz de Cambres / 

Igreja de São Martinho 

Séc. XVIII / XIX / XX 

 

«1758 – nas Memórias 

Paroquiais é referido que 

existiam 84 sepulturas 

dentro da igreja, que o púlpito 

se situava no lado da Epístola e 

o tecto em caixotões, com 

florões nas molduras» 

 

Nave 

 

«Cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido de madeira, dividida em 118 

caixotões pintados com temas marianos, 

cristológicos e decorativos, com travejamento 

de madeira, também pintados com motivos 

fitomórficos e assente em cornija com 

mísulas equidistantes (…) A cobertura da 

nave ostenta decoração em caixotões, 

misturando motivos hagiográficos com 

elementos decorativos neoclássicos, cujos 

tirantes de madeira são decorados com festões 

de flores (…) tecto em caixotões, com florões 

nas molduras»» 

 

IDEM – Igreja Matriz de Cambres / Igreja 

de São Martinho (Nº IPA PT011805050051) 

[Em linha]. Actual. 2002. [Consult. Dez. 

2009]. Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Cepões 

 

Igreja Matriz de Cepões / 

Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário 

Séc. XVI / XVII / XVIII 

 

Capela-mor 

Nave 

 

 

 

Capela-mor: «Tecto de madeira de caixotões 

policromados, pintados com figuras de 

santos» 

 

Nave: «Tecto travejado por tirantes de 

madeira, em caixotões pintados com figuras 

de santos» 

 

«tectos de caixotões de madeira policromados 

e decorados com imagens de santos e motivos 

geométricos» 

 

IDEM – Igreja Matriz de Cepões / Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário (Nº IPA 

PT011805060022) [Em linha]. Actual. 1999. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Ferreirim 

 

Convento de Santo António de 

Ferreirim / Igreja Paroquial 

de Ferreirim / Igreja de Santo 

António 

Séc. XIV (torre) / XVI / XVII / 

XVIII 

 

 

Capela-mor 

Nave 

 

Capela-mor: «Tecto de caixotões de madeira 

policromada com imagens de santos» 

 

Nave: «Tecto de caixotões de madeira» 

 

 

CARVALHO, João – Convento de Santo 

António de Ferreirim / Igreja Paroquial de 

Ferreirim / Igreja de Santo António (Nº IPA 

PT011805070010) [Em linha]. Actual. 1997. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 
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«1714, 20 Março - contrato com 

João Monteiro e Manuel Pereira 

para o forro da igreja, a fazer 91 

painéis (…) por 515$00 (...) 

1714 11 Outubro - contrato para 

a obra de douramento e pintura 

da tribuna e tecto da capela-mor 

da igreja por Luís António 

Ferreira, Manuel Teixeira da 

Fonseca e Manuel José de 

Morais, por 690$000, vindo o 

segundo a terminar a obra» 

 

LAMEGO/ 

Figueira 

Séc. 17 / 18 / 

19 

 

Igreja Matriz de Figueira / 

Igreja de São João Baptista 

Séc. XVII / XVIII / XIX 

 

«séc. 18, 2.ª metade - feitura do 

retábulo-mor e pintura das 

coberturas da nave e capela-mor 

(…) séc. 20, 1.ª metade - pintura 

da guarda do púlpito e da 

cobertura do sub-coro, 

provavelmente sobre uma pré-

existência» 

 

 

 

Capela-mor 

Nave 

Sub-coro 

 

 

 

«Capela-mor com paredes, cobertura e 

pavimento semelhante ao da nave e com a 

mesma temática decorativa» 

 

Nave: «cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido, em caixotões de talha policroma, 

pintados com motivos alusivos às litanias 

marianas e a símbolos religiosos, assentes em 

friso, mísulas equidistantes e com tirantes de 

madeira pintada com acantos» 

«o sub-coro possui tecto plano em caixotões 

com pinturas religiosas, representando um 

"Agnus Dei", o símbolo da mitra, uma coroa 

fechada e um troféu de armas e instrumentos 

musicais (…) «O tecto do sub-coro apresenta 

cobertura em caixotões pintados com 

símbolos religiosos, de feitura bastante 

ingénua e recente, mas que se encontrarão 

sobre uma pré-existência, que datará, como o 

revela as molduras de perfil rococó, do final 

do séc. 18, sendo contemporâneas das 

coberturas da nave e capela-mor, ambas com 

símbolos marianos e religiosos» 

 

IDEM – Igreja Matriz de Figueira / Igreja de 

São João Baptista (Nº IPA 

PT011805090106) [Em linha]. Actual. 2004. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 
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«caixotões pintados com temática mariana, de 

produção rococó»» 

 

LAMEGO/ 

Figueira 

 

Capela de São Sebastião 

Séc. XVII (conjectural) 

 

 «1727 - datação na sineira na 

fachada principal (…) séc. 18, 

2.ª metade - pintura dos 

caixotões do tecto» 

 

Corpo único 

 

 

 

«cobertura em falsa abóbada de berço abatido 

com caixotões pintados com temática 

hagiográfica, com moldura entalhada e 

assente em friso e cornija com mísulas 

equidistantes; os santos representados são os 

Apóstolos e santos mártires (…) No tecto, a 

representação de São Simão, São Judas 

Tadeu, São Bartolomeu, Santiago, Santa 

Apolónia, Santo António e São João Baptista 

(…) cobertura interna em falsa abóbada de 

berço abatido, com caixotões pintados, do 

estilo barroco» 

 

CARVALHO, João – Capela de São 

Sebastião (Nº IPA PT011805090125) [Em 

linha]. Actual. 2004. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 

 

 

LAMEGO/ 

Lalim 

 

Capela de Nossa Senhora da 

Glória 

Séc. XVIII 

 

Corpo único 

 

«cobertura em falsa abóbada de berço de 

madeira, assente em cornija e mísulas 

equidistantes, tendo tirante de madeira e 

encontrando-se dividida em caixotões 

pintados de azul (…) No interior, é de 

destacar a cobertura em caixotões, cujas 

molduras são entalhadas, policromadas e 

douradas»» 

 

IDEM – Capela de Nossa Senhora da Glória 

(Nº IPA PT011805100091) [Em linha]. 

Actual. 2001. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 

 

AMEGO/ 

Lazarim 

 

Capela de São Lourenço em 

Mazes 

Séc. XVIII 

 

Capela-mor 

Nave 

 

«Capela-mor possui cobertura em falsa 

abóbada de berço abatido, com caixotões em 

madeira policromados com imagens de 

santos, surgindo, no central, a Santíssima 

Trindade, rodeada pelos Apóstolos e pomba 

do Espírito Santo» 

 

Nave: «cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido, de caixotões em madeira, assente em 

cornija, com florões dourados» 

 

IDEM – Capela de São Lourenço em Mazes 

(Nº IPA PT011805110098) [Em linha]. 

Actual. 2001. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 
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LAMEGO/ 

Magueija 

 

Igreja Matriz de Magueija / 

Igreja de São Tiago 

Séc. XVIII / XX 

 

«1726, cerca - ordem capitular 

para o douramento do retábulo e 

pintura da cobertura interior 

(…) PROPRIETÁRIO: séc. 20, 

final - tratamento de rebocos e 

pinturas e substituição das 

coberturas» 

 

 

Capela-mor 

Nave 

 

 

 

«Capela-mor com paredes e cobertura 

semelhantes às da nave, sendo os caixotões 

pintados de azul» 

 

Nave: «cobertura em falsa abóbada de berço 

abatida, formando caixotões com molduras 

entalhadas, assente em friso, cornija e mísulas 

equidistantes, possuindo tirantes de madeira 

com vestígios de policromia; os caixotões são 

pintados com figuras de santos identificados 

por legenda (…) Os caixotões da nave, com 

pintura de temática hagiográfica, são mais 

elaborados do que os da capela-mor, com 

simples marmoreados, contrariando a 

tendência da região» 

 

CARVALHO, João – Igreja Matriz de 

Magueija / Igreja de São Tiago (Nº IPA 

PT011805120139) [Em linha]. Actual. 2004. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

 

 

LAMEGO/ 

Penajóia  

 

Capela da Senhora da 

Expectação / Capela da 

Senhora da Encarnação / 

Capela da Senhora dos 

Milagres 

Séc. XVIII / XX 

 

«1936 - provável reconstrução; 

pintura das coberturas internas» 

 

Capela-mor 

Nave 

 

 

 

Capela-mor: «Cobertura em falsa abóbada de 

berço abatido com tirantes, de caixotões em 

madeira policormada com motivos 

geométricos e florais estilizados» 

 

Nave: «cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido, assente em cornija e com tirantes de 

madeira, dividida em quinze apainelados 

pintados, com acantos e cinco deles com a 

representação dos Apóstolos e, no central, a 

Virgem em glória» 

 

«Coberturas pintadas com motivos 

fitomórficos, excepto 

na nave, que apresenta temática hagiográfica 

em cinco dos painéis» 

 

IDEM – Capela da Senhora da Expectação / 

Capela da Senhora da Encarnação / Capela 

da Senhora dos Milagres (Nº IPA 

PT011805160108) [Em linha]. Actual. 2002. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Penude 

 

Capela de Nossa Senhora do 

Rosário 

 

Corpo único 

 

«cobertura em falsa abóbada de berço abatido 

de madeira, em caixotões pintados de azul, 

 

IDEM – Capela de Nossa Senhora do 

Rosário (Nº IPA PT011805170147) [Em 
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Séc. XVII / XIX / XX 

(conjectural) 

assentes em cornija do mesmo material e com 

tirantes» 

linha]. Actual. 2002. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 

 

 

LAMEGO/ 

Samodães 

 

Igreja Matriz de Samodães / 

Igreja de São Pedro 

Séc. XVIII / XX 

 

Capela-mor 

Nave 

Sub-coro 

 

 

 

«Tecto do sub-coro em apainelados de 

madeira, pintados de verde» 

 

«INTERIOR [...] com coberturas em falsas 

abóbadas de berço abatido, em caixotões 

pintados, assentes em cornija com mísulas 

equidistantes e tirantes de metal na nave (…) 

com imagens de santos»
183

 

 

CARVALHO, João – Igreja Matriz de 

Samodães / Igreja de São Pedro (Nº IPA 

PT011805190116) [Em linha]. Actual. 2002. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Sé 

 

Capela de São Pedro de 

Balsemão 

Séc. VII / XVII 

 

 

Capela-mor 

Nave 

 

«Tectos de madeira, policromada, de 

caixotões»
184

. 

 

IDEM – Capela de São Pedro de Balsemão 

(Nº IPA PT011805210004) [Em linha]. 

Actual. 1998. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Sé 

 

Igreja do Desterro
185

 

Séc XVII 

 

 

Capela-mor 

Nave 

 

 

«Tectos de talha policromada com caixotões e 

imagens 

de santos»
186

 

 

 

IDEM – Igreja do Desterro (Nº IPA 

PT011805210012) [Em linha]. Actual. 1998. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

                                                           
183

 Apenas através das fotografias do S.I.P.A. é que conseguimos perceber que existem caixotões tanto na nave como na capela-mor, uma vez que a descrição apresentada nos 

dá uma indicação muito genérica. 
184

 Pelas fotografias apresentadas no S.I.P.A., e pelas que pudemos visualizar na dissertação de Carla Queirós, ambos os tectos da capela-mor e da nave possuem caixotões. 

Cf.: QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Os retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional: 1680-1780. Porto: [Edição de Autor], 

2001. Dissertação de Mestrado em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. III, p. 17-19 e 27. 
185

 Em 23 de Janeiro de 1736 celebra-se, em Lamego, a escritura de obrigação de obra da tribuna e forro do tecto da capela-mor da Capela de Nossa Senhora do Desterro de 

Lamego entre os mordomos da Confraria de Nossa Senhora do Desterro e o mestre imaginário Manuel Machado. Manuel Machado compromteia-se a fazer o «forro da 

capella mor de Nosa Senhora do Desterro que se ha de fazer juntamente com a obra da tribuna / Sera o apainelado repartido em sete painéis a volta do conpaso e no 

comprimento levara seis e sera de ronpantes picados com seus floroins e boquilhas e o frizo como o da mesma tribuna». Cf.: A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 419/66, 

fis. 51v.-54v. Pub.: CORREIA, Vergílio – Artistas de Lamego. In Subsídios para a história da arte portuguesa. Coimbra: Imprensa da Universidade. Vol XI (1923) p. 40-43. 

QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Os retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional: 1680-1780. Porto: [Edição de Autor], 2001. 

Dissertação de Mestrado em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. II, p. 30-35. 
186

 Pelas fotografias do S.I.P.A., conseguimos perceber que ambos os tectos da capela-mor e da nave possuem caixotões. 
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LAMEGO/ 

Sé 

 

 

Igreja e Convento de Santa 

Cruz 

Sécs. XVI / XVII / XVIII / XIX 

 

«1670, 23 Novembro - João 

Ribeiro forra a igreja com 70 

caixotões e 

respectivas guarnições»
187

 

«séc. 18 – transformação do 

tecto em caixotões da nave por 

falsa abóbada de lunetas» 

 

Capela-mor 

Capelas laterais 

 

 

 

«capela-mor com cobertura em abóbada de 

berço, em caixotões» 

 

«Coberturas da igreja em abóbada de berço 

com caixotões, na capela-mor e capelas 

laterais» 

 

CARVALHO, João; FIGUEIREDO, Paula – 

Igreja e Convento de Santa Cruz (Nº IPA 

PT011805210014) [Em linha]. Actual. 2002. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

 

 

LAMEGO/ 

Sé 

 

 

Capela de Nossa Senhora dos 

Meninos 

Séc. XVI / XVII / XVIII / XIX 

 

«1714, 4 Abril - contrato para o 

douramento e pintura do 

retábulo-mor, cobertura da 

capela-mor com 25 caixotões, 

por Francisco de Mesquita, do 

Porto, por 265$000»
188

  

 

Capela-mor  

Nave 

 

 

Capela-mor: «Cobertura em masseira com 25 

caixotões representando cenas da vida da 

Virgem»
189

 

Nave: «Como cobertura, um tecto de 

masseira com caixotões pintados, 

representando a vida de Cristo» 

 

CARVALHO, João – Capela de Nossa 

Senhora dos Meninos (Nº IPA 

PT011805210030) [Em linha]. Actual. 2001. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

 

                                                           
187

 Com efeito, em 23 de Novembro de 1670 celebra-se, em Lamego, a escritura de contrato e obrigação de obra do forro da Igreja do Convento de Santa Cruz de Lamego 

entre os padres do dito convento e o torneiro João Ribeiro. No contrato ficou estabelecido que João Ribeiro ficaria encarregue de: «forrar a igreja do dito convento em termo 

de hum anno de sorte que ha de ter setenta paynes fora as gornisois e rompantes que asim são nesesarios comforme o emmadeiramento delia e ha de ser o foro comforme a 

trasa que os padres aprezentarão em hua folha de papel». Cf: A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 525/30, fis. 56-56v. Pub.: ALVES, Alexandre – Artistas e artífices nas 

dioceses de Lamego e Viseu. In Beira Alta: revista trimestral para a publicação de documentos e estudos relativos às terras da Beira Alta. Viseu: Junta Distrital de Viseu. 

Vol. XLVI, fase. 1 e 2 (1987), p. 23-24; QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Ibidem. p. 134-136.  

Segundo a descrição feita pelo Vigário da Sé, Diogo António Vieira, em 20 de Junho de 1758, a Igreja do Convento de Santa Cruz de Lamego é «bastantemente comprida e 

larga e a capella mor com hum magestozo retábulo dourado e apaynellado com os passos da Invenção da Santa Cruz». Cf.: I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in 

Dicionário Geográfico, vol. 19, m. 42, Mf. 328, fl. 289-294. Pub.: IDEM – Ibidem. p. 157-159.  
188

 Com efeito, no dia 4 de Abril de 1714, celebra-se em Lamego, a escritura de ajuste e contrato do douramento do retábulo, frontal e tecto e pintura do mesmo da capela de 

Nossa Senhora dos Meninos entre os mordomos da dita capela e o pintor Francisco de Mesquita. O pintor era obrigado a «dourara todo o teto da dita capella do vam do arco 

para dentro o que se entende em todos os florois e ronpantes frizos verdugos e todos os altos que ouver no dito teto e os lizos dos mesmos seram pintados de olio fino e de 
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«1723 - execução da cobertura 

pelo 

carpinteiro Manuel Pereira da 

Silva, por 5$400 (…) 1747 - (...) 

reparação da cobertura, por 

Leonardo da Silva, por $200 por 

dia» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
boa mam co a declarasam que todos os paneis teram cada hum seu simbollo ou inblema pintado das enselensias de Nossa Senhora que se lhe daram por apontamento e os 

lizos que ficam entre hus e outros painéis que são os baixos dos frizos e ronpates seram de olio fino azul e os bancos que ficam sobre o azulegio seram de pintura de fruteiros 

ou raizes». Cf.: A.D.V., Livro de Notas de Lamego, n.° 434/172, fis. 155-155v. Publ.: ALVES, Alexandre – Artistas e artífices nas dioceses de Lamego e Viseu. In Beira 

Alta: revista trimestral para a publicação de documentos e estudos relativos às terras da Beira Alta. Viseu: Junta Distrital de Viseu. Vol. XLIII, fase. 1 e 2 (1984) p. 449-450. 

Pub.: BRANDÃO, Domingos de Pinho – Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na cidade e na diocese do Porto. Documentação II (1700-1725). Porto: Oficinas 

Gráficas Domingos, 1985. Nº 122, p. 440-442. Pub.: QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Os retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola 

regional: 1680-1780. Porto: [Edição de Autor], 2001. Dissertação de Mestrado em História da Arte, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. II, p. 

278-280. Carla Queirós cita como referência: COSTA, M. Gonçalves da – História do Bispado e cidade de Lamego: Barroco I. Braga: Oficinas Gráficas de Barbosa & 

Xavier, 1986. Vol. V, p. 612-613; ALVES, Alexandre – Artistas portuenses nas dioceses de Lamego e Viseu. In O Tripeiro. Porto. N.° 8, VI série, ano IX (1969) p. 272 e p. 

274. Sobre esta capela Cf.: LARANJO, E. J.  – Capela de Nossa Senhora dos Meninos. Lamego: Câmara Municipal de Lamego, 1990. 57 p. (Cidade de Lamego; 3).  
189

 Na descrição complementar da ficha de inventário desta capela apresentada no SIPA, pode ler-se: «Os caixotões da capela-mor, todos com legenda latina, possuem a 

seguinte iconografia, partindo do Evangelho e junto do retábulo-mor: Nossa Senhora em Adoração ( "AB INITIO ET ANTE SARC", Ecles. XXIV, 14 ), Virgem com anjos 

("LAETAMINI COELI, ET QUI HABITATIS IN EIS",Apoc, XII, 12 ) , Imaculada Conceição ( "ET IRATUS EST DRACO IN MULIEREM", Apoc. XII, 7 ), Luta de São Miguel 

com o dragão ( "DRACO PUGNABAT ER ANGELI". Apoc, XII, 7 ), Deus Pai adverte Adão e Eva ( "IPSA CONTERET CAPUT TUUM", Gen. III , 15 ), Virgem coroada ( 

"GLORIFICATA IN MULIERIBUS", Gen. III, 15 ), Reis e doutores a discutir as Escrituras ( "PROPOSITA A PROPHETIS", Is. VII, 14 ), símbolos marianos (árvores, água a 

jorrar, sol, lua, espelho, estrela ), Árvore de Jessé ( "EDITA REGIBVS", Is. XI, 1 ), Santa Ana ( "NUBE IOACHINO", Proto-Ev., II, 4 e IV, 1 ), Anjo e São Joaquim ( "NUBE 

ANNA", Proto-Ev. II, 2 ), Casamento de Santa Ana e São Joaquim ( "DESPONSATIO JOACHIM ET ANNAE", Pseudo Mateus I, 1-2 ), São Joaquim no templo ( 

"REPREHENDITUR UT INFECUNDUS", de Nativitate Ma, VII ), São Joaquim e Santa Ana em oração ( "PROMITTITUR EIS VIRGO MARIAE", de Nativitate Ma, VII ), 

Porta Dourada ( "IMMACULATA CONCEPTUS", de Nativitate Ma, VII ), Nascimento da Virgem ( "LAETA NATIVITAS, de Nativitate Ma, VII ), Virgem e a Santíssima 

Trindade ( "PRAESENTATIO IN CAELO", de Nativitate Ma, VII ), Apresentaçºao da Virgem no templo ( "PRAESENTATIO IN TEMPLO", Pseudo Mateus, 4 ), Maria 

educada no templo ( "SANCTA EDUCATIO", de Nativitate Ma, VII ), Maria ajoelhada em oração ( "PRIMAM VOVET VIRGINITATEM", de Nativitate Ma, VII ), sumo-

sacerdote advertido do casamento de Maria e José ( "MONETUR PONTIFICEX DE EIVS NUPTIIS", de Nativitate Ma, VII ), São José em busca do sumo-sacerdote ("ET 

ESSUS A DOMINO", Proto-Ev. IX, 1 ), Casamento da Virgem ( "DESPONSATIO BEATAE MARIAE VIRGINIS CUM BEATUS JOSEPH", de Nativitate Ma, VIII, 2 ), Nossa 

Senhora a trabalhar ( "LABORAT PRO VICIO QUOTIDIANO" ), Virgem em oração ( "DEDITA ORATIONI" )». 
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LAMEGO/ 

Sé 

 

 

Desaparecida Igreja da 

Misericórdia de Lamego
190

 

Séc. XVI 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

LAMEGO/ 

Valdigem 

 

Igreja Paroquial de Valdigem 

/ Igreja de São Martinho 

Séc. XVI / XVIII 

 

«1743, 18 Novembro - 

douramento do retábulo, por 

Luís António Ferreira, com 

baixos de azul acharoado, 

frontal pintado; douramento do 

forro, sendo douradas as zonas 

relevadas e os lisos a vermelho 

atartarugado ou a azul; os 

painéis foram pintados com 

figuras a meio corpo e a 

sacristia de gesso, por 

185$000»
191

 

 

_ 

 

_ 

 

FIGUEIREDO, Paula – Igreja Paroquial de 

Valdigem / Igreja de São Martinho (Nº IPA 

PT011805220198) [Em linha]. Actual. 2005. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Várzea de 

Abrunhais 

 

Igreja Matriz de Várzea de 

Abrunhais / Igreja de São 

Pedro 

 

«1757 - pintura e douramento 

do retábulo, forro e apainelado 

 

_ 

 

_ 

 

FIGUEIREDO, Paula – Igreja Matriz de 

Várzea de Abrunhais / Igreja de São Pedro 

(Nº IPA PT011805230105) [Em linha]. 

Actual. 2002. [Consult. Dez. 2009]. 

Disponível em… 

                                                           
190

 Segundo a descrição feita pelo Vigário da Sé, Diogo António Vieira, em 20 de Junho de 1758, relativa à Igreja da Misericordia de Lamego, era então «toda a igreja 

azolejada, e apaynelado o tecto». Referindo-se à «caza do despacho»: «he pintada pelo tecto, guarnecida de payneis e guardaroupas que servem de cartório». Cf.: 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 19, m. 42, Mf. 328, fl. 235-239. Publ.: QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Os retábulos da cidade de 

Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional: 1680-1780. Porto: [Edição de Autor], 2001. Dissertação de Mestrado em História da Arte, apresentada à 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vol. II, p. 323-325. 
191

 Não sabemos se se trata do forro da Igreja ou da tribuna do retábulo-mor. A ficha de inventário do SPA não é acompanhada de imagens e o campo da descrição não foi 

preenchido. 
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da capela-mor, por Manuel 

Teixeira da Fonseca»
192

 

 

LAMEGO/ 

Vila Nova de 

Souto D'El-

Rei 

 

Capela de Nossa Senhora do 

Pilar 

Séc. XVII / XVIII 

 

Espaço único 

 

«Tecto apoiado em cornija e pequenas 

mísulas, de caixotões de talha policromada e 

decorados com imagens de Santos. (…) 

caixotões em madeira, policromados» 

 

CARVALHO, João – Capela de Nossa 

Senhora do Pilar (Nº IPA PT011805240032) 

[Em linha]. Actual. 2000. [Consult. Dez. 

2009]. Disponível em… 

 

LAMEGO/ 

Vila Nova de 

Souto D'El-

Rei 

 

Igreja Matriz de Vila Nova de 

Souto d'El Rei / Igreja de São 

Sebastião 

Séc. XVII (conjectural) / XVIII 

/ XIX 

 

«séc. 18, 2.ª metade (...) pintura 

dos caixotões da nave» 

 

 

Capela-mor 

Nave 

 

 

 

Capela-mor: «cobertura em falsa abóbada de 

berço abatido em caixotões de talha, pintados 

com elementos vegetalistas, onde 

predominam os acantos» 

 

Nave: «cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido em caixotões pintados com temas 

hagiográficos, assente em friso e míslas 

equidistantes e com tirantes metálicos (…) Os 

caixotões da nave representam santos, 

envolvidos por molduras recortadas com 

enrolamentos, acantos, concheados e dísticos 

identificativos, representando os Padres da 

Igreja e Apóstolos» 

 

«os caixotões do tecto, rococós» 

 

IDEM – Igreja Matriz de Vila Nova de Souto 

d'El Rei / Igreja de São Sebastião (Nº IPA 

PT011805240080) [Em linha]. Actual. 2004. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

 

 

LAMEGO/ 

Vila Nova de 

Souto D'El-

Rei 

 

Capela da Póvoa / Capela de 

Santa Cruz 

Séc. XVI / XVII (conjectural) / 

XVIII / XIX / XX 

 

«séc. 18, final - execução dos 

retábulos colaterais e pintura 

  

«cobertura em falsa abóbada de berço abatido 

de madeira, assente em cornija do mesmo 

material, e pintada com quadraturas, 

formando balaustrada lateral, com acrotérios, 

de onde evoluem apainelados com cenas da 

vida de Cristo, como a "Anunciação", a 

"Adoração dos Magos" e, no painel central, 

 

CARVALHO, João – Capela da Póvoa / 

Capela de Santa Cruz (Nº IPA 

PT011805240083) [Em linha]. Actual. 2004. 

[Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

                                                           
192

 A ficha de inventário do S.I.P.A. não é acompanhada de imagens e o campo da descrição não foi preenchido, de modo que não sabemos se o exemplar ainda existe. 
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das coberturas» "Fuga para o Egipto", surgindo rodeada de 

anjos e festões»
193

 

 

LAMEGO/ 

Vila Nova de 

Souto D'El-

Rei 

 

Capela da Senhora da Graça 

Séc. XVIII / XIX (conjectural) / 

XX 

 

Espaço único 

 

«cobertura em falsa abóbada de berço 

abatido, dividida em caixotões pintados de 

azul e estrelas, imitando o firmamento com 

molduras simples, pintadas de castanho, e 

assentes em cornija pintada da mesma 

tonalidade» 

 

IDEM – Capela da Senhora da Graça (Nº 

IPA PT011805240084) [Em linha]. Actual. 

2004. [Consult. Dez. 2009]. Disponível em… 

                                                           
193

 Esta ficha de inventário não apresenta fotografias e por isso temos dúvida, dada a linguagem utilizada, se se trata realmente de coberturas em caixotões e se dizem respeito 

à nave ou também ou à capela-mor. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 1 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Capela de Nossa Senhora do Pópulo /Capela da Boa Morte.  

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Alijó, freguesia do Pópulo. 

 

1.3. Protecção 

 

Em vias de Classificação, com Despacho de Abertura de 3 de Fevereiro de 1998. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do 

edifício 

 

Séc. XVII / XVIII. 

 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

Primeira metade do século XVIII. 

 

2.3. Intervenções 

 

c. 1955 – Consolidação estrutural dos elementos de talha pela Comissão Fabriqueira; 

c. 1997 – Renovação do telhado pela Comissão Fabriqueira e pela Câmara Municipal 

de Alijo e conservação das coberturas pela D.G.E.M.N. 

 

2.4. Artistas e 

artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

 

 

3.2. Número e 

formato 

 

 

Contabilizamos um total de vinte e cinco caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em cinco fiadas transversais e cinco fiadas 

longitudinais. Os trinta e cinco painéis, de formato rectangular, dispostos 

longitudinalmente, são enquadrados e separados por cinco elementos separadores 

transversais e quatro longitudinais de perfil saliente, e vértices em curvatura, 

compostos por uma moldura exterior de dimensão muito fina, que apresenta uma 

forma convexa. 

Os elementos separadores terminam em pequenos ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo dez mísulas, cinco de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as quais 

integram as ditas mísulas. Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da 

capela-mor e o retábulo-mor. Seria natural que o conjunto possuísse seis elementos 

transversais de separação, mas, devido à disposição do retábulo-mor, não foi possível 

verificar a existência de um sexto elemento. O mesmo se observa na contagem das 

mísulas. 

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se trinta ornamentos isolados de 

formato quadrado: desasseis florões e catorze meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, evidenciando cenas 

narrativas do Novo Testamento que integram os seguintes ciclos:  

 Vida da Virgem antes da natividade de Cristo 

 Infância de Cristo 

 Vida pública de Cristo 
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 Paixão de Cristo 

 Glrificação de Cristo e da Virgem 

 

Os elementos separadores são ornados de elementos geométricos ondulados, de 

sentidos opostos, dispostos simetricamente. A moldura exterior, convexa, é coberta de 

folhagens. 

As diversas molduras do entablamento apresentam uma decoração diferenciada, mais 

ou menos saliente e reentrante, com ornatos contínuos de folhas de acanto e folhagens.  

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de acanto. 

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Os painéis polícromos contrastam com o douramento parcialmente visível em algumas 

molduras, entablamentos, mísulas, florões e meios-florões.  

Regista-se, contudo, um grande desgaste nestes elementos e na polícromia dos painéis, 

estando o conjunto na generalidade em mau estado de conservação. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas  

 

Desconhecidas. 

 

4.2. Bibliografia 

 

AZEVEDO, Correia de – Património artístico da região duriense. Vila do Conde: 

Escola Profissional de Santa Clara, 1972. p. 159. 

 

ALMEIDA, José António Ferreira de – Tesouros artísticos de Portugal. Lisboa: 

Selecções do Reader’s Digest, 1976. p. 448. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de Amieiro / Igreja de Santa Luzia (Nº IPA 

PT011701020116) [Em linha]. Actual. 2008. [Consult. Out.. 2009]. Disponível em 

WWW:<URL: 

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

 

CARVALHO, Rosário – Capela de Nossa Senhora da Boa Morte [Em linha]. 

[Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/156230/>. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 2 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Matriz de Oliveira / Igreja de Santa Maria. 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Mesão Frio, freguesia de Oliveira, lugar da 

Igreja. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de construção 

do edifício 

 

1694 – Data inscrita no cunhal SE. da capela-mor e na verga da porta da 

sacristia, assinalando provável ampliação da igreja, que segundo António 

Gonçalves Dias é de raiz românica. 

 

2.2. Data de elaboração 

dos caixotões 

 

1758 – As Memórias Paroquiais não referêm os tectos da Igreja. 

1763 – Término da obra de forrar o tecto a castanho com molduras em relevo e 

todas douradas, para cujas despesas contribuíram o abade António Alberto da 

Torre, da Casa das Torres, com valiosos donativos, o rei D. João V (n. 1689, rei 

de 1707-1750) que deu 600.000 reis, a confraria e o próprio povo (LEAL). 

 

2.3. Intervenções 

 

c. 1993 – Reconstrução da armação do tecto. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor.  

Assinalamos a existência nas ilhargas da capela-mor, de dois painéis pintados, 

emoldurados por talha dourada, cuja iconografia é identificada por uma 

filactéria, também pintada: no lado do Evangelho «TRANSÍTUS MATRÍS DEÍ» 

(Dormição da Virgem) e no lado da Epístola «NATIVÍTAS GLORIOSAE 

VIRGINISN MARIAE» (Nascimento da Gloriosa Virgem Maria). 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de dezoito caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em três fiadas transversais e seis fiadas 

longitudinais. Os dezoito painéis, de formato quadrado, são enquadrados e 

separados por quatro elementos separadores transversais e sinco 

longitudinais de perfil saliente, e vértices em curvatura, compostos por várias 

molduras exteriores, que alternam entre a forma côncava e convexa. 

Os elementos separadores terminam em oito ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo oito mísulas, quatro de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as 

quais integram as ditas mísulas. Os rompantes comprimem-se entre o respectivo 

arco da capela-mor e o retábulo-mor.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se dezanove ornamentos 

isolados de formato quadrado: dez florões e nove meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central, um painel entalhado com brutescos, isto 

é, com uma ornamentação simétrica de enrolamentos acânticos, volutas 

vegetalistas e florões de folhagem enrolados. Registamos três módulos de 

painéis, formando fiadas longitudinais dispostas simetricamente em relação ao 

elemento separador longitudinal central do conjunto. 

 

Os elementos separadores são ornados de elementos geométricos centrais de 
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formato quadrado e fitas onduladas, dispostas lateralmente, de formato achatado 

e seguindo sentidos alternadamente invertidos. As molduras exteriores, mais 

próximas dos painéis, são cobertas de folhagens. 

O entablamento possui algumas molduras lisas e outras apresentam uma 

decoração contínua, mais ou menos saliente e reentrante, com ornatos de 

folhagens.  

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de 

acanto. Registamos cinco módulos de florões dispostos simetricamente em 

relação ao elemento separador longitudinal central do conjunto, como acontece 

com os painéis. 

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Todos os elementos são dourados, mas apresentam desgaste. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes manuscritas 

 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 26, m. 

19, fls. 165-170. 

 

4.2. Bibliografia 

 

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. 

 

AZEVEDO, Correia de – Património artístico da região duriense. Vila do 

Conde: Escola Profissional de Santa Clara, 1972. p. 24-25 

 

ALMEIDA, José António Ferreira de – Tesouros artísticos de Portugal. Lisboa: 

Selecções do Reader’s Digest, 1976. p. 422. 

 

DIAS, António Gonçalves – Fastos de Mesão Frio: crónicas escritas à guisa de 

monografia, umas pulicadas, outras inéditas, redigidas entre 1994 e 1997. 

Mesão Frio: Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, 1999. ISBN 972-75371-

2-7. p. 42, 45-47. 

 

PALAVRAS, Armando – Os tectos de Penaguião e a Gloriosa Virgem Maria de 

Oliveira. In Estudos Transmontanos e Durienses. Vila Real: Arquivo Distrital de 

Vila Real. Nº 10 (2001) p. 90-96.  

 

OLIVEIRA, Bernardino Vieira de – Breve monografia do concelho de Mesão 

Frio. Mesão Frio: Câmara Municipal, 2002. p. 318-325. 

 

4.3. Recursos electrónicos 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de Oliveira / Igreja de Santa Maria (Nº 

IPA PT011704030022) [Em linha]. Actual. 1998. [Consult. Out. 2009]. 

Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 3 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1. Designação do edifício 

 

Igreja Matriz de Oliveira / Igreja de Santa Maria (V. FICHA DE 

INVENTÁRIO 2). 

 

1.2. Localização geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Mesão Frio, freguesia de Oliveira, lugar da 

Igreja. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de construção do 

edifício 

 

1694 – Data inscrita no cunhal SE. da capela-mor e na verga da porta da 

sacritia, assinalando provável reconstrução da Igreja que segundo António 

Gonçalves Dias é de raiz românica. 

 

2.2. Data de elaboração dos 

caixotões 

 

1758 – As Memórias Paroquiais não referêm os tectos da Igreja. 

1763 – Término de forrar «o tecto a castanho com molduras em relevo e todas 

douradas», para cujas despesas contribuíram o abade António Alberto da 

Torre, da Casa das Torres, com valiosos donativos, o rei D. João V (n. 1689, 

rei de 1707-1750) que deu 600.000 reis, a confraria e o próprio povo (LEAL; 

1878). 

 

2.3. Intervenções 

 

c. 1993 – Reconstrução da armação do tecto. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Nave.  

Assinalamos a existência nas paredes laterais da capela-mor de quatro painéis  

pintados, emoldurados por talha dourada: no lado do Evangelho representando 

São Francisco e A Fuga para o Egipto e no lado da Epístola Santo António e 

A apresentação da Virgem no templo, também conhecido como A Virgem da 

Escada. 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de setenta caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em dez fiadas transversais e sete fiadas 

longitudinais. Os setenta painéis, de formato rectangular dispostos 

longitudinalmente, são enquadrados e separados por onze elementos 

separadores transversais e seis longitudinais de perfil saliente, achatado e 

vértices rectos, compostos por várias molduras de dimenção diferenciada que 

alternam entre a forma côncava e convexa. 

Os elementos separadores terminam em ressaltos em forma de cone invertido, 

ao todo vinte e duas mísulas, onze de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da nave num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as 

quais integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimen-se entre o respectivo arco cruzeiro e a parede dos 

pés da nave.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se cinquenta e quatro 

ornamentos isolados em forma de cruz. 

 

3.3. Iconografia e temática 

decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel entalhado com brutescos, isto 

é, com uma ornamentação simétrica de enrolamentos acânticos, volutas 

vegetalistas e florões. Registamos diversos módulos de painéis, formando 

diagonais e transversais dispostas simetricamente em relação à fiada 
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longitudinal central do conjunto. 

 

Os elementos separadores são ornados de uma malha contínua de flores e 

folhagens. As molduras exteriores, mais próximas dos painéis, são cobertas de 

folhagens. 

As diversas molduras do entablamento apresentam uma decoração 

diferenciada, mais ou menos saliente e reentrante, com ornatos contínuos de 

folhas de acanto e folhagens.  

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

Os florões são estilizados.  

 

3.4. Douramento e pintura 

 

Os painéis e as molduras do entablamento apresentam uma policromia a verde 

e azul esbatido que contrasta com o douramento (parcialmente) visível em 

algumas molduras, entablamentos, mísulas e florões. 

Regista-se, contudo, um grande desgaste nestes elementos e na polícromia dos 

painéis, estando o conjunto na generalidade em mau estado de conservação. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 2. 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 2. 

 

4.3. Recursos electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 2. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 4 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1. Designação do edifício 

 

Igreja Matriz de Oliveira / Igreja de Santa Maria (V. FICHA DE 

INVENTÁRIO 2 e FICHA DE INVENTÁRIO 3). 

 

1.2. Localização geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Mesão Frio, freguesia de Oliveira, lugar da 

Igreja. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de construção do 

edifício 

 

1694 – Data inscrita no cunhal SE. da capela-mor e na verga da porta da 

sacritia, assinalando provável reconstrução da Igreja que segundo António 

Gonçalves Dias é de raiz românica. 

 

2.2. Data de elaboração dos 

caixotões 

 

1758 – As Memórias Paroquiais não referêm os tectos da Igreja. 

1763 – Término de forrar «o tecto a castanho com molduras em relevo e todas 

douradas», para cujas despesas contribuíram o abade António Alberto da 

Torre, da Casa das Torres, com valiosos donativos, o rei D. João V (n. 1689, 

rei de 1707-1750) que deu 600.000 reis, a confraria e o próprio povo (LEAL; 

1878). 

 

2.3. Intervenções 

 

c. 1993 – Reconstrução da armação do tecto. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Sub-coro. 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de doze caixotões em madeira dispostos em plano 

compondo duas fiadas transversais e seis fiadas longitudinais. Os doze 

painéis, de formato quadrado, são enquadrados e separados por três 

elementos separadores transversais e sete elementos longitudinais de perfil 

saliente, achatado e vértices rectos, compostos por três molduras exteriores de 

dimensão muito fina que alternam entre a forma côncava e convexa. 

 

3.3. Iconografia e temática 

decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado com rocailles 

diversificados.  

As molduras e os elementos separadores encontram-se pintados com 

marmoreados. 

 

3.4. Douramento e pintura 

 

Painéis, molduras e elementos separadores polícromos.  

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 2. 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 2. 

 

4.3. Recursos electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 2. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 5 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1. Designação do edifício 

 

Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau. 

 

1.2. Localização geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Mesão Frio, freguesia de São Nicolau. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de construção do 

edifício 

 

Séc. XIV – Provável construção da Igreja, profundamente alterada em épocas 

posteriores, nomeadamente no século XVIII. 

 

2.2. Data de elaboração dos 

caixotões 

 

Primeira metade do século XVIII. 

1758 – As Memórias Paroquiais não referêm os tectos da Igreja. 

 

2.3. Intervenções 

 

c. 1950 – Reparações gerais da Igreja pela Fábrica da Igreja. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

Quatro dos painéis do tecto encontram-se truncados: no lado do Evangelho, 

pela moldura entalhada de um dos três paineis pintados nas ilhargas da capela-

mor, cuja iconografia é identificada por uma legenda, também pintada: São 

João Baptista e São Pedro Apóstolo; no lado da Epístola pela moldura 

entalhada de um vão que ladeia também um painel pintado, cuja iconografia 

também surge identificada: São Paulo. 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de dezoito caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em três fiadas transversais e seis fiadas 

longitudinais. Os dezoito painéis, de formato quadrado, são enquadrados e 

separados por quatro elementos separadores transversais e cinco 

elementos longitudinais de perfil saliente e vértices em curvatura (os dos 

rompantes reduzidos a metade), compostos por duas molduras exteriores, de 

dimenção diferenciada que alternam entre a forma côncava e convexa. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave), estrutura independente posterior ou pré-existente. 

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da capela-mor e o 

retábulo-mor.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se vinte ornamentos 

isolados de formato quadrado: dez florões e dez meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e temática 

decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, evidenciando cenas 

narrativas do Novo Testamento. A iconografia surge identificada por uma 

legenda e integra os seguintes ciclos: 

 Vida da Virgem antes da natividade de Cristo 

 Infância de Cristo 

 Glorificação da Virgem (Morte e Apoteose da Virgem  

 

Os elementos separadores são ornados de uma malha contínua de folhagens, 

entrelaçadas, seguindo sentidos alternadamente invertidos. As molduras 

exteriores, mais próximas dos painéis são lisas ou cobertas de folhagens. 

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de 

acanto. 
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3.4. Douramento e pintura 

 

Os painéis polícromos, contrastam com o douramento das molduras dos 

mesmos e com o branco e verde esbatido dos elementos separadores, dos 

florões e meios florões.  

Regista-se, contudo, um grande desgaste nestes elementos e na policromia dos 

painéis, estando o conjunto na generalidade em mau estado de conservação. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes manuscritas 

 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 23, 

m. 137, fl. 859. 

 

4.2. Bibliografia 

 

LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho – Mesão Frio. 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, 1875. Vol. 

5, p. 196-198. 

 

AZEVEDO, Correia de – Património artístico da região duriense. Vila do 

Conde: Escola Profissional de Santa Clara, 1972. p. 15-16. 

 

ALMEIDA, José António Ferreira de – Tesouros artísticos de Portugal. 

Lisboa: Selecções do Reader’s Digest, 1976. p. 394. 

 

DIAS, António Gonçalves – Fastos de Mesão Frio: crónicas escritas à guisa 

de monografia, umas pulicadas, outras inéditas, redigidas entre 1994 e 1997. 

Mesão Frio: Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, 1999. ISBN 972-

75371-2-7. p. 54-55, 96, 343-346. 

 

OLIVEIRA, Bernardino Vieira de – Breve monografia do concelho de Mesão 

Frio. Mesão Frio: Câmara Municipal, 2002. p. 341-349, 396, 402. 

 

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. p. 281-284. 

 

Douro: guia turístico. [S.l.]: Editora Educação Nacional, 2008. ISBN 978-

972-659-391-1. p. 74. 

 

4.3. Recursos electrónicos 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau 

(Nº IPA PT011704050041) [Em linha]. Actual. 1999. [Consult. Out. 2009]. 

Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 6 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1. Designação do edifício 

 

Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau (V. FICHA DE 

INVENTÁRIO 5). 

 

1.2. Localização geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Mesão Frio, freguesia de São Nicolau. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de construção do 

edifício 

 

Séc. XIV – Provável construção da Igreja, profundamente alterada em épocas 

posteriores, nomeadamente no século XVIII. 

 

2.2. Data de elaboração dos 

caixotões 

 

Primeira metade do século XVIII. 

1758 – As Memórias Paroquiais não referêm os tectos da Igreja. 

 

2.3. Intervenções 

 

c. 1950 – Reparações gerais da Igreja pela Fábrica da Igreja. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Nave. 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de sessenta e seis caixotões entalhados cobrindo 

uma falsa abóbada de berço abatida, dispostos em onze fiadas transversais e 

seis fiadas longitudinais. Sessenta painéis são de formato rectangular e estão 

dispostos longitudinalmente. A fiada mais próxima do arco cruzeiro possui 

seis paineis de formato quadrangular. 

Os painéis são enquadrados e separados por doze elementos separadores 

transversais e sete elementos longitudinais de perfil saliente e vértices em 

curvatura (os dos rompantes reduzidos a metade), compostos por várias 

molduras de dimenção diferenciada que alternam entre a forma côncava e 

convexa. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da nave num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave), estrutura independente posterior ou pré-existente. 

Os rompantes comprimen-se entre o respectivo arco cruzeiro e a parede dos 

pés da nave.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se oitenta e quatro 

ornamentos isolados de formato quadrado: cinquenta florões e trinta e 

quatro meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e temática 

decorativa 

 

 
Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado.  

Os seis painéis que compoêm a fiada transversal mais próxima do arco 

cruzeiro, seguindo do lado do Evangelho para o lado da Epístola, possuem as 

seguintes representações iconográficas: 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 iconograficamente figuras de 

profetas, apóstolos, doutores da Igreja e santos evangelistas.  

 

Os elementos separadores longitudinais da fiada transversal mais próxima do 

arco cruzeiro, são compostos por molduras muito finas, ligeiramente 
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ornamentadas. Já os separadores transversais desta fiada são ornados de fitas 

onduladas, de formato achatado, seguindo sentidos alternadamente invertidos. 

Fazendo parte destes elementos, as molduras exteriores, da primeira fiada 

transversal, mais próxima do arco cruzeiro, são cobertas de folhagens. As 

molduras exteriores das restantes fiadas transversais são lisas e os elementos 

separadores são ornados de uma malha contínua de flores e folhagens, em 

alguns momentos vazada. 

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de 

acanto. Registamos dois módulos de florões. 

 

3.4. Douramento e pintura 

 

Os painéis polícromos contrastam com o douramento parcialmente visível em 

algumas molduras. 

Regista-se, contudo, um grande desgaste nestes elementos e na polícromia dos 

painéis, estando o conjunto na generalidade em mau estado de conservação. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 5. 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 5. 

 

4.3. Recursos electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 5. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 7 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Matriz de Galafura / Igreja de São Vicente de Galafura. 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho do Peso da Régua, freguesia de Galafura. 

 

1.3. Protecção 

 

Imóvel de Interesse Público (DECRETO nº 8/83. Diário da República. 19 (83-01-

24)). 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Século XVII. 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

Primeira metade do sécuulo XVIII.  

Na Memórias Paroquiais de 1758, surge a seguinte descrição: «o tetullo desta Igreja 

hé apainellado com seus rompantes de molduras de talha mas tanto este como os 

altares se acham inda em madeira, que se estivessem dourados seria hum magestoso 

templo». 

 

2.3. Intervenções 

 

1787 – Restauro da Igreja, segundo epígrafe pintada no guarda-vento. 

 

2.4. Artistas e 

artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Nave. 

 

3.2. Número e 

formato 

 

 

Contabilizamos um total de cinquenta caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em dez fiadas transversais e cinco fiadas 

longitudinais. Os cinco painéis situados na fiada transversal mais próxima dos pés 

da nave são de forma rectangular e os restantes de formato quadrado. Todos são 

enquadrados e separados por onze elementos separadores transversais e seis 

elementos longitudinais de perfil saliente, achatado, e vértices em curvatura (os dos 

rompantes reduzidos a metade), compostos por uma moldura exterior côncava. 

Os elementos separadores terminam em ressaltos em forma de cone invertido, ao 

todo vinte e duas mísulas, onze de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da nave num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as quais 

integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimen-se entre o respectivo arco cruzeiro e a parede dos pés da 

nave.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se sessenta e seis ornamentos 

isolados de formato quadrado: trinta e seis florões e trinta meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, representando 

iconograficamente figuras de profetas, apóstolos, doutores da Igreja e santos 

evangelistas.  

  

Os elementos separadores são ornados de uma malha contínua e simétrica de flores e 

folhagens. A moldura exterior côncava, mais próxima dos painéis surge coberta de 

folhagens. 

O entablamento possui algumas molduras lisas e outras apresentam uma decoração 
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contínua, mais ou menos saliente e reentrante, com ornatos ora geométricos, ora de 

folhagens e flores. As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que 

compoêm o entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes, 

pássaros e cabeças de anjos, dispostos alternadamente.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de acanto. 

Registamos duas variedades de florões.  

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Os painéis polícromos contrastam com o douramento (parcialmente) visível em 

algumas molduras, entablamentos, mísulas, florões e meios-florões.  

Regista-se, contudo, um grande desgaste nestes elementos e na polícromia dos 

painéis, estando o conjunto na generalidade em mau estado de conservação. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 17, m. 5, 

fls. 19-25. 

 

4.2. Bibliografia 

 

ALMEIDA, José António Ferreira de (coord.) – Tesouros artísticos de Portugal. 

Lisboa: Selecções do Reader’s Digest, 1976. p. 283. 

 

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. 408-

411. 

 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E 

ARQUEOLÓGICO – Património arquitectónico e arqueológico classificado. 

Lisboa: IPPAR; Secretaria de Estado da Cultura, 1993. Vol. 3, p. 23. 

 

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. p. 295-297. 

 

Douro: guia turístico. [S.l.]: Editora Educação Nacional, 2008. ISBN 978-972-659-

391-1. p. 83-84. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

TEIXEIRA, Ricardo; SERENO, Isabel; NOÉ, Paula – Igreja Matriz, campanário e 

cruzeiro de Galafura / Igreja de SãoVicente de Galafura (Nº IPA PT011708030003) 

[Em linha]. Actual. 2002. [Consult. Out. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

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

 

CARVALHO, Rosário – Conjunto constituído pela Igreja de São Vicente, matriz de 

Galafura, campanário e cruzeiro [Em linha]. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em 

WWW:<URL: 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/73730/>. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 8 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1. Designação do edifício 

 

Igreja Paroquial de Moura Morta / Igreja de Santa Comba. 

 

1.2. Localização geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho do Peso da Régua, freguesia de Moura Morta. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de construção do 

edifício 

 

Século XVIII. 

1724 – Correia de Azevedo aponta esta data para a sua construção. Segundo o 

mesmo autor «A pouca talha que há na igreja é muito pobre e sem arte, o 

mesmo se podendo dizer do tecto, formado na totalidade (capela-mor e corpo 

da igreja, por 97 “cachetones”, já com o dourado da talha quase desaparecido, 

e pinturas sem qualquer valor artístico». 

1731 – Era assistente na obra da Igreja da Comenda de Moura Morta o mestre 

imaginário Domingos Martins Fagundes, natural da freguesia de Sâo Paio, 

comarca de Guimarães (Ref.: TEIXEIRA). 

 

2.2. Data de elaboração dos 

caixotões 

 

Molduras: século XVIII. 

Painéis: século XX. Não são originais. 

 

2.3. Intervenções 

 

Desconhecidas. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de vinte e cinco caixotões em madeira cobrindo uma 

falsa abóbada de berço abatida, dispostos em cinco fiadas transversais e 

cinco fiadas longitudinais. Os vinte e cinco painéis de formato rectangular, 

dispostos longitudinalmente, são enquadrados e separados por seis elementos 

separadores transversais e seis longitudinais de perfil saliente, concavo e 

vértices em curvatura (os dos rompantes reduzidos a metade), compostos por 

várias molduras de dimenção diferenciada que alternam entre a forma côncava 

e convexa. 

Os elementos separadores terminam em pequenos ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo oito mísulas, quatro de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras, as quais integram 

as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da capela-mor e o 

retábulo-mor.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se trinta e dois 

ornamentos isolados de formato quadrado: vinte e quatro florões e oito 

meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e temática 

decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, representando 

iconograficamente figuras de profetas, apóstolos, doutores da Igreja e santos 

evangelistas.  

 

Os elementos separadores são lisos e as suas molduras exteriores são ornadas 

de folhagens. 
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Também o entablamento possui algumas molduras lisas e outras apresentam 

uma decoração com ornatos de folhagens.  

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de 

acanto.  

 

3.4. Douramento e pintura 

 

_ 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes manuscritas 

 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 25, 

m. 235, fls. 1761-1766. 

 

4.2. Bibliografia 

 

AZEVEDO, Correia de – Património artístico da região duriense. Vila do 

Conde: Escola Profissional de Santa Clara, 1972. p. 43. 

 

PALAVRAS, Armando Manuel Gomes – Anjos de Penaguião. Lisboa: [s.n.], 

2001. Dissertação de mestrado em História da Arte apresentada à 

Universidade Lusíada. Texto policopiado.  

 

PALAVRAS, Armando – Os tectos de Penaguião e a Gloriosa Virgem Maria 

de Oliveira. In Estudos Transmontanos e Durienses. Vila Real: Arquivo 

Distrital de Vila Real. Nº 10 (2001) p. 84.  

 

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). p. 400-401. 

 

4.3. Recursos electrónicos 

 

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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FICHA DE INVENTÁRIO 9 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1. Designação do edifício 

 

Igreja Paroquial de Moura Morta / Igreja de Santa Comba (V. FICHA DE 

INVENTÁRIO 8). 

 

1.2. Localização geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho do Peso da Régua, freguesia de Moura Morta. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de construção do 

edifício 

 

Século XVIII. 

1724 – Correia de Azevedo aponta esta data para a sua construção. Segundo o 

mesmo autor «A pouca talha que há na igreja é muito pobre e sem arte, o 

mesmo se podendo dizer do tecto, formado na totalidade (capela-mor e corpo 

da igreja, por 97 [são 95] “cachetones”, já com o dourado da talha quase 

desaparecido, e pinturas sem qualquer valor artístico». 

1731 – Era assistente na obra da Igreja da Comenda de Moura Morta o mestre 

imaginário Domingos Martins Fagundes, natural da freguesia de Sâo Paio, 

comarca de Guimarães (Ref.: TEIXEIRA). 

 

2.2. Data de elaboração dos 

caixotões 

 

Molduras: século XVIII. 

Painéis: século XX. Não são originais. 

 

2.3. Intervenções 

 

Desconhecidas. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Nave. 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de setenta caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em dez fiadas transversais e sete fiadas 

longitudinais. Os setenta painéis, de formato rectangular, dispostos 

longitudinalmente, são enquadrados e separados por onze elementos 

separadores transversais e oito elementos longitudinais de perfil saliente e 

arredondado (os dos rompantes reduzidos a metade), compostos por molduras 

concavas e convexas. 

Os elementos separadores terminam em ressaltos em forma de cone invertido, 

ao todo vinte e duas mísulas, onze de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da nave num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as 

quais integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimen-se entre o respectivo arco cruzeiro e a parede dos 

pés da nave.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se oitenta e oito 

ornamentos isolados de formato quadrado: cinquenta e quatro florões e 

trinta e quatro meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e temática 

decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, representando 

iconograficamente figuras de profetas, apóstolos, doutores da Igreja e santos 

evangelistas.  

 

Os elementos separadores são ornados de uma malha contínua de motivos 

geométricos lembrando aneis entrelaçados. Uma das molduras exteriores, mais 
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próximas dos painéis, é coberta de folhagens e a outra é lisa. 

As diversas molduras do entablamento apresentam uma decoração 

diferenciada, mais ou menos saliente e reentrante, com ornatos contínuos de 

folhagens e a mesmos motivos que vemos nos elementos separadores. 

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de 

acanto.  

 

3.4. Douramento e pintura 

 

A grande generalidade dos elementos separadores, molduras, mísulas e florões 

são dourados, mas apresentam um grande desgaste. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 8. 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 8. 

 

4.3. Recursos electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 8. 

  



124 

 

 

FICHA DE INVENTÁRIO 10 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1. Designação do edifício 

 

Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria. 

 

1.2. Localização geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho do Peso da Régua, freguesia de Sedielos. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de construção do 

edifício 

 

Séculos XVI/XVII (conjectural) /XVIII.  

1788 – Data inscrita no portal lateral S. 

1756, Jan., 17 – Escritura que obriga o mestre escultor Francisco Xavier 

Correia, de Vila Real, a dar concluída a obra de carpintaria do coro da Igreja, 

no praso de seis meses, pela quantia de 96.000 reis (Ref.: TEIXEIRA). 

1756, Jan., 20 – Escritura que obriga Manuel Teixeira de Carvalho, do lugar 

do Arrabalde da mesma freguesia, em parceria com António Mansilha 

Guedes, a concluir a obra de pedraria, na qual constava o reboco das paredes e 

a feitura de cinco frestas com grades de ferro (Ref.: TEIXEIRA). 

 

2.2. Data de elaboração dos 

caixotões 

 

1755, Julh., 13 – Escritura entregando a obra de pintura, douramento e talha da 

Igreja de Sedielos a Bartolomeu Mesquita Cardoso, da cidade de Lamego, que 

a executou em parceria com Domingos Martins Pereira, de Fornelos. 

 

2.3. Intervenções 

 

1998 – Reparações gerais e limpesa da talha pela Comissão Fabriqueira e pelo 

GAT de Vila Real. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Bartolomeu Mesquita Cardoso (dourador e pintor). 

Domingos Martins Pereira (entalhador). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de quinze caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em três fiadas transversais e cinco 

fiadas longitudinais. Os quize painéis, de formato quadrado, são enquadrados 

e separados por quatro elementos separadores transversais e seis 

elementos longitudinais de perfil saliente, arredondado (os dos rompantes 

reduzidos a metade), compostos por uma moldura exterior de dimensão muito 

fina. 

Os elementos separadores terminam em pequenos ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo seis mísulas, três de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as 

quais integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da capela-mor e o 

retábulo-mor.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se vinte ornamentos 

isolados de formato quadrado: oito florões e doze meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e temática 

decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, evidenciando cenas 

narrativas do Antigo Testamento. Dado o estado de degradação dos painéis, 

conseguimos apenas identificar duas cenas iconográficas ligadas à história de 

Abraão: Abraão e os três anjos e O Sacrifício de Isaac. 
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Os elementos separadores são ornados de fitas onduladas, de formato achatado 

e seguindo sentidos alternadamente invertidos. A moldura exterior de 

dimensão muito fina é lisa. 

As diversas molduras do entablamento apresentam uma decoração 

diferenciada, mais ou menos saliente e reentrante, com ornatos contínuos de 

folhas de acanto e folhagens.  

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de 

acanto. Registamos três variedades de florões. 

 

3.4. Douramento e pintura 

 

Os painéis polícromos contrastam com o douramento (parcialmente) visível 

em algumas molduras, entablamentos, mísulas, florões e meios-florões.  

Regista-se, contudo, um grande desgaste nestes elementos e na polícromia dos 

painéis, estando o conjunto na generalidade em muito mau estado de 

conservação. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes manuscritas 

 

A.D.V.R., C.N.S.M.P., Livro de notas, 5º ofício, nº 037 (cota original: B; cota 

antiga: 183), fls. 48v.-50 (V. DOCUMENTO XII. Vol. II: Tomo I – Apêndice 

Documental. p. 44-47). 

 

4.2. Bibliografia 

 

AZEVEDO, Correia de – Património artístico da região duriense. Vila do 

Conde: Escola Profissional de Santa Clara, 1972. p. 45-46. 

 

PALAVRAS, Armando Manuel Gomes – Anjos de Penaguião. Lisboa: [s.n.], 

2001. Dissertação de mestrado em História da Arte apresentada à 

Universidade Lusíada. Texto policopiado.  

 

PALAVRAS, Armando – Os tectos de Penaguião e a Gloriosa Virgem Maria 

de Oliveira. In Estudos Transmontanos e Durienses. Vila Real: Arquivo 

Distrital de Vila Real. Nº 10 (2001) p. 84. 

 

4.3. Recursos electrónicos 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria (Nº 

IPA PT011708090012) [Em linha]. Actual. 1998. [Consult. Out. 2009]. 

Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 11 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria (V. FICHA DE INVENTÁRIO 

10). 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho do Peso da Régua, freguesia de Sedielos. 

 

 

1.3. Protecção 

 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séculos XVI/XVII (conjectural) /XVIII.  

1788 – Data inscrita no portal lateral S. 

1756, Jan., 17 – Escritura que obriga o mestre escultor Francisco Xavier Correia, de 

Vila Real, a dar concluída a obra de carpintaria do coro da Igreja, no praso de seis 

meses, pela quantia de 96.000 reis (Ref.: TEIXEIRA). 

1756, Jan., 20 – Escritura que obriga Manuel Teixeira de Carvalho, do lugar do 

Arrabalde da mesma freguesia, em parceria com António Mansilha Guedes, a 

concluir a obra de pedraria, na qual constava o reboco das paredes e a feitura de 

cinco frestas com grades de ferro (Ref.: TEIXEIRA). 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1755, Julh., 13 – Escritura entregando a obra de pintura, douramento e talha da 

Igreja de Sedielos a Bartolomeu Mesquita Cardoso, da cidade de Lamego, que a 

executou em parceria com Domingos Martins Pereira, de Fornelos. 

 

2.3. Intervenções 

 

1998 – Reparações gerais e limpesa da talha pela Comissão Fabriqueira e pelo GAT 

de Vila Real. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Bartolomeu Mesquita Cardoso (dourador e pintor). 

Domingos Martins Pereira (entalhador). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Nave. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de sessenta caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em doze fiadas transversais e cinco fiadas 

longitudinais. Os sessenta painéis, de formato rectangular dispostos 

longitudinalmente, são enquadrados e separados por treze elementos separadores 

transversais e seis elementos longitudinais de perfil saliente, arredondado ou 

rectos (os dos rompantes reduzidos a matade), compostos por várias molduras 

exteriores de dimenção diferenciada que alternam entre a forma côncava e convexa. 

Os elementos separadores e as molduras dos rompantes terminam em ressaltos em 

forma de cone invertido, ao todo vinte e seis mísulas, treze de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da nave num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as quais 

integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimen-se entre o respectivo arco cruzeiro e a parede dos pés da 

nave.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se setenta e oito ornamentos 

isolados de formato quadrado: quarenta e quatro florões, trinta e quatro meios-

florões. 

 

3.3. Iconografia e 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado com brutescos, isto é,  com 
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temática decorativa 

 

uma ornamentação simétrica de folhas de acanto enroladas em espiral, volutas 

vegetalistas, flores, florões, cartelas, grinaldas, vasos floridos e meios-corpos. As 

composições variam de painel para painel.   

 

Os elementos separadores são ornados de fitas onduladas, dispostas lateralmente, de 

formato achatado e seguindo sentidos alternadamente invertidos. As molduras 

exteriores, mais próximas dos painéis, são cobertas de folhagens. 

As diversas molduras do entablamento apresentam uma decoração diferenciada, 

mais ou menos saliente e reentrante, com ornatos contínuos de folhagens.  

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de acanto. 

Registamos três módulos de florões. 

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Todos os elementos se encontram em mau estado de conservação. Alguns caixotões 

já não possuem paineis e a polícromia dos painéis existentes é já pouco visível 

assim como o douramento que cobriria molduras, entablamentos, mísulas, florões e 

meios-florões. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 10. 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 10. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 10. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 12 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria (V. FICHA DE INVENTÁRIO 

10 e 11). 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho do Peso da Régua, freguesia de Sedielos. 

 

 

1.3. Protecção 

 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séculos XVI/XVII (conjectural) /XVIII.  

1788 – Data inscrita no portal lateral S. 

1756, Jan., 17 – Escritura que obriga o mestre escultor Francisco Xavier Correia, de 

Vila Real, a dar concluída a obra de carpintaria do coro da Igreja, no praso de seis 

meses, pela quantia de 96.000 reis (Ref.: TEIXEIRA). 

1756, Jan., 20 – Escritura que obriga Manuel Teixeira de Carvalho, do lugar do 

Arrabalde da mesma freguesia, em parceria com António Mansilha Guedes, a 

concluir a obra de pedraria, na qual constava o reboco das paredes e a feitura de 

cinco frestas com grades de ferro (Ref.: TEIXEIRA). 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1755, Julh., 13 – Escritura entregando a obra de pintura, douramento e talha da 

Igreja de Sedielos a Bartolomeu Mesquita Cardoso, da cidade de Lamego, que a 

executou em parceria com Domingos Martins Pereira, de Fornelos. 

 

2.3. Intervenções 

 

1998 – Reparações gerais e limpesa da talha pela Comissão Fabriqueira e pelo GAT 

de Vila Real. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Bartolomeu Mesquita Cardoso (dourador e pintor). 

Domingos Martins Pereira (entalhador). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela das Almas (lado do Evangelho). 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de dez caixotões entalhados cobrindo uma falsa abóbada 

de berço abatida, dispostos em duas fiadas transversais e cinco fiadas 

longitudinais (tomamos a posição de quem se encontra em frente à capela). Os dez 

painéis, de formato rectangular, dispostos longitudinalmente, são enquadrados e 

separados por dois elementos separadores transversais (visíveis) e seis elementos 

longitudinais de perfil saliente, achatado e vértices em curvatura (os dos rompantes 

reduzidos a metade), compostos por uma moldura exterior côncava. 

Os elementos separadores terminam em ressaltos em forma de cone invertido, ao 

todo quatro mísulas, duas de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as quais 

integram as ditas mísulas.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se doze florões, ornamentos 

isolados de formato quadrado. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Os paineis, as molduras e os elementos separadores são lisos. As diversas molduras 

do entablamento apresentam uma decoração diferenciada, mais ou menos saliente e 

reentrante, com ornatos contínuos de folhas de acanto e folhagens. 

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 
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entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de acanto. 

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Todos os elementos se encontram em mau estado de conservação. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 11. 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 11. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÁRIO 11. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 13 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Capela de São Pedro de Medrões. 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Santa Marta de Penaguião, freguesia de Medrões. 

 

 

1.3. Protecção 

 

 

Monumento de Interesse Público (Portaria nº 405/2010. Diário da República. II 

Série. 114 (2010-06-15).  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVII/XVIII. 

 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1748 – Arrematação da obra da capela de São Pedro pelo mestre Garcia Fernandes 

de Oliveira, da freguesia de Pena Longa, concelho de Guimarães. O mestre 

obrigava-se a fazer o telhado apainelado e com talha a dividir os painéis. O púlpito 

seria alongado e a sua pedra forrada. Os retábulos colaterais seguiriam o modelo dos 

alongados da igreja de Cever e as suas colunas seriam salomónicas. A obra duraria 

um ano e custaria 190.000 reis, pagos em três prestações, a primeira de 60.000, e as 

restantes de 130.000, uma a meio e a outra no final da obra (Ref.: TEIXEIRA). 

 

2.3. Intervenções 

 

c. 1987 – Reparação das coberturas exteriores pela Junta de Freguesia.   

2000 – A Junta de Freguesia executa trabalhos de recuperação da Igreja, incluídos 

num projecto financiado pelo «Leader-II», programa de iniciativa comunitária e da 

Associação do Douro Histórico.   

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Garcia Fernandes de Oliveira.  

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de trinta e sinco caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em cinco fiadas transversais e sete fiadas 

longitudinais. Os trinta painéis, de formato quadrado, são enquadrados e separados 

por seis elementos separadores transversais e seis elementos longitudinais de 

perfil saliente, convexo e vértices em curvatura, compostos por duas molduras 

exteriores que alternam entre a forma côncava e convexa. 

Os elementos separadores terminam em ressaltos em forma de cone invertido, ao 

todo dez mísulas, cinco de cada lado, duas das quais são meias-mísulas. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha, as quais integram 

as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da capela-mor e o retábulo-

mor.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se vinte e quatro ornamentos 

isolados em forma de cruz. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, representando 

iconograficamente padres e doutores da Igreja.  

 

Os elementos separadores são lisos. As suas molduras exteriores, são cobertas de 

folhagens. 
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O entablamento possui algumas molduras lisas e outras apresentam uma decoração 

contínua, mais ou menos saliente e reentrante, com ornatos de folhagens.  

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

 

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Paineis, entablamentos, elementos separadores e molduras polícromos, pintados com 

marmoreados. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 23, m. 

107, fls. 701-706. 

 

4.2. Bibliografia 

 

AZEVEDO, Correia de – Património artístico da região duriense. Vila do Conde: 

Escola Profissional de Santa Clara, 1972. 413 p. 

 

ALMEIDA, José António Ferreira de – Tesouros artísticos de Portugal. Lisboa: 

Selecções do Reader’s Digest, 1976. p. 390. 

 

PALAVRAS, Armando Manuel Gomes – Anjos de Penaguião. Lisboa: [s.n.], 2001. 

Dissertação de mestrado em História da Arte apresentada à Universidade Lusíada. 

Texto policopiado.  

 

MONTEIRO, J. Gonçalves – Penaguião: terra e gente. Coimbra: Câmara Municipal 

de Santa Marta de Penaguião, 2004. P. 191-192. 

 

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). p. 458-460. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Capela de São Pedro de Medrões (Nº IPA PT011711060007) 

[Em linha]. Actual. 1997 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 14 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Capela de São Pedro de Medrões (V. FICHA DE INVENTÀRIO 13). 

. 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Santa Marta de Penaguião, freguesia de Medrões. 

 

 

1.3. Protecção 

 

 

Monumento de Interesse Público (Portaria nº 405/2010. Diário da República. II 

Série. 114 (2010-06-15).  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVII/XVIII. 

 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1748 – Arrematação da obra da capela de São Pedro pelo mestre Garcia Fernandes 

de Oliveira, da freguesia de Pena Longa, concelho de Guimarães. O mestre 

obrigava-se a fazer o telhado apainelado e com talha a dividir os painéis. O púlpito 

seria alongado e a sua pedra forrada. Os retábulos colaterais seguiriam o modelo dos 

alongados da igreja de Cever e as suas colunas seriam salomónicas. A obra duraria 

um ano e custaria 190.000 reis, pagos em três prestações, a primeira de 60.000, e as 

restantes de 130.000, uma a meio e a outra no final da obra (Ref.: TEIXEIRA). 

 

2.3. Intervenções 

 

c. 1987 – Reparação das coberturas exteriores pela Junta de Freguesia.   

2000 – A Junta de Freguesia executa trabalhos de recuperação da Igreja, incluídos 

num projecto financiado pelo «Programa de Iniciativa Comunitária – LEADER II» 

e apoiado pela Associação do Douro Histórico. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Garcia Fernandes de Oliveira.  

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Nave. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de cinquenta e seis caixotões entalhados cobrindo uma 

falsa abóbada de berço abatida, dispostos em oito fiadas transversais e sete fiadas 

longitudinais. Os cinquenta e seis painéis, de formato rectangular dispostos 

longitudinalmente, são enquadrados e separados por nove elementos separadores 

transversais e seis elementos longitudinais de perfil pouco saliente, achatado, e 

vértices em curvatura (o do rompante dos pés da nave reduzido a metade), 

compostos por duas molduras exteriores de dimensão muito fina que alternam entre 

a forma côncava e convexa. 

Os elementos separadores terminam em pequenos ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo catorze mísulas, sete de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da nave num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha, as quais 

integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimen-se entre o respectivo arco cruzeiro e a parede dos pés da 

nave.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se quarenta e dois ornamentos 

isolados em forma de cruz. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, representando 

iconograficamente padres e doutores da Igreja.  
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Os elementos separadores são lisos e as suas molduras exteriores são cobertas de 

folhagens. 

O entablamento possui algumas molduras lisas e outras apresentam uma decoração 

contínua, mais ou menos saliente e reentrante, com enrolamentos acantiformes.  

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Paineis, entablamentos, elementos separadores e molduras polícromos, pintados 

com marmoreados. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.2. Fontes 

manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 13. 

 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 13. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 13. 
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FICHA DE INVENTÁRIO  15 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Capela de Nossa Senhora dos Remédios.  

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Santa Marta de Penaguião, freguesia de Medrões. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do 

edifício 

 

Primeira metade do séc. XVIII. 

 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1739, Set., 1 – Escritura de obrigação com os mestres imaginários João Batista e 

Francisco Barbosa, da vila de Fontes, para cumprirem com as obras de carpintaria 

(retábulo, forro, púlpito e presbitério), telhados, argamassas, grades de ferro, sino e 

sacristia, reparo das portas e fechos pela quantia de 310.000 reis e no prazo de um ano. 

Painéis: século XX. Não são os originais. 

 

2.3. Intervenções 

 

2000 – A Junta de Freguesia executa trabalhos de pavimentação e arranjo do adro, 

incluídos num projecto financiado pelo «Leader-II», programa de iniciativa 

comunitária e da Associação do Douro Histórico.   

 

2.4. Artistas e 

artífices 

 

João Batista (imaginário). 

Francisco Barbosa (imaginário). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Corpo único. 

 

 

3.2. Número e 

formato 

 

 

Contabilizamos um total de quarenta e nove caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em sete fiadas transversais e sete fiadas 

longitudinais. Os quarenta e nove painéis, de formato rectangular dispostos 

longitudinalmente, são enquadrados e separados por oito elementos separadores 

transversais e oito elementos longitudinais de perfil saliente, convexo e vértices em 

curvatura, compostos por duas molduras exteriores que alternam entre a forma 

côncava e convexa. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da nave num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave), estrutura independente posterior ou pré-existente. 

Os rompantes comprimem-se entre os pés do corpo da capela e o retábulo-mor.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se  sessenta e quatro ornamentos 

isolados em forma de cruz (florões estilizados), os mais próximos das paredes do 

corpo reduzidos a metade. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, representando 

iconograficamente figuras do Antigo e figuras e cenas narrativas do Novo Testamento.  

Os elementos separadores são lisos. As suas molduras exteriores, são cobertas de 

folhagens. 

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Painéis, entablamentos, elementos separadores e molduras polícromos, pintados com 

marmoreados. 
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4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas  

 

A.D.V.R., C.N.S.M.P., Livro de notas, 4º ofício, nº 25 (cota original: 5), fls. 53v.-55. 

(V. DOCUMENTO VIII. Vol. II: Tomo I – Apêndice Documental. p. 35-37). 

 

4.2. Bibliografia 

 

MONTEIRO, J. Gonçalves – Penaguião: terra e gente. Coimbra: Câmara Municipal 

de Santa Marta de Penaguião, 2004. p. 192. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

NOÉ, Paula – Capela de Nossa Senhora dos Remédios (Nº IPA PT011711060060) 

[Em linha]. Actual. 2007 [Consult. Out.. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 16 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Paroquial de São João Baptista de Lobrigos.  

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Santa Marta de Penaguião, freguesia de Lobrigos. 

 

 

1.3. Protecção 

 

 

Imóvel de Interesse Público (DECRETO nº 47 508/67. Diário do Governo. 20 (20-

01-67).  

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Primeira metade do século XVII – Época provável da construção da igreja. 

1638 – Data inscrita num túmulo da capela-mor. 

Século XVIII – Provável acrescento da torre sineira. 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

Primeira metade do séc. XVIII. 

 

 

2.3. Intervenções 

 

1963, Out., 18 – Comissão Fabriqueira solicita a comparticipação do Estado para 

obras de restauro urgentes a efectuar na Igreja. 

1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 – Consolidação da estrutura da Igreja. Os trabalhos 

incluíram o restauro e limpeza dos quadros. 

2001 – Encerramento da igreja para se procederem a novas obras de conservação e 

restauro. 

2003, Mar., 2 – Reabertura ao culto da Igreja depois das obras de conservação e 

restauro. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de trinta caixotões entalhados cobrindo uma falsa abóbada 

de berço abatida, dispostos em seis fiadas transversais e cinco fiadas 

longitudinais.  
Todos os painéis, de formato rectangular são enquadrados e separados por seis 

elementos separadores transversais e seis elementos longitudinais de perfil 

saliente, achatado, e vértices em curvatura (os dos rompantes reduzidos a metade), 

compostos por duas molduras exteriores: a intermédia convexa e a exterior côncava. 

Os painéis mais próximos do altar-mor não apresentam um dos elementos 

delimitadores transversais, possuindo apenas a dupla moldura que os envolvem. Já o 

que está mais próximo do arco cruzeiro apresenta-se reduzido a metade. 

Os elementos separadores terminam em ressaltos em forma de cone invertido, ao 

todo doze mísulas, seis de cada lado, duas das quais são meias-mísulas, uma de 

cada lado no rompante mais róximo do arco cruzeiro. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as quais 

integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da capela-mor e o retábulo-

mor.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se trinta e seis ornamentos 

isolados de formato quadrado, de corte irregular: trinta florões e seis meios-florões. 
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Nas ilhargas da capela-mor contabilizamos vinte e dois painéis, igualmente 

entalhados. A fiada inferior horizontal é em cada lado, interrompida pelos vãos de 

iluminação desse espaço, na segunda fiada vertical mais próxima do altar-mor. 

Cada painel, de formato rectangular, é enquadrado por duas molduras, uma moldura 

larga de perfil achatado, seguida de outra que assume forma côncava. A separar este 

enquadramento e a demarcar os painéis, uma moldura esculpida, de perfil saliente. 

O conjunto apoia-se e prolonga-se num entablamento (cornija/friso/arquitrave), 

contínuo, composto por diversas molduras de talha dourada, dispostas nas ilhargas 

da capela-mor. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, evidenciando cenas 

narrativas do Antigo Testamento – relacionadas com a Vida de Abraão e a Vida de 

Moisés – e do Novo Testamento – relacionadas com a Glorificação de Cristo. 

Algumas pinturas ainda revelaam composições relacionadas com a Vida de Santa 

Clara. 

Nos elementos separadores, o friso interior recebeu uma decoração contínua de 

enrolamentos canatiformes e flores em baixo relevo. A moldura exterior mais 

próxima é lia e a mais afastada e consequentemente mais próxima do painel recebeu 

também uma decoração com folhagens em baixo relevo, acompanhando a forma 

concava do elemento. 

 No entablamento, as diversas molduras apresentam uma decoração diferenciada, 

mais ou menos saliente e reentrante. A molduras de superfície curva ou recta, de 

tratamento liso contrapoem-se molduras profusamente decoradas com ornatos 

contínuos de folhas de acanto e folhagens.  

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

Os florões compoêm diversos módulos mas representam todos eles flores circulares 

abertas, emolduradas por folhas de acanto ou folhagens dispostas de modo 

diversificado.  

 

Nos painéis pintados situados nas ilhargas da capela-mor surgem composições com 

temas hagiográficos. No lado do Evangelho, nos quatro paineis das duas primeiras 

fiadas verticais mais proximas do arco cruzeiro, temos representações dos quatro 

evangelistas, seguidas da representação de temas alusivos à Infância de São João 

Baptista, o orago da igreja. 

No lado da Epístola, o mesmo esquema, agora com representações dos padres da 

Igreja e temas alusivos à Paixão de São João Baptista. 

Nos elementos separadores, o friso interior recebeu uma decoração contínua de 

enrolamentos acantiformes em baixo-relevo. A moldura exterior mais próxima 

recebeu uma decoração vegetalista que acompanha o seu perfil côncavo e a mais 

afastada e consequentemente mais proxima do painel, é lisa. 

No entablamento, as diversas molduras apresentam uma decoração diferenciada 

mais ou menos saliente e reentrante, composta por enrolamentos acantiformes e 

folhagens. 

No cruzamento dos elementos transversais e longitudinais adaptam-se pequenas 

flores esculpidas.  

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

O douramento das molduras dos diversos elementos, do entablamento, das mísulas e 

dos florões contrasta com a policromia escurecida dos painéis, onde se destacam 

sobretudo vermelhos, verdes e brancos a par da carnação das figuras. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 21, m. 

101, fls. 1001-1007. 

 

4.2. Bibliografia 

 

 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E 

ARQUEOLÓGICO – Património arquitectónico e arqueológico classificado. 

Lisboa: IPPAR; Secretaria de Estado da Cultura, 1993. ISBN 972-95814-1-X. Vol. 

3, p. 30. 
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PALAVRAS, Armando Manuel Gomes – Anjos de Penaguião. Lisboa: [s.n.], 2001. 

Dissertação de mestrado em História da Arte apresentada à Universidade Lusíada. 

Texto policopiado.  

 

PALAVRAS, Armando – Os tectos de Penaguião e a Gloriosa Virgem Maria de 

Oliveira. In Estudos Transmontanos e Durienses. Vila Real: Arquivo Distrital de 

Vila Real. Nº 10 (2001) p. 84.  

 

Recuperada Igreja de Lobrigos. Diário do Minho, 1 Março 2003, p. 18.  

 

MONTEIRO, J. Gonçalves – Penaguião: terra e gente. Coimbra: Câmara Municipal 

de Santa Marta de Penaguião, 2004. p. 206-207. 

 

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. p. 454-455. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

SERENO, Isabel; NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de São João de Lobrigos / Igreja 

de São João Baptista (Nº IPA PT011711080003) [Em linha]. Actual. 2009 [Consult. 

Out. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

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

 

CARVALHO, Rosário – Igreja de São João Baptista, paroquial de Lobrigos [Em 

linha]. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/geral/patrimonioimovel/detail/73910/>

. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 17 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Paroquial de São João Baptista de Lobrigos (V. FICHA DE INVENTÀRIO 

15). 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Santa Marta de Penaguião, freguesia de Lobrigos. 

 

1.3. Protecção 

 

Imóvel de Interesse Público (DECRETO nº 47 508/67. Diário do Governo. 20 (20-

01-67)). 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Primeira metade do século XVII – Época provável da construção da igreja. 

1638 – Data inscrita num túmulo da capela-mor. 

Século XVIII – Provável acrescento da torre sineira. 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

Primeira metade do séc. XVIII. 

 

 

2.3. Intervenções 

 

1963, Out., 18 – Comissão Fabriqueira solicita a comparticipação do Estado para 

obras de restauro urgentes a efectuar na Igreja. 

1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 – Consolidação da estrutura da Igreja. Os trabalhos 

incluíram o restauro e limpeza dos quadros. 

2001 – Encerramento da igreja para se procederem a novas obras de conservação e 

restauro. 

2003, Mar., 2 – Reabertura ao culto da Igreja depois das obras de conservação e 

restauro. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Nave. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de quarenta e cinco caixotões entalhados cobrindo uma 

falsa abóbada de berço abatida, dispostos em nove fiadas transversais e cinco 

fiadas longitudinais. Os painéis apresentam uma numeração, cuja data de 

colocação desconhecemos. È nessa numeração que apoiamos a orientação da nossa 

contagem. 

Todos os painéis, de formato quadrado são enquadrados e separados por dez 

elementos separadores transversais e seis elementos longitudinais de perfil 

saliente, achatado, e vértices em curvatura (os dos rompantes reduzidos a metade), 

compostos por três molduras exteriores que alternam entre a forma côncava e 

convexa.  

Os elementos separadores terminam em ressaltos em forma de cone invertido, ao 

todo vinte mísulas, dez de cada lado, duas das quais são meias mísulas, uma de 

cada lado no rompante mais próximo do arco cruzeiro. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as quais 

integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco e a parede dos pés da nave.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se sessenta ornamentos isolados 

de formato quadrado: trinta e seis florões e vinte e quatro meios-florões, dividos 

pelos limites dos elementos transversais e pelos rompantes do arco cruzeiro. 

 



140 

 

Nas paredes laterais da nave contabilizamos doze painéis em madeira, seis de cada 

lado, dispostos aos pares e colocados a meia altura, numa fiada vertical, intercalada 

pelos janelões da nave. 

Cada painel, de formato rectangular, é enquadrado por duas molduras, uma moldura 

larga de perfil achatado, seguida de outra que assume forma côncava e convexa. A 

separar este enquadramento e a demarcar os painéis, uma moldura esculpida, de 

perfil saliente.  

Cada um dos conjuntos apoia-se num entablamento (cornija/friso/arquitrave), 

contínuo, composto por diversas molduras de talha dourada, dispostas de ambos os 

lados das paredes da nave, as quais integram mísulas pequenas, em forma de cone 

invertido, colocadas no alinhamento das ditas molduras.  

Os painéis, as respectivas molduras e as mísulas funcionam como um 

prolongamento dos caixotões do tecto, e dos respectivos elementos estruturais e de 

suporte. O entablamento é o mesmo elemento que serve de suporte aos caixotões do 

sub-coro. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, evidenciando cenas 

narrativas do Novo Testamento que integram os seguintes ciclos: 

 Infância de Cristo 

 Vida pública de Cristo 

 Paixão de Cristo 

 

Nos elementos separadores, o friso interior recebeu uma decoração contínua de 

entrançado em baixo-relevo. As três molduras laterais são lisas. 

No entablamento, as diversas molduras apresentam de forma mais ou menos 

saliente e reentrante, de superfície curva ou recta são lisas e envolvem um friso 

central profusamente decorado por enrolamentos acantiformes e folhagens. 

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compõem o 

entablamento. Na base enrolamentos de acanto. 

Os florões compondo um só módulo representam flores circulares abertas 

emolduradas por folhas de acanto.  

 

Os paineis pintados situados nas paredes laterais da nave represenram temas 

hagiográficos. Cada um dos painéis apresenta um dos doze apóstolos, todos 

identificados com uma legenda, mas à semelhança da numeração dos painéis do 

tecto da nave desconhecemos a data da sua colocação  

Nos elementos separadores, o friso interior recebeu uma decoração contínua de 

enrolamentos acantiformes em baixo-relevo. As restantes molduras são lisas. 

O entablamento, como já referimos, é o mesmo elemento que serve de suporte aos 

caixotões do sub-coro e por isso dispensamos a sua descrição, bem como dos 

elementos que o completam.  

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

O douramento das molduras dos diversos elementos, do entablamento, das mísulas, 

dos florões e dos seus enrolamentos acantiformes, contrasta com a policromia dos 

painéis, onde dominam amarelos azuis e vermelhos, aliados à carnação rosa das 

figuras representadas, destacadas de fundos de tons escurecidos. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 15. 

 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 15. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 15. 

 

 

 



141 

 

 

 

FICHA DE INVENTÁRIO 18 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Paroquial de São João Baptista de Lobrigos (V. FICHA DE INVENTÀRIO 

15 e 16). 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Santa Marta de Penaguião, freguesia de Lobrigos. 

 

 

1.3. Protecção 

 

 

Imóvel de Interesse Público (DECRETO nº 47 508/67. Diário do Governo. 20 (20-

01-67)). 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Primeira metade do século XVII – Época provável da construção da igreja. 

1638 – Data inscrita num túmulo da capela-mor. 

Século XVIII – Provável acrescento da torre sineira. 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

Primeira metade do século XVIII. 

 

2.3. Intervenções 

 

1963, Out., 18 – Comissão Fabriqueira solicita a comparticipação do Estado para 

obras de restauro urgentes a efectuar na Igreja. 

1966 / 1967 / 1968 / 1969 / 1970 – Consolidação da estrutura da Igreja. Os trabalhos 

incluíram o restauro e limpeza dos quadros. 

2001 – Encerramento da igreja para se procederem a novas obras de conservação e 

restauro. 

2003, Mar., 2 – Reabertura ao culto da Igreja depois das obras de conservação e 

restauro. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Sub-coro. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos no sub-coro quatro caixotões em madeira, dispostos em plano 

numa fiada longitudinal. Os painéis, de formato quadrado são enquadrados e 

separados por dois elementos separadores transversais e cinco longitudinais de 

perfil saliente, achatado, compostos por três molduras exteriores que alternam entre 

a forma côncava e convexa. 

Nas paredes da nave os elementos separadores transversais e longitudinais terminam 

em ressaltos em forma de cone invertido, ao todo sete mísulas, três na parede dos 

pés da nave, duas nas paredes laterais da nave (uma de cada lado) e outras duas 

adaptadas ao cruzamento das paredes, nos cantos. 

O conjunto apoia-se num entablamento (cornija/friso/arquitrave) composto por 

diversas molduras de talha dourada, as quais integrando as ditas mísulas, 

percorrerem todo o comprimento e os pés da nave. 

Nos limites dos elementos separadores transversais e longitudinais, contam-se dez 

ornamentos isolados de formato quadrado perfeitamente recortado: cinco florões 

distribuídos no limite do gradeamento do coro alto, outros cinco meios-florões nos 

rompantes dos pés da nave.  

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado com flores, festões e 

acantos enrolados, elementos distribuídos simetricamente.  

Nos elementos separadores, o friso interior recebeu uma decoração contínua de 
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entrançado em baixo-relevo. Note-se uma distinção na decoração do friso mais 

próximo do gradeamento do coro onde o entrançado é intercalado com flores 

abertas. As três molduras laterais são lisas. 

No entablamento, vemos diversas molduras rectas e lisas a par de um friso central 

profusamente decorado por enrolamentos acantiformes, folhagens e fores. 

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compõem o 

entablamento. Na base enrolamentos de acanto. 

Os florões, compondo um só módulo representam flores circulares abertas, 

emolduradas por folhas de acanto.  

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

O douramento do friso central das vigas, do entablamento e das mísulas contrasta 

com a cor escura das restantes molduras e com a policromia dos painéis. Verdes, 

rosas e azuis, nos enrolamentos acantifomes, nas folhagens e nas flores destacam-se 

em fundos ocres. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 15. 

 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 15. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 15. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 19 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Paroquial de São Miguel de Lobrigos.  

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Santa Marta de Penaguião, freguesia de S. 

Miguel de Lobrigos. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVIII.  

1718 – Data do Tombo da igreja. 

1719, Out., 28 – Elaboração de finta para as obras da igreja, nas casas da residência 

da igreja, estando presente o Abade João de Magalhães e Faria, o cura da igreja, 

Manuel Mesquita, o juiz da igreja e os eleitos; o Abade deu 3 moedas de ouro, 

Alexandre de Mansilha Pinto (juiz) 5 moedas de ouro, António Guedes Alcoforado 

5 moedas de ouro, Pedro Taveiro da Cerveira 3 moedas de ouro e Francisco Pereira 

Pinto 5 moedas de ouro, tendo os cinco juntado 190.600 reis. Os Irmãos da 

Confraria de cinco lugares – Lamas, Santa Comba, Santa Marta, Laurentim e São 

Miguel – também contribuíram para as obras, ainda que com verbas menores. Ao 

todo, a Confraria juntou 550.010 reis para as obras, as quais foram executadas pelo 

mestre ferreiro de Lamas, Manuel Teixeira, pelo mestre ferreiro de Vila Real, 

Domingos de Matos, e por João Duarte e Manuel Ribeiro (Ref.: NOÉ). 

1720 – Data inscrita sobre o portal principal. 

1720, Ago., 10 – Pelas grades da igreja Domingos de Matos recebeu 6.680 reis e 

Manuel Teixeira 4.800 reis. Manuel Teixeira recebeu ainda 480 reis pela finta, 

6.830 pelas grades das frestas, 2.400 pelas grades do coro, 300 reis pelas grades do 

cruzeiro e 600 reis pelos ferros dos sinos (Ref.: NOÉ). 

1720, Ago., 12 – Domingos de Matos recebeu 28.540 reis pelo traçado do risco da 

igreja e Manuel Teixeira, seu assistente, recebeu 19.710 reis (Ref.: NOÉ). 

1721, Mai., 4 – João Duarte recebeu 3 moedas de ouro no valor de 20.000 reis por 

consertos na igreja (Ref.: NOÉ). 

1721, Mai., 10 – João Duarte recebeu a mesma quantia também por consertos (Ref.: 

NOÉ). 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1729, Jan., 13 – Obrigação e fiança que faz João Pinto de Magalhães da obra de 

retábulos colaterais, arco, frontespício e frontais de talha, forro, púlpito, coro com 

balaustrada de São Miguel de Lobrigos. 

 

2.3. Intervenções 

 

Teve intervenções recentes, mas que não pudemos precisar. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

João Pinto de Magalhães (carpinteiro). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de vinte e cinco caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em cinco fiadas transversais e cinco fiadas 

longitudinais. Os vinte e cinco painéis, de formato rectangular dispostos 

longitudinalmente, são enquadrados e separados por seis elementos separadores 

transversais e seis elementos longitudinais de perfil saliente, achatado e vértices 

em curvatura (os dos rompantes reduzidos a metade), compostos por várias 

molduras exteriores de dimenção diferenciada que alternam entre a forma côncava e 

convexa. 
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Os elementos separadores terminam em pequenos ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo doze mísulas, seis de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras, as quais integram as ditas 

mísulas.  

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da capela-mor e o retábulo-

mor. No cruzamento dos elementos separadores, contam-se vinte e quatro 

ornamentos isolados de formato quadrado: dezasseis florões e oito meios-florões.  

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, narrando temas 

angeológicos.  

Os elementos separadores são ornados de uma malha contínua de flores e 

enrolamentos acânticos. As molduras exteriores, mais próximas dos painéis, são 

lisas. 

O entablamento possui algumas molduras lisas e outras apresentam uma decoração 

contínua, mais ou menos saliente e reentrante, com enrolamentos acantiformes e 

caras de meninos. As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que 

compoêm o entablamento e completam a decoração com enrolamentos 

acantiformes.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de acanto.  

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Paineis, entablamentos, elementos separadores e molduras polícromos, pintados 

com marmoreados. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 2º ofício, nº 016 (cota original: 3; cota 

antiga: Cat. 1, Mç. 26, Dc. 61), fls. 64-65 (V. DOCUMENTO VI. Vol. II: Tomo I – 

Apêndice Documental. p. 28-30).  
 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 21, m. 

100, fls. 997-1000. 

 

4.2. Bibliografia 

 

PALAVRAS, Armando – Os Tectos de Penaguião e a Gloriosa Virgem Maria de 

Oliveira. In Estudos transmontanos e durienses. Vila Real: Arquivo Distrital de 

Vila Real. Nº 10 (2001), p. 78-96.  

 

PALAVRAS, Armando Manuel Gomes – Anjos de Penaguião. Lisboa: [s.n.], 2001. 

Dissertação de Mestrado em História da Arte apresentada à Universidade Lusíada. 

Texto policopiado.  

 

PALAVRAS, Armando – Por terras de Santa Marta de Penaguião. Terra Quente, 15 

Dezembro 2002, p. 9.  

 

MONTEIRO, J. Gonçalves – Penaguião: terra e gente. Coimbra: Câmara 

Municipal de Santa Marta de Penaguião, 2004. p. 220. 

 

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. p. 453-454. 

 

FERREIRA, Joaquim Barros – Achegas para um dossier de artífices das igrejas e 

capelas de Vila Real e seu termo. Vila Real: Grémio Leterário Vila-Realense; 

Câmara Municipal de Vila Real, 2007. (Cadernos Culturais; Série VI; nº 1). ISBN 

978-972-9462-48-1. p. 56-77. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de São Miguel de Lobrigos / Igreja de São Miguel 

(Nº IPA PT011711090069) [Em linha]. Actual. 2007. [Consult. 10 Set. 2009]. 

Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1> 
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FICHA DE INVENTÁRIO 20 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião. 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Santa Marta de Penaguião, freguesia de Sever. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVII / XVIII. 

 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1731, Mar., 25 – Escritura do arrendamento das obras da igreja ao mestre 

imaginário Domingos Martins Fagundes, à altura, assistente na obra da igreja da 

comenda de Moura Morta e natural da freguesia de São Paio, Guimarães. As obras 

de cantaria e alvenaria do corpo da igreja eram portanto anteriores. O mestre ajustou 

dois retábulos colaterais repetidos, com meia cana, o mesmo pé e sete painéis 

laterais com molduras lisas, conforme a «arte rica». A talha dos altares seria como a 

da tribuna da capela do padre Nicolau de Meireles, da freguesia de Fontelas, bem 

como os portais, o retábulo, o frontispício e o arco. O forro da capela-mor seria 

como o do corpo da igreja. A obra feita com os rendimentos da igreja, orçava 

760.000 e a maior parte dela seria concluída em dois anos, devendo ser pago em 

quatro pagamentos, um durante Abril, outro no fim da obra, e os outros dois em 

tempo intermédio (Ref.: TEIXEIRA). 

1733, Mar., 11 – Escritura de obrigação entre o abade Diogo Barbosa Machado e o 

pedreiro Manuel Rodrigues, do termo da Vila Real, da obra de cantaria e alvenaria 

para refazer a capela-mor. Teria mais quatro palmos de comprimento e três de 

largura, o arco triunfal seria levantado quatro palmos e abertas duas frestas. O altar-

mor teria três degraus e seria todo de pedra e cantaria. O custo era de 380.000, 

pagos em três pagamentos. O mestre recebia na escritura 20 moedas, cada uma de 

4.800, o 2º logo que a obra começasse, de igual valor, e o 3º quando concluída, em 7 

meses (Ref.: TEIXEIRA). 

1744, Out., 27 – Escritura de contrato de obrigação da obra do retábulo-mor e 

tribuna, castiçais, frontal, outra obra de talha (revestimento das frestas) e apainelado 

da capela-mor da Igreja de Cever, com Manuel Pereira da Costa Noronha, mestre 

entalhador portuense. 
1758, Dez., 15 – Escritura da obra de madeira da capela-mor entre o juiz da igreja, o 

abade Manuel de Almeida e o mestre ensamblador Francisco Fernandes do lugar de 

Outeiro de Sande, freguesia de Santa Marta de Mondim. A planta para esta obra 

tinha sido feita pelo reverendo Francisco do Espírito Santo, religioso da cidade do 

Porto. A madeira seria toda de castanho e os painéis da capela-mor seriam como os 

do corpo da igreja. Os castiçais «de talha miúda, moderna». A obra orçava em 

450.000, pagos em 3 prestações, o 1º após a escritura, de 40 moedas, cada uma de 

4.000, o 2º e o 3º após a sua conclusão (Ref.: TEIXEIRA). 

1759, Abr., 2 – Escritura de cessão e trespasse que fez Manuel Pereira da Costa 

Noronha, mestre entalhador portuense a Francisco Fernandes, mestre entalhador da 

freguesia de Landim, da obra de talha que tinha ajustado da capela-mor da Igreja de 

Santo Adrião de Sever, Santa Marta de Penaguião. 
 

2.3. Intervenções 

 

1999-2000 – Limpeza e restauro da talha da capela-mor pela Fábrica da Igreja. O 

projecto foi co-financiado pelo «Programa de Iniciativa Comunitária – LEADER II» 

e apoiado pela Associação do Douro Histórico. 
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2.4. Artistas e artífices 

 

Domingos Martins Fagundes (Imaginário). 

Manuel Pereira da Costa Noronha (escultor e entalhador). 

Francisco Fernandes (entalhador). 

Francisco do Espírito Santo (autor do risco). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de trinta e sinco caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em cinco fiadas transversais e sete fiadas 

longitudinais. Os vinte e sinco painéis, de formato rectangular dispostos 

longitudinalmente, são enquadrados e separados por seis elementos separadores 

transversais e seis elementos longitudinais de perfil saliente, achatado, e vértices 

em curvatura (os dos rompantes reduzidos a metade), compostos por duas molduras 

exteriores, de dimenção diferenciada que alternam entre a forma côncava e convexa. 

Os elementos separadores terminam em pequenos ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo dez mísulas, sinco de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras, as quais integram as ditas 

mísulas.  

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da capela-mor e o retábulo-

mor. No cruzamento dos elementos separadores, contam-se trinta ornamentos 

isolados em forma de cruz (os dos rompantes reduzidos a metade).  

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado. Os temas são bastante 

variados. Alguns painéis evidenciam cenas narrativas do Novo Testamento que 

integram os seguintes ciclos: Infância de Cristo, Vida Pública de Cristo e Paixão de 

Cristo. Outros painéis narram cenas da vida de santos. 

 

Os elementos separadores são lisos e as suas molduras exteriores, mais próximas 

dos painéis, são cobertas de folhagens. 

Também o entablamento possui algumas molduras lisas e outras apresentam uma 

decoração contínua, mais ou menos saliente e reentrante, com ornatos de folhagens. 

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Os painéis polícromos contrastam com o douramento de algumas molduras. 

 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

A.D.P., Po. 4, nº 197, fls. 271-271v. (V. DOCUMENTO IX. Vol. II: Tomo I – 

Apêndice Documental. p. 38. 

 

A.D.P. – Po 9, 4ª série, nº 16, fls. 58v-59v. (V. DOCUMENTO XIII. Vol. II: Tomo 

I – Apêndice Documental. p. 48).. 

 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 10, m. 

283, fls. 1929-1934. 

 

4.2. Bibliografia 

 

AZEVEDO, Correia de – Património artístico da região duriense. Vila do Conde: 

Escola Profissional de Santa Clara, 1972. p. 60-61. 

 

BRANDÃO, Domingos de Pinho – 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). 

p. 463-466.  

 

BRANDÃO, Domingos de Pinho – Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura 

na cidade e na diocese do Porto: documentação (1751-1775). Porto: [Oficinas 
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Gráficos Reunidos], 1987. 409 p. (Diocese do Porto: subsídios para o seu estudo; 4). 

p. 143-147.  

 

PALAVRAS, Armando – Os tectos de Penaguião e a Gloriosa Virgem Maria de 

Oliveira. In Estudos Transmontanos e Durienses. Vila Real: Arquivo Distrital de 

Vila Real. Nº 10 (2001) p. 96.  

 

MONTEIRO, J. Gonçalves – Penaguião: terra e gente. Coimbra: Câmara 

Municipal de Santa Marta de Penaguião, 2004. p. 228-229. 

 

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). p. 461-462. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

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>. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 21 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião (V. FICHA DE INVENTÀRIO 

19). 

 

1.2. Localização 

geográfica 

Distrito de Vila Real, concelho de Santa Marta de Penaguião, freguesia de Sever. 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVII / XVIII. 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

Finais do séc. XVII, inícios de XVIII. Anteriores aos do tecto da capela-mor. 

1731, Mar., 25 – Escritura do arrendamento das obras da igreja ao mestre 

imaginário Domingos Martins Fagundes, à altura, assistente na obra da igreja da 

comenda de Moura Morta e natural da freguesia de São Paio, Guimarães. As obras 

de cantaria e alvenaria do corpo da igreja eram portanto anteriores. O mestre ajustou 

dois retábulos colaterais repetidos, com meia cana, o mesmo pé e sete painéis 

laterais com molduras lisas, conforme a «arte rica». A talha dos altares seria como a 

da tribuna da capela do padre Nicolau de Meireles, da freguesia de Fontelas, bem 

como os portais, o retábulo, o frontispício e o arco. O forro da capela-mor seria 

como o do corpo da igreja. A obra feita com os rendimentos da igreja, orçava 

760.000 e a maior parte dela seria concluída em dois anos, devendo ser pago em 

quatro pagamentos, um durante Abril, outro no fim da obra, e os outros dois em 

tempo intermédio (Ref.: TEIXEIRA). 

 

2.3. Intervenções 

 

1999-2000 – Limpeza e restauro da talha da capela-mor pela Fábrica da Igreja. O 

projecto foi co-financiado pelo «Programa de Iniciativa Comunitária – LEADER II» 

e apoiado pela Associação do Douro Histórico. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Nave. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de sessenta e três caixotões entalhados cobrindo uma 

falsa abóbada de berço abatida, dispostos em nove fiadas transversais e sete fiadas 

longitudinais. Os sessenta e três painéis, de formato rectangular dispostos 

longitudinalmente, são enquadrados e separados por dez elementos separadores 

transversais e seis elementos longitudinais de perfil saliente, achatado, e vértices 

em curvatura (os dos rompantes reduzidos a metade), compostos por várias 

molduras exteriores de dimenção diferenciada que alternam entre a forma côncava e 

convexa. 

Os elementos separadores terminam em pequenos ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo vinte mísulas, dez de cada lado (as dos rompantes reduzidos a 

metade). 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da nave num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras, as quais integram as ditas 

mísulas.  

Os rompantes comprimen-se entre o respectivo arco cruzeiro e a parede dos pés da 

nave. No cruzamento dos elementos separadores, contam-se quarenta e seis 

ornamentos isolados em forma de cruz (os dos rompantes reduzidos a metade). 
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3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Os restantes quarenta e um painéis apresentam representados iconograficamente 

figuras de profetas, apóstolos, doutores da Igreja e santos evangelistas.  

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado, representando 

iconograficamente figuras de profetas, apóstolos, doutores da Igreja e santos 

evangelistas.  

Os elementos separadores são lisos. As molduras exteriores, mais próximas dos 

painéis, são cobertas de folhagens. 

O entablamento possui algumas molduras lisas e outras apresentam uma decoração 

contínua, mais ou menos saliente e reentrante, com ornatos de flores de folhagens. 

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Os painéis polícromos contrastam com o douramento de algumas molduras. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 19. 

 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 19. 

 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 19. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 22 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião (V. FICHA DE INVENTÀRIO 19 

e 20). 

 

1.2. Localização 

geográfica 

Distrito de Vila Real, concelho de Santa Marta de Penaguião, freguesia de Sever. 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVII / XVIII. 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

Meados do século XVIII. 

 

2.3. Intervenções 

 

1999-2000 – Limpeza e restauro da talha da capela-mor pela Fábrica da Igreja. O 

projecto foi co-financiado pelo «Programa de Iniciativa Comunitária – LEADER II» 

e apoiado pela Associação do Douro Histórico. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Desconhecidos. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Sub-coro. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de dez caixotões de madeira, dispostos em plano 

compondo por duas fiadas transversais e cinco fiadas longitudinais. Os dez 

painéis, de formato rectangular dispostos longitudinalmente, são enquadrados e 

separados por três elementos separadores transversais e seis elementos 

longitudinais de perfil saliente, achatado e vértices rectos, compostos por várias 

molduras de dimenção diferenciada que alternam entre a forma côncava e convexa. 

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se quatorze ornamentos isolados 

em forma de cruz: quatro florões e dez meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

 Cada caixotão ostenta na parte central um painel pitado com rocailles 

diversificados.  

As molduras e os elementos separadores encontram-se pintados com marmoreados. 

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Os painéis polícromos contrastam com o douramento de algumas molduras e dos 

florões. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 19. 

 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 19. 

 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 19. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 23 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Paroquial de Mateus / Igreja de São Martinho. 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Vila Real, freguesia de Mateus. 

 

1.3. Protecção 

 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVIII. 

1711 – Data inscrita na base da pia de água benta colocada na fachada lateral 

direita. 

1714, Nov., 19 – Escritura da obra de pedraria da capela-mor e sacristia pelo 

pedreiro Pedro Domingues, do Lugar de Gondomil, da Comarca de Valença, 

segundo a forma dos apontamentos que lhe foram propostos, por 260.000, a qual 

obra andou em pregão por mais de um ano (Ref.: NOÉ). 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1715, Abril, 23 – Contrato de obrigação e arrematação da obra de carpintaria da 

Igreja de S. Martinho de Mateus, pelo mestre Gregório de Mesquita, cuja capela-

mor devia ser feita na forma da Igreja do Convento de São Francisco de Vila Real e 

a sacristia devia ser forrada de «escamas de peixe», e ali se colocaria um «caixão», 

com gavetas e fechaduras, igual ao que existia na sacristia da Igreja de São Pedro da 

mesma cidade. 

 

2.3. Intervenções 

 

Não definidas. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Gregório de Mesquita (carpinteiro). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de vinte caixotões cobrindo uma falsa abóbada de berço 

abatida, dispostos em quatro fiadas transversais e cinco fiadas longitudinais. Os 

painéis, de formato quadrado, são enquadrados e separados por cinco elementos 

separadores transversais e seis longitudinais de perfil saliente, achatado, e 

vértices rectos, compostos por uma moldura exteriores, de dimensão muito fina e 

forma convexa. 

Os elementos separadores terminam em pequenos ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo oito mísulas, quatro de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor numa cornija que integra as 

ditas mísulas.  

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da capela-mor e o retábulo-

mor. Existe, provavelmente, uma quinta fiada transversal, mas, devido à disposição 

do retábulo-mor, não foi possível comprovar a sua a existência. O mesmo se 

observa na contagem das mísulas.   

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado com brutescos, isto é, com 

uma ornamentação de enrolamentos acânticos, volutas vegetalistas, florões e 

cartelas centrais ostentando símbolos da Paixão de Cristo e os instrumentos do 

martírio de santos.  
Todas as molduras dos elementos separadores e do entablamento são lisas.  
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3.4. Douramento e 

pintura 

 

Paineis policromos, dominando os ocres, verdes e vermelhos esbatidos. 

Entablamentos, elementos separadores e molduras polícromos, pintados com 

marmoreados. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 5º Ofício, nº 0037 (cota original: A34; cota 

antiga: Cat I, Mç. 22, Dc. 50), fls. 130-131v. (V. DOCUMENTO IV. Vol. II: Tomo 

I – Apêndice Documental. p. 22-24). 

 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 22, m. 

84., fls. 565-571. 

 

4.2. Bibliografia 

 

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. 6 e 17-18. 

 

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. 133-164. 

 

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. 159 -186. 

 

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. 

485-492. 

 

BORGES, Júlio António – Monografia do concelho de Vila Real. Maia: [s.n.], 

2006. ISBN 972-98407-5-X. p. 488. 

 

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. (Portugal nas memórias 

paroquiais de 1758; 3). p. 553-555. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

NOÈ, Paula – Igreja Paroquial de Mateus / Igreja de São Martinho (Nº IPA 

PT011714150168) [Em linha]. Actual. 2008. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível 

em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1> 
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FICHA DE INVENTÁRIO 24 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Capela da Misericórdia / Igreja da Misericórdia. 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Vila Real, freguesia de São Dinis. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVI.  

1528, 20 Março – Sendo provedor Lobo Coutinho, fidalgo da Casa Real, a 

Misericórdia comprou uma morada de casas a Rui Dias, escudeiro, e sua mulher 

Isabel Lobo, por 9.600, para se edificar a Igreja da Confraria. 

1532 – D. Pedro de Castro construiu à sua custa a igreja de Misericórdia, casa do 

despacho e demais dependências. 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1737, Julh., 1 – Contrato de obrigação feito com António da Silva, natural de Santa 

Marinha de Landim, freguesia do termo de Barcelos, província de Entre Douro e 

Minho, para forrar toda a igreja da Santa Casa da Misericórdia. 

 

2.3. Intervenções 

 

1999 – Entaipamento dos vãos da fachada principal, remoção do coro-alto e outras 

alterações. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

António da Silva (imaginário e ensamblador). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Sala do despacho. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de dezoito caixotões entalhados, dispostos em plano 

compondo quatro fiadas transversais e cinco fiadas longitudinais. Dado o 

formato irregular da sala, dois caixotões reduzem-se a metade. 

Os dezoito painéis, de formato quadrado, são enquadrados e separados por cinco 

elementos separadores transversais e seis elementos longitudinais de perfil 

saliente, achatado, e vértices em curvatura (os dos rompantes reduzidos a metade), 

compostos por várias molduras exteriores de dimenção diferenciada e forma 

convexa. 

O conjunto apoia-se num entablamento (cornija/friso/arquitrave) que corre todo o 

espaço composto por diversas molduras de talha dourada, as quais integram, em 

cada canto pequenos ressaltos em forma de cone invertido, ao todo quatro mísulas.  

No cruzamento dos elementos separadores, contam-se vinte e quatro ornamentos 

isolados de formato quadrado: doze florões e doze meios-florões.  

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado enrolamentos acânticos, 

folhagens, flores e rocailles em composições diversificadas e assimétricas. 

Os elementos separadores são ornados de uma malha contínua de flores e folhagens. 

As molduras exteriores, mais próximas dos painéis, são lisas. 

No entablamento vemos também uma decoração contínua, mais ou menos saliente e 

reentrante, com ornatos de folhagens. As mísulas completam a decoração com 

enrolamentos acantiformes.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de acanto.  
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3.4. Douramento e 

pintura 

 

Paineis, entablamentos, elementos separadores e molduras polícromos, pintados 

com marmoreados. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

A.D.V.R., S.C.M.V.R., Livro 262, Capelas e testamentos, memórias respectivas às 

mesmas e aos foros que lhes pertencem, Provisões régias da esmola anual de 5$000 

do Infantado. Alvarás do Marquês de Vila Real. Escrituras de compras de casas 

para se edificar a igreja da Misericórdia, nº3, fls. 21-22. 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 6º Ofício, nº 0057 (cota original: 139, 55; 

cota antiga: Cat I, Mç. 32, Dc. 139) fls. 117-118v. (V. DOCUMENTO VII. Vol. II: 

Tomo I – Apêndice Documental. p. 33-34). 

 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 40, fls. 

1511-1538. 

 

4.2. Bibliografia 

 

ALMEIDA, José António Ferreira de – Tesouros artísticos de Portugal. Lisboa: 

Selecções do Reader’s Digest, 1976. p. 581. 

 

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. 143-144, 155-156. 

 

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. 

241-253. 

 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – Guia de Portugal. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1987. Vol. 5. Tomo I. ISBN 972-31-0163-7. p. 185-186. 

 

GONÇALVES, Manuel Silva; GUIMARÃES, Paulo Mesquita – Cinco séculos de 

Misericórdia no distrito de Vila Real. In Estudos Transmontanos e Durienses. Vila 

Real: Arquivo Distrital de Vila Real. Vol. 8 (1999) p. 115-140.  

 

PARENTE, João Ribeiro – Roteiro arqueológico e artístico do concelho de Vila 

Real. Vila Real: Câmara Municipal de Vila Real, D.L. 1999. 95 p. (Juventude com 

História). p. 70-73. 

 

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). p. 570-577. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

TEIXEIRA, Ricardo; NOÈ, Paula – Capela da Misericórdia / Igreja da 

Misericórdia (Nº IPA PT011714230089) [Em linha]. Actual. 2007. [Consult. 10 

Set. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1> 
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FICHA DE INVENTÁRIO 25 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja de São Pedro. 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Vila Real, freguesia de São Pedro. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVI / XVII – Disposições testamentárias de Martinho Álvares Rebelo criam 

uma capela no altar-mor, com a obrigação de missas semanais, para o que vinculou 

certos bens. 

1528 – Início da construção da primitiva igreja, por iniciativa de D. Pedro de 

Castro.  

1692 – Data da inscrição no revestimento azulejar da capela-mor, o qual foi 

mandado executar por Domingos Botelho da Fonseca Machado, Cavaleiro professo 

da Ordem de Cristo. 

1711 – Ampliação do templo, construção da nova fachada e torres, feitura dos arcos 

e respectivos retábulos laterais, e arco do baptistério, com o patrocínio de José 

Moutinho de Aguiar, juíz da igreja, e várias esmolas da população.  

1728, Mai., 25 – Contrato com o mestre pedreiro António da Ponte, do Lug. de São 

Miguel de Fontoura, do termo de Valença do Minho, para a obra de pedraria da 

igreja «pellas plantas alta e baixa», por 4.000 cruzados e 130.000 reis. Estiveram 

presentes no acto o abade da freguesia, Luís Correia Botelho, José Moreira Pinta, 

juiz da igreja, e Luís Fernandes, procurador da mesma 

1840 – Retábulo-mor foi substituído, por estar podre, vendendo-se o lampadário de 

prata para custear a nova estrutura. 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1716, Nov., 6 – Contrato entre José do Vale de Lião, mordomo do Senhor da Igreja 

de São Pedro, e Manuel Vieira, de Felgueiras, para forrar a capela-mor, com 30 

painéis e consertar o retábulo-mor. Foram testemunhas António Botelho Correia e 

Manuel Rodrigues de Figueiredo. 

 

2.3. Intervenções 

 

Não definidas. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Manuel Vieira. 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de trinta e sinco caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em cinco fiadas transversais e sete fiadas 

longitudinais. Os trinta e sinco painéis, de formato quadrado, são enquadrados e 

separados por cinco elementos separadores transversais e seis longitudinais de 

perfil saliente, achatado, e vértices rectos, compostos por uma dupla moldura 

moldura exterior, de dimensão e formato diferenciado. A exterior mais larga 

apresenta uma forma convexa e a interior, uma forma côncava.  

Os elementos separadores transversais terminam em ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo dez mísulas, cinco de cada lado. 

Seria natural que o conjunto possuísse seis elementos transversais de separação, 

mas, devido à disposição do retábulo-mor, não foi possível verificar a existência de 

um sexto elemento. O mesmo se observa na contagem das mísulas. 
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O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as quais 

integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da capela-mor e o retábulo-

mor. No cruzamento dos elementos separadores, contam-se ornamentos isolados de 

formato quadrado, ao todo trinta florões. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel ornado de relevos entalhados com 

brutescos, isto é, com uma ornamentação simétrica de enrolamentos acânticos, 

volutas vegetalistas e florões. Foi possível estabelecer cinco grupos de módulos, no 

que se refere aos elementos decorativos evidenciados e ao seu formato variável, 

dispostos simetricamente em relação à fiada longitudinal central do conjunto. 

Destacam-se os painéis centrais, isto é, pertencentes a essa fiada longitudinal 

central, pela inclusão de elementos alheios aos demais exemplares do conjunto: 

nomeadamente. Nos painéis que numeramos de 11, 25 e 32, que identificamos 

como pertencentes ao mesmo módulo, sobressaem dois caules de acanto, dos quais 

brotam dois meios corpos de meninos colocados longitudinalmente. A rematar este 

cenário, o painel central, 18, onde sobressai uma dinâmica composição de onde 

emanam 4 puttis entrelaçados em folhagens e elementos florais, que rodeiam e 

seguram um medalhão central no qual se expõem as insígnias do orago da igreja: as 

chaves e a mitra de S. Pedro.  

Os elementos separadores são ornados de fitas onduladas, de formato achatado, que 

circundam a suprefície do suporte seguindo sentidos alternadamente invertidos. A 

moldura exterior, mais pr´xima dos painéis apresenta um tratamento liso e a 

moldura interior, apresenta uma decoração vegetalista composta por folhagens. 

As diversas molduras do entablamento apresentam uma decoração diferenciada 

mais ou menos saliente e reentrante. A molduras de superfície curva e de tratamento 

liso contrapõem-se molduras profusamente decoradas por enrolamentos 

acantiformes e folhagens.   

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes.  

Os florões, compondo um só módulo, representam flores circulares abertas 

emolduradas por folhas de acanto. 

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Destacam-se os painéis centrais, onde o dourado contrasta com a carnação das 

figuras. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 5º Ofício, nº 0038 (cota original: 52; cota 

antiga: Cat I, Mç. 22, Dc. 52), fls. 34v.-35v. (V. DOCUMENTO V. Vol. II: Tomo I 

– Apêndice Documental. p. 25-27). 

  

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 40, fls. 

1539-1551. 

 

4.2. Bibliografia 

 

ALMEIDA, José António Ferreira de – Tesouros artísticos de Portugal. Lisboa: 

Selecções do Reader’s Digest, 1976. p. 581. 

 

LEAL, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho – São Pedro de Vila Real. 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: Livraria 

Editora de Mattos Moreira & Companhia, 1886. Vol. XI, p. 959-961. 

 

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. 
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Tomo XXXV, fasc. 79 (92) (1981) p. 10, 14 e 20-22. 

 

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. 159 -186. 

 

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.253-276. 

 

SOUSA, Fernando de; GONÇALVES, Silva – Vila Real no século XVIII. In 

Estudos transmontanos e durienses. Vila Real: Arquivo Distrital de Vila Real. Nº 7 

(1997) p. 7-43. 

 

ALVES, Joaquim Jaime Barros Ferreira – A fachada da Igreja de São Pedro de Vila 

Real (1728-1730). CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO, 2, Porto, 

Vila Real, Aveiro e Arouca, 2001 – Barroco: actas do II Congresso Internacional. 

Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. ISBN 972-9350-79-5. (2003) 

p. 269-280. 

 

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). p. 577-583. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

TEIXEIRA, Ricardo – Igreja de São Pedro (Nº IPA PT011714240125) [Em linha]. 

Actual. 2001. [Consult. 10 Set. 2009]. Disponível em WWW:<URL: 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 26 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja de São Pedro (V. FICHA DE INVENTÀRIO 24). 

 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Vila Real, freguesia de São Pedro. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVI / XVII – Disposições testamentárias de Martinho Álvares Rebelo criam 

uma capela no altar-mor, com a obrigação de missas semanais, para o que vinculou 

certos bens. 

1528 – Início da construção da primitiva igreja, por iniciativa de D. Pedro de 

Castro.  

1692 – Data da inscrição no revestimento azulejar da capela-mor, o qual foi 

mandado executar por Domingos Botelho da Fonseca Machado, Cavaleiro professo 

da Ordem de Cristo. 

1711 – Ampliação do templo, construção da nova fachada e torres, feitura dos arcos 

e respectivos retábulos laterais, e arco do baptistério, com o patrocínio de José 

Moutinho de Aguiar, juíz da igreja, e várias esmolas da população.  

1728, Mai., 25 – Contrato com o mestre pedreiro António da Ponte, do Lug. de São 

Miguel de Fontoura, do termo de Valença do Minho, para a obra de pedraria da 

igreja «pellas plantas alta e baixa», por 4.000 cruzados e 130.000 reis. Estiveram 

presentes no acto o abade da freguesia, Luís Correia Botelho, José Moreira Pinta, 

juiz da igreja, e Luís Fernandes, procurador da mesma 

1840 – Retábulo-mor foi substituído, por estar podre, vendendo-se o lampadário de 

prata para custear a nova estrutura. 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1714, Mai., 8 – Contrato de obrigação que fez o carpinteiro Filipe da Costa, de Vila 

Real, para fazer o forro da nave da Igreja de São Pedro, com 3 carreiras de painéis, 

cada uma com 5 caixotões, conforme os que se achavam feitos, emendar a «queda 

que tem o banco da ultima carreira de paineis» e, havendo dinheiro, uma outra 

carreira de painéis para findar o dito forro da nave. 

 

2.3. Intervenções 

 

Não definidas. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

Filipe da Costa (carpinteiro). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Nave. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de cinquenta caixotões entalhados cobrindo uma falsa 

abóbada de berço abatida, dispostos em dez fiadas transversais e cinco fiadas 

longitudinais. Os cinquenta painéis, de formato quadrado são enquadrados e 

separados por dez elementos separadores transversais e seis elementos 

longitudinais de perfil saliente, achatado, e vértices em curvatura, compostos por  

duas molduras exteriores, de forma convexa. 

Os elementos separadores terminam em ressaltos em forma de cone invertido, ao 

todo vinte mísulas, dez de cada lado, duas das quais são meias mísulas, uma de 

cada lado no rompante mais próximo dos pés da nave. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da nave num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as quais 
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integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimen-se entre o respectivo arco cruzeiro e a parede dos pés da 

nave. No cruzamento dos elementos separadores, contam-se sessenta ornamentos 

isolados de formato quadrado perfeitamente recortado: trinta e seis florões, e vinte 

e quatro meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado pintado com brutescos, 

isto é, com uma ornamentação simétrica de enrolamentos acânticos, volutas 

vegetalistas, flores e festões a enquadrar meninos de corpo inteiro, gordos e 

prazenteiros, apoiados em mísulas, na parte central do painel. As mãos ao alto 

seguram um vaso carregado de frutos e vegetação. As formas naturais da parte 

superior do corpo repetem-se de modo muito semelhante ao longo do conjunto, 

seguindo, contudo, diferentes orientações. Abaixo do ventre parece brotar uma 

espécie de caule de acanto invertido que enquadra a figura e prolonga o 

enrolamento. 

Os elementos separadores receberam uma decoração em baixo-relevo contínua, em 

alguns momentos vazada e lembrando flores emolduradas por medalhões. A 

moldura exteriore, mais próxima dos painéis, é coberta de folhagens. A moldura 

interior é lisa. 

No entablamento, as diversas molduras apresentam uma decoração diferenciada 

mais ou menos saliente e reentrante. As molduras de superfície curva e de 

tratamento liso contrapõem-se molduras profusamente decoradas por enrolamentos 

acantiformes e folhagens. 

As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que compoêm o 

entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes na base. 

Os florões compondo um só módulo representam flores circulares abertas 

emolduradas por folhas de acanto.  

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

O douramento do friso central das vigas, do entablamento e das mísulas contrasta 

com a cor escura das restantes molduras e com a policromia dos painéis. Verdes, 

vermelhos e dourados, nos enrolamentos acantifomes, nas folhagens e nos frutos, 

aliados à carnação rosa das figuras, contrastam com os fundos ocres. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

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 (V. DOCUMENTO III. Vol. II: Tomo I – 

Apêndice Documental. p. 18-21). 

 

I.A.N./T.T., Memórias Paroquiais de 1758, in Dicionário Geográfico, vol. 40, fls. 

1539-1551. 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 24. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 24. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 27 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja de São Pedro (V. FICHA DE INVENTÀRIO 24 e FICHA DE 

INVENTÁRIO 25). 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Vila Real, freguesia de São Pedro. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVI / XVII – Disposições testamentárias de Martinho Álvares Rebelo criam 

uma capela no altar-mor, com a obrigação de missas semanais, para o que vinculou 

certos bens. 

1528 – Início da construção da primitiva igreja, por iniciativa de D. Pedro de 

Castro.  

1692 – Data da inscrição no revestimento azulejar da capela-mor, o qual foi 

mandado executar por Domingos Botelho da Fonseca Machado, Cavaleiro professo 

da Ordem de Cristo. 

1711 – Ampliação do templo, construção da nova fachada e torres, feitura dos arcos 

e respectivos retábulos laterais, e arco do baptistério, com o patrocínio de José 

Moutinho de Aguiar, juíz da igreja, e várias esmolas da população.  

1728, Mai., 25 – Contrato com o mestre pedreiro António da Ponte, do Lug. de São 

Miguel de Fontoura, do termo de Valença do Minho, para a obra de pedraria da 

igreja «pellas plantas alta e baixa», por 4.000 cruzados e 130.000 reis. Estiveram 

presentes no acto o abade da freguesia, Luís Correia Botelho, José Moreira Pinta, 

juiz da igreja, e Luís Fernandes, procurador da mesma 

1840 – Retábulo-mor foi substituído, por estar podre, vendendo-se o lampadário de 

prata para custear a nova estrutura. 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1708, Jun., 19 – Contrato e obrigação da obra da sacristia da Igreja de São Pedro de 

Vila Real, com os pedreiros Manuel Alves e Domingos Novais e os carpinteiros 

António da Costa e Filipe da Costa. 

 

2.3. Intervenções 

 

Não definidas. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

António Costa e Filipe da Costa (carpinteiros). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Sacristia. 

 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de quinze caixotões entalhados, dispostos em plano 

compondo cinco fiadas transversais e três fiadas longitudinais. 

Os quinze painéis, de formato quadrado, são enquadrados e separados por seis 

elementos separadores transversais e quatro longitudinais (os dos rompantes 

reduzidos a metade) de perfil saliente e perfil arredontado, compostos por várias 

molduras exteriores de dimenção diferenciada. 

O conjunto apoia-se num entablamento (cornija/friso/arquitrave) que corre todo o 

espaço, composto por diversas molduras de talha dourada, as quais integram, em 

cada canto pequenos ressaltos em forma de cone invertido. No alinhamento dos 

elementos separadores, e nos quatro cantos do plano, contam-se dezasseis mísulas.  

No cruzamento dos elementos separadores, vinte e quatro ornamentos isolados de 

formato quadrado: oito florões, doze meios-florões (nos rompantes) e quatro ¼ de 

florão (nos cantos). 
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3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

Cada caixotão ostenta na parte central um painel pintado com flores e folhagens.  

Os elementos separadores receberam uma decoração em baixo-relevo contínua, em 

alguns momentos vazada e lembrando flores emolduradas por medalhões  

As molduras exteriores, mais próximas dos painéis, são lisas. 

As diversas molduras do entablamento apresentam uma decoração diferenciada, 

mais ou menos saliente e reentrante, com ornatos contínuos de folhas de acanto e 

folhagens. As mísulas prolongam o formato e a decoração das molduras que 

compoêm o entablamento e completam a decoração com enrolamentos acantiformes 

e flores.  

Os florões representam flores circulares abertas emolduradas por folhas de acanto.  

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

Paineis, entablamentos, elementos separadores e molduras polícromos, pintados 

com marmoreados. 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 

 

4.1. Fontes 

manuscritas 

 

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 (V. DOCUMENTO I. Vol. II: Tomo I – 

Apêndice Documental. p. 11-14. 

 

4.2. Bibliografia 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 24. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

V. FICHA DE INVENTÀRIO 24. 
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FICHA DE INVENTÁRIO 28 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Designação do 

edifício 

 

Igreja Paroquial de São Tomé do Castelo / Igreja de São Tomé. 

 

 

1.2. Localização 

geográfica 

 

Distrito de Vila Real, concelho de Vila Real, freguesia de São Tomé do Castelo. 

 

1.3. Protecção 

 

Inexistente. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. Época de 

construção do edifício 

 

Séc. XVIII. 

1702 – Escritura de obrigação entre Manuel Alves da vila de São Tomé do Castelo e 

Mateus Alves para fazer a capela-mor maior e a sacristia da igreja por 79.000 reis. 

A capela-mor deveria ter 30 palmos de comprimento, 20 de largura, tendo as 

paredes 3 palmos e meio de largo e 20 de altura, livres do lajeado da capela; a 

sacristia, a construir no lado N., deveria ter 9 palmos de altura e 5 de largura (Ref.: 

NOÉ). 

 

2.2. Data de 

elaboração dos 

caixotões 

 

1746, Jan., 7 – Escritura de obrigação que faz António Dias, escultor de Vila Real da 

obra de talha da capela-mor da Igreja de São Tomé do Castelo. 

A pintura dos painéis é recente. 

 

2.3. Intervenções 

 

Não definidas. 

 

2.4. Artistas e artífices 

 

António Dias (escultor). 

3. DESCRIÇÃO 

 

3.1. Localização dos 

caixotões 

 

Capela-mor. 

 

3.2. Número e formato 

 

 

Contabilizamos um total de vinte caixotões cobrindo uma falsa abóbada de berço 

abatida, dispostos em quatro fiadas transversais e quatro fiadas longitudinais. 

Os vinte painéis painéis, de formato quadrado, são enquadrados e separados por 

cinco elementos separadores transversais e seis elementos longitudinais de 

perfil saliente, achatado, e vértices em curvatura. 

Os elementos separadores terminam em pequenos ressaltos em forma de cone 

invertido, ao todo dez mísulas, cinco de cada lado. 

O conjunto apoia-se de ambos os lados da capela-mor num entablamento 

(cornija/friso/arquitrave) composto por diversas molduras de talha dourada, as quais 

integram as ditas mísulas.  

Os rompantes comprimem-se entre o respectivo arco da capela-mor e o retábulo-

mor. No cruzamento dos elementos separadores, contam-se trinta ornamentos 

isolados de formato quadrado perfeitamente recortado: doze florões e dezoito 

meios-florões. 

 

3.3. Iconografia e 

temática decorativa 

 

 

As molduras dos elementos separadores são lisas. O entablamento possui algumas 

molduras lisas e outras apresentam uma decoração contínua, mais ou menos saliente 

e reentrante, com ornatos de folhagens e flores. Os florões representam flores 

circulares abertas emolduradas por folhas de acanto. 

 

3.4. Douramento e 

pintura 

 

_ 

 

 

4. FONTES E BIBLIOGRAFIA 
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4.1. Fontes 

manuscritas 

 

A.D.V.R., C.N.V.R.L., Livro de notas, 6ª Ofício, nº 058 (cota original: 140, 56; cota 

antiga: Cat. 1, Mç. 32, Dc. 140) fls. 27-27v. (V. DOCUMENTO X. Vol. II: Tomo I 

– Apêndice Documental. p. 39-40). 

 

4.2. Bibliografia 

 

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. 
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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. 163. 

 

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. 

481-484. 

 

BORGES, Júlio António – Monografia do concelho de Vila Real. Maia: [s.n.], 

2006. ISBN 972-98407-5-X. p. 510-511. 

 

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). p. 577-583. 

 

4.3. Recursos 

electrónicos 

 

NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de São Tomé do Castelo / Igreja de São Tomé (Nº 

IPA PT011714250178) [Em linha]. Actual. 2006 [Consult. Out. 2009]. Disponível 

em WWW:<URL: 

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

CAPELA DE NOSSA SENHORA DO PÓPULO / CAPELA DA BOA MORTE  

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 1 – Alijó. Capela da Nossa Senhora do Pópulo /  

Capela de Nossa Senhora da Boa Morte. Interior. 
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Figura 2 – Alijó. Capela da Nossa Senhora do Pópulo / 

 Capela de Nossa Senhora da Boa Morte. Interior. Nave. 
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Figura 3 – Alijó. Capela da Nossa Senhora do Pópulo / Capela de Nossa Senhora da Boa Morte.  

Tecto da nave. Pormenor. 

 

 

 

Figura 4 – Alijó. Capela da Nossa Senhora do Pópulo / Capela de Nossa Senhora da Boa Morte.  

Tecto da nave. Pormenor. 
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Figura 5 – Alijó. Capela da Nossa Senhora do Pópulo / Capela de Nossa Senhora da Boa Morte.  

Capela-mor. 
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Figura 6 – Alijó. Capela da Nossa Senhora do Pópulo / Capela de Nossa Senhora da Boa Morte.  

Tecto da capela-mor 
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Diagrama  1 - Alijó. Capela da Nossa Senhora do Pópulo / Capela de Nossa Senhora da Boa Morte.  

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões no tecto da capela-mor. 
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Esquema 1 – Alijó. Capela da Nossa  Senhora do 

Pópulo / Capela de  Nossa Senhora da Boa Morte.  

Iconografia dos painéis da capela-mor: Anunciação (1); 

Visitação (2); Adoração dos Pastores (3); Adoração dos 

Reis Magos (4); Jesus no meio dos Doutores (5). 
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Esquema 2 – Alijó. Capela da  Nossa  Senhora do 

Pópulo /  Capela de  Nossa Senhora da Boa Morte.   

Iconografia dos painéis da capela-mor (cont.): As duas 

parteiras (6); Os esponsais da Virgem (8). 
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Esquema 3 – Alijó. Capela da  

Nossa  Senhora do Pópulo /  Capela 

de  Nossa Senhora da Boa Morte.   

Iconografia dos painéis da capela-

mor (cont.): Ressurreição (11); 

Ascensão do Senhor (12); 

Pentecostes (13); Assunção da 

Virgem (14); Coroação da Virgem 

pela Santíssima Trindade (15). 
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Esquema 4 – Alijó. Capela da Nossa 

Senhora do Pópulo / Capela de Nossa 

Senhora da Boa Morte.   

Iconografia dos painéis da capela-mor 

(cont.): Fuga para o Egipto (17); 

Circuncisão (19); Dormição da Virgem (20). 
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Esquema 5 – Alijó. Capela da Nossa Senhora do 

Pópulo / Capela de Nossa Senhora da Boa Morte.   

Iconografia dos painéis da capela-mor (cont.):  

Flagelação (21); Oração no Horto (22);  

Ecce Homo (23); Cristo com a cruz às costas  

a caminho do Calvário (24); Crucifixão (25). 
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2. MESÃO FRIO 

IGREJA MATRIZ DE OLIVEIRA / IGREJA DE SANTA MARIA 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 7 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. Interior. Vista geral. 
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Figura 8 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. Interior. Vista geral. 
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Figura 9 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. Interior.  

Arco cruzeiro e tecto da capela-mor. 

 

 

 

Figura 10 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. Interior.  

Tecto da capela-mor.  
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Figura 11 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. Capela-mor.  

Painel do lado do Ev. Iconografia: «TRANSÍTUS MATRÍS DEÍ» (Dormição da Virgem). 

 

Figura 12 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. Capela-mor.  

Painel do lado da Ep. Iconografia: «NATIVÍTAS GLORIOSAE VIRGINISN MARIAE» (Nascimento da 

Gloriosa Virgem Maria). 
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Diagrama 2 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria.  

Estrutura e numeração dos caixotões no tecto da capela-mor. 

 

 

Diagrama 3 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria.  

Disposição dos módulos dos painéis e dos florões no tecto da capela-mor. 

 



185 
 

 

Figura 13 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. 

Tecto da nave. 
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Figura 14 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. 

Tecto da nave. 

 

 

 

Figura 15 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. 

Tecto da nave. 
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Figura 16 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. 

Tecto da nave. 

 

              

 

Figura 17 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. Nave.  

Painel do lado do Ev. Iconografia: São Francisco. 

Figura 18 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. Nave.  

Painel do lado da Ep. Iconografia: Santo António. 
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Figura 19 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. Nave.  

Painel do lado do Ev. Iconografia: A fuga para o Egipto. 

 

 

 

Figura 20 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria. Nave.  

Painel do lado da Ep. Iconografia: A Apresentação da Virgem no Templo /A Virgem da Escada. 
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Diagrama 4 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria.  

Estrutura e numeração dos caixotões no tecto da nave. 
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Diagrama 5 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria.  

Disposição dos módulos dos painéis no tecto da nave. 
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Figura 21 – Mesão Frio. Igreja de Oliveira / Igreja de Santa Maria.  

Tecto do sub-coro. 
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IGREJA MATRIZ DE MESÃO FRIO / IGREJA DE SÃO NICOLAU 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



193 
 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau.  

Vista geral da capela-mor. 
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Figura 23 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau.  

Vista geral. 
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Figura 24 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau.  

Tecto da capela-mor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 6 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau. 

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões no tecto da capela-mor. 
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Esquema 6 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / 

Igreja de São Nicolau.  

Iconografia dos painéis da capela-mor:  

«SANTA ANNA E S. HOAQUIM» – Encontro na Porta 

Dourada (1); «O NACIMENTO DA SENHORA» – A 

Natividade da Virgem (4); «O DESPOZORIO DE NOSSA 

SENHORA» – Os esponsais da Virgem (5); «A 

INCARNAÇÃO DE N. SENHORA» – A Anunciação (6); 

«A VIZITAÇÃO DE N. SENHORA» – A Visitação (7); 

«O NACIMENTO DO MENINO» – A Natividade (8); 

«A VINDA DOS SANTOS REIS» – A Adoração dos Reis 

Magos (9). 
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Esquema 7 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão 

Frio / Igreja de São Nicolau. 

 Iconografia dos painéis da capela-mor (cont.):  

«APREZENTAÇÃO» – A Apresentação do Menino 

Jesus no Templo (10); «O EGYPTO» – A fuga para o 

Egipto (11); «O DESTERRO» – A vida da Sagrada 

Família no exílio (12); «O MENINO ENTRE OS 

DOUTORES» – Jesus no meio dos doutores (13); «N. 

S. NO EGYPTO» (14); «A MORTE DE N. 

SENHORA» – A Dormição da Virgem (15); 

«[...] DE N. SENHORA» – Assunção de Nossa 

Senhora (18). 
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Figura 25 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau. Capela-mor. 

Painéis no lado do Ev. Iconografia: São Pedro e São João Baptista. 

 

Figura 26 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau. Capela-mor. 

Painéis no lado da Ep. Iconografia: São Paulo. 
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Figura 27 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau.  

Tecto da nave. 
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Esquema 8 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau.  

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões no tecto da nave. 
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Esquema 9 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau. 

Painéis do tecto da nave. 
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Esquema 10 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau. 

Painéis do tecto da nave (cont.). 
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Esquema 11 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau. 

Painéis do tecto da nave (cont.). 
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Esquema 12 – Mesão Frio. Igreja Matriz de Mesão Frio / Igreja de São Nicolau. 

Painéis do tecto da nave (cont.). 
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3. PESO DA RÉGUA  

IGREJA PAROQUIAL DE GALAFURA / IGREJA DE SÃO VICENTE DE 

GALAFURA 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 28 – Peso da Régua. Igreja Paroquial de Galafura / Igreja de São Vicente de Galafura. 

Interior. Vista geral. 
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Figura 29 – Peso da Régua. Igreja Paroquial de Galafura / Igreja de São Vicente de Galafura.  

Tecto da nave. 
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Diagrama 7 – Peso da Régua. Igreja Paroquial de Galafura / Igreja de São Vicente de Galafura. 

Estrutura, numeração e orientação do tecto da nave. 
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Esquema 13 – Peso da Régua. Igreja 

Paroquial de Galafura / Igreja de São Vicente 

de Galafura. Iconografia dos painéis do tecto 

da nave: S. Filipe (1); S. Marcos (2); S. Tomé 

(6); S. Mateus (7); S. Matias (11); S. Ambrósio 

(12); S. Brás (16); S. Simão (17); S. Domingos 

(21); S. Lourenço (22); S. Isabel de Portugal 

(26); S. Joaquim (27); S. Jerónimo (31); 

Nossa Senhora da Lapa (32); S. Luis Rei de 

França (36); S. Luzia (37); S. Maria 

Madalena (41); S. Gonçalo (42); S. Roque 

(46); S. Petónia (47).     
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Esquema 14 – Peso da Régua. Igreja Paroquial de 

Galafura / Igreja de São Vicente de Galafura. 

Iconografia dos painéis do tecto da nave (cont.): S. 

Pedro (3); S. Paulo (8); S. Luis [também Rei de 

França] (13); S. Simão [...] (18); S. Vicente (23); 

Nossa Senhora do Carmo (28); S. Ana (33);  

S. Catarina (38); S. Miguel (43); Nossa Senhora 

(48).  
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Esquema 15 – Peso da Régua. Igreja 

Paroquial de Galafura / Igreja de São 

Vicente de Galafura. Iconografia dos 

painéis do tecto da nave (cont.): S. João 

Evangelista (4); S. Tiago Maior (5); S. 

Lucas (9); S Bartolomeu (10); S. Gregório 

(14); S. André (15); S. Judas Tadeu (19); 

S. Agostinho (20); S. José (24); S. António 

(25); S. Estevão (29), S. Filipe Neri (30); 

Nossa Senhora das Dores (34); S. 

Francisco (35); S. Bárbara (39); S. 

Francisco de Borja (40); S. Bernardo 

(44); S. Caetano (45); S. Pedro [Martir] 

(49); S. Paulo (50). 
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IGREJA PAROQUIAL DE MOURA MORTA / IGREJA DE SANTA COMBA 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 30 – Peso da Régua. Moura Morta / Igreja Paroquial de Moura Morta.  

Interior. Vista geral. 
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Figura 31 – Peso da Régua. Moura Morta / Igreja 

Paroquial de Moura Morta. Tecto da capela-mor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 16 – Peso da Régua. Moura 

Morta / Igreja Paroquial de Moura 

Morta. Estrutura, numeração e 

orientação dos caixotões no tecto da 

capela-mor. 
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Figura 32 – Peso da Régua. Moura Morta / Igreja Paroquial de Moura Morta.  

Tecto da nave. 
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Diagrama  8 – Peso da Régua. Moura Morta / Igreja Paroquial de Moura Morta.  

Estrutura e numeração dos caixotões no tecto da nave. 
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Figura 33 – Peso da Régua. Moura Morta / Igreja Paroquial de Moura Morta.  

Tecto da nave. Pormenor. 
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IGREJA MATRIZ DE SEDIELOS / IGREJA DE SANTA MARIA 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 34 – Peso da Régua. Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria. 

 Interior. Vista geral. 
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Figura 35 – Peso da Régua. Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria.  

Tecto da capela-mor. 

 

Diagrama 9 – Peso da Régua. Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria. 

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões no tecto da capela-mor. 
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Esquema 17 – Peso da Régua. 

Igreja Matriz de Sedielos / 

Igreja de Santa Maria. 

Pormenor do tecto da capela-

mor. Iconografia dos painéis: 

Abraão e os três anjos (11); O 

Sacrifício de Isaac (14). 
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Figura 36 – Peso da Régua. Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria.  

Tecto da nave. Pormenor. 
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Diagrama 10 – Peso da Régua. Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria. 

Estrutura e numeração dos caixotões no tecto da nave. 
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Figura 37 – Peso da Régua. Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria.  

Capela das Almas (lado do Ev.) 

 

Figura 38 – Peso da Régua. Igreja Matriz de Sedielos / Igreja de Santa Maria.  

Pormenor do tecto da Capela das Almas (lado do Ev.) 
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4. SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 

CAPELA DE SÃO PEDRO DE MEDRÕES 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 39 – Santa Marta de Penaguião. Capela de São Pedro de Medrões. Interior. Vista geral. 
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Figura 40 – Santa Marta de Penaguião. Capela de São Pedro de Medrões.  

Interior. Tecto na capela-mor antes da intervenção
1
.   

 

 

 

Figura 41 – Santa Marta de Penaguião. Capela de São Pedro de Medrões.  

Interior. Tecto na capela-mor depois da intervenção. 

                                                           
1
 Em 2000, a Junta de Freguesia executou trabalhos de recuperação da Igreja, incluídos num projecto 

financiado pelo «Programa de Iniciativa Comunitária – LEADER II» e apoiado pela Associação do 

Douro Histórico. A fotografia faz parte do processo do S.I.P.A. Cf.: TEIXEIRA, Ricardo – Capela de São 

Pedro de Medrões (Nº IPA PT011711060007) [Em linha]. Actual. 1997 [Consult. Out.. 2009]. Disponível 

em WWW:<URL: http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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Diagrama 11 – Santa Marta de Penaguião. Capela de São Pedro de Medrões.  

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões da capela-mor. 
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Figura 42 – Santa Marta de Penaguião. Capela de São Pedro de Medrões.  

Interior. Tecto na nave antes da intervenção
2
.   

 

 

 

Figura 43 – Santa Marta de Penaguião. Capela de São Pedro de Medrões.  

Interior. Tecto na nave depois da intervenção. 

                                                           
2
 Em 2000, a Junta de Freguesia executou trabalhos de recuperação da Igreja, incluídos num projecto 

financiado pelo «Programa de Iniciativa Comunitária – LEADER II» e apoiado pela Associação do 

Douro Histórico. A fotografia faz parte do processo do S.I.P.A. Cf.: TEIXEIRA, Ricardo – Capela de São 

Pedro de Medrões (Nº IPA PT011711060007) [Em linha]. Actual. 1997 [Consult. Out.. 2009]. Disponível 

em WWW:<URL: http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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Diagrama 12 – Santa Marta de Penaguião. Capela de São Pedro de Medrões.  

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões da capela-mor. 
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CAPELA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 44 – Santa Marta de Penaguião. Capela de Nossa Senhora dos Remédios. Interior. Retábulo.
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Figura 45 – Santa Marta de Penaguião. Capela de Nossa Senhora dos Remédios. Púlpito. 

Figura 46 – Santa Marta de Penaguião. Capela de Nossa Senhora dos Remédios. Visão geral. 
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Diagrama  13 – Santa Marta de Penaguião. Capela de Nossa Senhora dos Remédios.  

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões do tecto. 
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Esquema 18 – Santa 

Marta de Penaguião. 

Capela de Nossa 

Senhora dos 

Remédios. Pormenor 

do tecto. 
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Figura 47 – Santa Marta de Penaguião. Capela de Nossa Senhora dos Remédios.  

Painel original do tecto
3
. 

 

 

 

Figura 48 – Santa Marta de Penaguião. Capela de Nossa Senhora dos Remédios.  

Painel resultante das intervenções. 

 

                                                           
3
 Este painel encontra-se atrás do retábulo juntamente com o que resta do conjunto original. Foi-nos dada 

a indicação de que alguns paineís originais desapareceram. 
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IGREJA PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE LOBRIGOS 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 49 – Santa Marta de Penaguião. Igreja de São João Baptista de Lobrigos. Interior. Visão geral. 

 

 

 

 

 



239 
 

 

 

Figura 50 – Santa Marta de Penaguião. Igreja de São João Baptista de Lobrigos. Interior. Visão geral. 

 

 

 

Figura 51 – Santa Marta de Penaguião. Igreja de São João Baptista de Lobrigos. Corte longitudinal
4
. 

 

                                                           
4
 SERENO, Isabel; NOÉ, Paula – Igreja Paroquial de São João de Lobrigos / Igreja de São João 

Baptista (Nº IPA PT011711080003) [Em linha]. Actual. 2009 [Consult. Out. 2009]. Disponível em 

WWW:<URL: http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1>. 
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Esquema 19 – Santa Marta de Penaguião. Igreja de São João Baptista de Lobrigos. Estrutura e 

numeração dos caixotões do tecto da capela-mor. 

 

CABECEIRA 
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Esquema 20 – Santa Marta de Penaguião. Igreja de São João Baptista de Lobrigos.  

Iconografia dos painéis do tecto da capela-mor. 

 

CABECEIRA 
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CABECEIRA 

Esquema 21 – Santa Marta de Penaguião. Igreja de São João Baptista de Lobrigos.  

Iconografia dos painéis do tecto da capela-mor (cont.) 
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Esquema 22 – Santa Marta de 

Penaguião. Igreja de São João 

Baptista de Lobrigos.  

Iconografia dos painéis das ilhargas 

da capela-mor (lado do Ev.). 
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Esquema 23 – Santa Marta de 

Penaguião.  

Igreja de São João Baptista de Lobrigos.  

Iconografia dos painéis das ilhargas da 

capela-mor (lado da Ep.). 
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Diagrama  14 – Santa Marta de Penaguião. Igreja de São João Baptista de Lobrigos. 

Estrutura e numeração dos caixotões do tecto da nave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  15 – Santa Marta de Penaguião. Igreja de São João Baptista de Lobrigos. 

Orientação dos caixotões do tecto da nave. 
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Esquema 25 – Santa Marta de Penaguião. Igreja de São João Baptista de 

Lobrigos. Iconografia dos painéis do tecto da nave (cont.). 
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Esquema 27 – Santa Marta de 

Penaguião. Igreja de São João Baptista 

de Lobrigos. Iconografia dos painéis 

laterais da nave (lado do Ev.): S. 

Pedro (1); S. Paulo (2); S. João (3); S. 

André (4); S. Tiago Maior (5); S. 

Filipe (6).  
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Esquema 28 – Santa Marta de 

Penaguião. Igreja de São João Baptista 

de Lobrigos. Iconografia dos painéis 

laterais da nave (lado da Ep.): S. Simão 

(7); S. Judas Tadeu (8); S. Tiago Menor 

(9); S. Tomé (10); S. Bartolomeu (11); 

S. Mateus (12). 
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Esquema 29 – Santa Marta de Penaguião. Igreja de São João Baptista de Lobrigos. 

Estrutura do tecto do sub-coro. 
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IGREJA PAROQUIAL DE SÃO MIGUEL DE LOBRIGOS 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 52 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Paroquial de São Miguel de Lobrigos. Vista geral. 
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Figura 53 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Paroquial de São Miguel de Lobrigos.  

Tecto da nave. Pormenor. 
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Diagrama  16 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Paroquial de São Miguel de Lobrigos.  

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões do tecto da capela-mor. 
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IGREJA MATRIZ DE SEVER / IGREJA DE SANTO ADRIÃO 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 54 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião.  

Interior. Vista geral. 
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Figura 55 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião.  

Tecto da capela-mor. 
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Diagrama  17 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião. 

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões do tecto da capela-mor. 

 

 

 

 

 

 



260 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 30 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de Sever / Igreja de 

Santo Adrião. Iconografia dos painéis do tecto da capela-mor: Visitação (1); 

Apresentação de Jesus no Templo (2); Natividade (3); Adoração dos 

Pastores (8); Circuncisão (9); Jesus no meio dos doutores (10) Coroação da 

Virgem (16); Cristo planando sobre a tumba (17).  
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Esquema 31 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de 

Sever / Igreja de Santo Adrião. Iconografia dos painéis do tecto 

da capela-mor (cont.): Apresentação da Virgem no Templo / A 

Virgem da Escada (5); A Virgem borda o velo para o Templo 

(6); Anunciação (7); Flagelação (12); A coroação de espinhos 

(13); Cristo com a Cruz às costas a caminho do Calvário (14); 

Ascensão (19); Cristo saindo da tumba (20) Crucifixão (21); 

Santo Agostinho (26); Salomé com a cabeça de S. João Baptista 

numa bandeja (17); S. Jerónimo penitente no deserto (28).  
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Esquema 32 – Santa Marta de 

Penaguião. Igreja Matriz de Sever / 

Igreja de Santo Adrião. Iconografia 

dos painéis do tecto da capela-mor 

(cont.): N. Senhora da Conceição (4); 

Pentecostes (18); São Miguel (25); 

Santo André (32). 
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Diagrama  18 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião. 

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões do tecto da nave. 
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Esquema 33 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião. Iconografia dos painéis do tecto da nave: S. Pedro (1); S. 

Simão (2); S. Judas Tadeu (3); S. Polónia (8); S. Cecília (9); S. Marinha (15); S. Tiago Maior (16); S. Rosália (17); S. Bernardo (22); S. Águeda (23); S. 

Eulália (24); S. Domingos (29); S. Florencia (30); S. Pio V (31);  S. Ceilão (36); S. Benedicto (37); S. Eugénia (38); S. Teotónio (43); S. Tecla (44); S. 

Frutuoso (45); S. André Avelino (50); S. Catarina de Siena (51); S. Isabel Rainha de Portugal (58); S. André (59). 
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Esquema 34 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião. Iconografia dos painéis do tecto da nave (cont.): S. Mateus (5); 

S. Filipe (6); S. Paulo (7); S. Vicente (12); S. Luzia (13); S. Emarciana (14); S. Clara (19); S. Tiago (20); S. Engrácia (21); S. Juliana (26); S. João 

Evangelista (27); S. Doroteia (28); S. Boaventura (33); S. Marta (34); S. Susana (35); S. Margariada (40); S. Gonçalo (42); S. Joana Princesa (47); S. 

Bartolomeu (48); S. Bibiana (49); S. Rita (54); S. João de Mata (55); S. Rosinda (56); S. Pedro de Alacântra (61); S. Eugénia (62).     
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Esquema 35 – Santa Marta de 

Penaguião. Igreja Matriz de 

Sever / Igreja de Santo Adrião. 

Iconografia dos painéis do tecto 

da nave (cont.):  

S. Matias (25);  

S. Adrião (32);  

S. Luis Rei de França (39);  

S. Efigénia Princesa (46); 

S. Marcos (53); 

S. Tomé (60) 

ARCO CRUZEIRO 
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Figura 56– Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião.  

Tecto do Sub-coro. 

Figura 57 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião.  

Tecto do Sub-coro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  19 – Santa Marta de Penaguião. Igreja Matriz de Sever / Igreja de Santo Adrião. 

Estrutura e numeração dos caixotões do tecto do sub-coro. 
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5. VILA REAL  

IGREJA PAROQUIAL DE MATEUS / IGREJA DE SÃO MARTINHO 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 58 – Vila Real. Igreja Paroquial de Mateus / Igreja de São Martinho.  

Capela-mor. 
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Figura 59 – Vila Real. Igreja Paroquial de Mateus / Igreja de São Martinho.  

Tecto da capela-mor. 
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Diagrama  20 – Vila Real. Igreja Paroquial de Mateus / Igreja de São Martinho.  

Estrutura, numeração e orientação dos caixotões do tecto da capela-mor. 
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CAPELA DA MISERICÓRDIA / IGREJA DA MISERICÓRDIA 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 60 – Vila Real. Capela da Misericórdia / Igreja da Misericórdia. Tecto da sala do Despacho. 

Figura 61 – Vila Real. Capela da Misericórdia / Igreja da Misericórdia. Tecto da sala do Despacho. 
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IGREJA DE SÃO PEDRO 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 62 – Vila Real. Igreja de São Pedro.  

Interior. Vista geral. 
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Figura 63 – Vila Real. Igreja de São Pedro.  

Interior. Capela-mor. 
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Figura 64 – Vila Real. Igreja de São Pedro. Tecto da capela-mor. 
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Diagrama  21 – Vila Real. Igreja de São Pedro. Estrutura e numeração do tecto da capela-mor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  22 – Vila Real. Igreja de São Pedro. Estrutura e numeração do tecto da capela-mor. 

Disposição dos módulos dos painéis no tecto da capela-mor. 
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Figura 65 – Vila Real. Igreja de São Pedro. Tecto da nave. 
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Diagrama  23 – Vila Real. Igreja de São Pedro.  

Estrutura e numeração do tecto da nave. 
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Figura 66– Vila Real. Igreja de São Pedro.  

Tecto da sacristia. 

 

Diagrama  24 – Vila Real. Igreja de 

São Pedro. Estrutura e numeração do 

tecto da sacristia. 
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IGREJA PAROQUIAL DE SÃO TOMÉ DO CASTELO 

_____________________________________________________________________________________ 
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Figura 67 – Vila Real. Igreja Paroquial de São Tomé do Castelo.  

Interior. Vista geral. 
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Figura 68 – Vila Real. Igreja Paroquial de São Tomé do Castelo. Interior. Tecto da capela-mor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama  25 – Vila Real. 

Igreja Paroquial de São Tomé 

do Castelo. Estrutura e 

numeração do tecto da 

capela-mor. 
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