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1.Lista dos Desenhos do Ateliê do Arquitecto 

In BPB-UM - Esboços e desenhos, plantas, cortes e alçados. Documentos em tratamento. 

 

Nº 1 - Projecto do Asilo Conde de Agrolongo. Plano Geral. Campo da Vinha, Braga. [João de M.C.], 

[1914], 58,6 x 49,0. Lápis sobre papel de ozalide. Atrás diz Asilo dos Cegos /Asilo Conde Agrolongo. 

Nº 2 - Beira Palace Hotel [Viseu?]. [João de M.C.], s/d, 77.4 x106.7. Lápis sobre papel. Atrás diz: Hotel 

ALFC Viseu. 

Nº 3 - Turismo. Estudo Decorativo (escrito atrás a lápis). [Braga], [João de M.C.], [1935/1937], 49.8 x 

62.5. Lápis sobre papel. À frente diz: [ilegível] Mem Martins, Centro [iligível]. 

Nº 4 - Casa para o Exmo Sr. António Maria Lopes, em Braga, no Campo Conde de Agrolongo.  [João 

de M.C.], [1922], 59.7 x 99.8. Caneta sobre papel com molduras aguareladas a rosa. Enrolado 

juntamente com nº 5. 

Nº 5 - [Casa para o Exmo Sr. António Maria Lopes, em Braga, no Campo de Agrolongo. Planta de 2 

pisos. [João de M.C.], [1922], 77.2 x 100.8. Lápis e aguarela sobre papel. Vinha enrolado juntamente 

com o nº 4. Atrás diz Antº Mª Lopes. 

Nº 6 - [Planta do] Gerês, s/a; s/d, 60,3 x 74,0. Ozalide. Atrás diz Gerês. 

Nº 7 - Projecto para o Hospital da Póvoa de Lanhoso. Mandado construir pelo Exmo Sr. Antº Ferreira 

Lopes. Alçado Posterior. Assinatura - João Moura Coutinho Almeida d’Eça, 21 de Julho 1912. 57.3 x 

84.2. Lápis sobre papel com molduras aguareladas a rosa e sépia. Escala de 0,01 P.M. Vinha enrolado 

juntamente com os nºs 8,9,10. 

Nº 8 - Projecto para o Hospital da Póvoa de Lanhoso. Corte transversal em CD. Assinatura - João de 

Moura Coutinho d’Almeida d’Eça, 21 de Julho de 1912, 57.0 x 83.7. Lápis sobre papel, com molduras 

aguareladas a rosa e sépia. Vinha enrolado juntamente com nº 7, 9, 10. Esc. 0.01 P.Mº. 

Nº 9 - Projecto para o Hospital da Póvoa de Lanhoso. Mandado construir pelo Exmo Sr. Antº Ferreira 

Lopes. Alçado lateral direito. Assinatura - João de Moura Coutinho d’ Almeida d’Eça, 21 de Julho de 

1912. 56,6 x 83,2. Lápis sobre papel com molduras aguareladas a rosa e a sépia. Vinha enrolado 

juntamente com os nºs 7,8 e 10. Esc. 0,01 P.Mº. 
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Nº 10 - [Hospital de Póvoa de Lanhoso]. Planta do 2º Pavimento. [João Moura Coutinho]. [1912]. 45,7 

x 60,3. Lápis, sépia e aguarela rosa sobre papel. Vinha enrolado juntamente com os nºs 7,8 e 9. Escala 

de 0,01 P.Mº. Atrás está escrito: H. Ferrª Lopes Póvoa Lanhoso. 

Nº 11 - Banco Lisboa e Açores. Filial no Porto. Planta do sub-solo. Planta do rés-do-chão. [João de M. 

C.], s/d, 57.8 x 69.9. Aguarela castanha e azul a lápis sobre papel, moldura aguarelada a rosa. Enrolado 

juntamente com os nºs 12 e 13. 

Nº 12 - Banco Lisboa e Açores. Filial no Porto. Planta do 1º e 2º andar. Planta 3º e 4º andar. [João de M. 

C.], s/d, 56.9 x 68.9. Aguarela castanha e azul e lápis sobre papel, moldura aguarelada a rosa. Enrolado 

juntamente com os nºs 11 e 13. Mais cópia ozalide do r/c e do1º andar sem nº. 

Nº 13 - Banco Lisboa e Açores. Filial no Porto. Planta dos 5 pisos [João de M. C.], s/d, 101.1 x 58.7. 

Aguarela castanha e lápis sobre papel, moldura aguarelada a rosa. Enrolada com os nºs 11 e 12. 

Nº 14 - Planta do rés-do-chão. Planta do 1º andar. S.l. [João M. C.], s/d, 54.6 x 99.9. Lápis e aguarela 

rosa sobre papel. Pertencente a um pequeno hotel. Atrás: ―Moura Coutinho, Banco de Portugal, Viseu/ 

Na frente tem 3 frases: ― Contar com portas, materiais nos quartos‖; ―Parêde existente‖ e ―Elevador 

pequeno na cosinha‖. 

Nº 15 - [Ante-projecto para uma igreja parochial a construir na freguesia de Telões. Alçado principal. 

[João M. C.], s/d, 48,0 x 62,2. Lápis e aguarela sépias sobre papel. Enrolado com os nºs 16 e 17. 

Nº 16 - [Ante-projecto para uma igreja parochial a construir na freguesia de Telões. [João M. C.], s/d, 

48,2 x 62,5. Lápis e aguarela sépias sobre papel. Esc. 0,01. Planta. Enrolado com os nºs 15 e 17. 

Nº 17 - Ante-projecto para uma igreja parochial a construir na freguesia de Telões. Alçado principal e 

envolvimento. [João M. C.], s/d, 48,0 x 61,8. Lápis e aguarela sépias sobre papel. Vinha enrolado 

juntamente com os nºs 15 e 16. Escala de 0,01 P. Mº. 

Nº 18 - [Planta de Braga. Zona Central] s/d, 78,5 x 25,0. Cópia ozalide. Tem riscado a lápis o 

alinhamento do gaveto da Rua do Raio com a Avenida da Liberdade. E uma intervenção neste local. 

 Nº 19 - [Banco Lisboa e Açores]. Corte longitudinal e corte transversal. [Porto]. [João M. C.], s/d, 56.9 

x 80.9. Tinta-da-china e lápis sobre papel. Atrás diz: Banco Lisboa e Açores (Porto). 
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Nº 20 - [Projecto para um hotel – adaptado ao projecto para a casa do Sr. António Mª Lopes(?) – Praça 

Conde Agrolongo + R. Justino Cruz]. s/d, [João M. C.], s/d, 59.5 x 90. Lápis sépia sobre papel, moldura 

aguarelada a rosa (atrás diz A. M. Lopes). 

Nº 21 - Asilo da Ponte da Barca [João de Moura Coutinho]. s/d. 46.8 x 62.7. Lápis sobre papel. Vinha 

enrolado juntamente com os nºs 22 a 25. 

Nº 22 - [Asilo da Ponte da Barca. Planta dos três pavimentos]. [João de Moura Coutinho]. s/d , 45.6 x 

109.1. Lápis sobre papel. Vinha enrolado juntamente com os nºs 21, 23 a 25. Atrás diz Ponte da Barca. 

Nº 23 - [Asilo da Ponte da Barca. Alçado principal] [João de M- Coutinho]. s/d. 37.1 x 57.2. Lápis 

sobre papel. Enrolado com os nºs 21, 22, 24, 25. Nas costas tem 1 planta e um corte de um edifício, não 

identificável. Tem escrito: ―Terreno requerente – Propriedade de Hermínio Martins Ribeiro‖. 

Nº 24 - Hospital (Asilo) da Ponte da Barca [Alçado principal]. [João M. C.], s/d. 37.2 x 57.0. Lápis 

sobre papel. Aguarelado. Vinha enrolado juntamente com nºs 21 a 23 e 25. À frente diz: ―Se levava o 

aucto da vistoria de Calneiros[?] à Repartição Marian‖. 

Nº 25 - [Asilo da ponte da Barca. Organização das asnas da cobertura]. [João Moura C.], s/d, 36.2 x 

73.8. Lápis sobre papel. Vinha enrolado juntamente com os nºs 21 a 24. 

Nº 26 - Projecto para um pavilhão sanatório destinado a enfermarias geraes e isolamento no seminário 

de Fraião. Fachada principal. Fachada lateral. [João M. C.], s/d. 47.2 x 89.0, tinta da china sobre papel 

vegetal. Vinha enrolado juntamente com os nºs 27 a 30. 

Nº 27 - Projecto para um pavilhão sanatório destinado a enfermarias geraes e isolamento no seminário 

de Fraião. Alçado nascente, sul e norte. [João M. C.], s/d. 52.0 x 89.1.  Lápis sobre papel vegetal. Vinha 

enrolado juntamente com os nºs 26 e 28 a 30. 

Nº 28 - Projecto para um pavilhão sanatório destinado a enfermarias geraes e isolamento no seminário 

de Fraião. Corte longitudinal. Planta dos alicerces. [João M. C.], s/d. 48.1 x 89.4.  Tinta da china sobre 

papel vegetal. Enrolado juntamente com os nºs 26, 27, 28, 29, 30. 
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Nº 29 - Projecto para um pavilhão sanatório destinado a enfermarias geraes e isolamento no seminário 

de Fraião. Corte longitudinal. Corte transversal [João M. C.], s/d. 47.8 x 67.1.  Lápis sobre papel 

vegetal. Enrolado juntamente com os nºs 26 a 28 e 30. 

Nº 30 - Projecto para um pavilhão sanatório destinado a enfermarias geraes e isolamento no seminário 

de Fraião. Plantas dos três pisos. [João M. C.], s/d. 46.7 x 89.3.  Lápis sobre papel vegetal. Enrolado 

juntamente com os nºs 26 a 29. 

Nº 31 - [Hotel em Viseu]. Alçado lateral. [João M. C.], s/d, 64.2 x 73.0. Lápis sobre papel. Vinha 

enrolado juntamente com os nºs 32 a 35. 

Nº 32 - [Hotel em Viseu, atrás está escrito: ―Hotel Vizeu‖]. Planta do 1º pavimento. Planta do 1º andar. 

[João M. C.], s/d, 49.3 x 98.0. Lápis sobre papel. Vinha enrolado juntamente com os nºs 31 e 33 a 35. 

Nº 33 - [Hotel em Viseu]. Planta do 2º andar. Planta do 3º andar. [João M. C.], s/d, 52.4 x 102.1. Lápis 

sobre papel. Enrolado juntamente com os nºs 31, 32, 34 e 35. 

Nº 34 - [Hotel em Viseu]. Planta do 1º e 2º andar. [João M. C.], s/d, 37.7 x 74.0. Cópia ozalide. Vinha 

enrolado juntamente com os nºs 31 a 33 e 35. 

Nº 35 - [Decoração de colunas de um átrio] s/d, 97.8 x 64.4. Lápis sobre papel; com vestígios de carvão 

e aguarela. Enrolado juntamente com os nºs 31 a 34. Pertencerá a um projecto do Hotel de Viseu? 

Nº 36 - [Alçado de uma casa de 4 pisos], s/l, s/d, 37.1 x 36.4. Lápis sobre papel vegetal. Os nºs 36 a 43 

pertencem a um conjunto intitulado ―Casas Grandes Estudos‖. Ver notas 37 à 43. 

Nº 37 - [Alçado de uma casa de 4 pisos], s/l, s/d, 37.0 x 36.7. Lápis sobre papel vegetal. Ver nota nº 36. 

Nº 38 - [Fragmento de um alçado de edifício de 4 pisos], s/l, s/d, 45.7 x 37.0. Lápis sobre papel vegetal. 

Nº 39 - [Fragmento de um alçado de edifício de 4 pisos], s/l, s/d, 27.3 x 18. Lápis sobre papel vegetal. 

Nº 40 - [Fragmento de um alçado de edifício de 4 pisos], s/l, s/d, 20.0 x 50.0. Lápis sobre papel vegetal. 

Nº 41 - [Alçado de edifício de 4 pisos. Esboço de planta de um dos andares], s/l, s/d, 24.2 x 47.3. Lápis 

sobre papel vegetal. Ver nota nº 36. 
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Nº 42 - [Estudo para alçado de edifício de 4 pisos], s/l, s/d, 37.5 x 29.2. Lápis sobre papel vegetal. 

Nº 43 - [Estudos para alçado de edifício de 4 pisos], s/l, s/d, 23.5 x 49.5. Lápis sobre papel vegetal. 

Nº 44 - [Café Viana. Salão de Jogos? Atrás tem 1 texto incompreensível]. Braga. [João de Moura 

Coutinho?] s/d. 46.3 x 78.3. Lápis sobre papel. Enrolado com o nº 45. Desenhos de difícil visibilidade. 

Nº 45 - Café Viana. Atrás diz ―café Viana‖ [Salão de jogos?]. Braga [João de Moura Coutinho], s/d. 

49.9 x 63.2, lápis aguarelado sobre papel. Ver nota nº 44. 

Nº 46 - Planta projecto para o casino da [Póvoa de Varzim?]. Escrito na parte detrás: ―Planta projecto 

para o casino da P. Varsim‖. Planta do 1º andar [João M. C.], s/d. 60.4 x 124.2. Lápis sobre papel. 3 

plantas (1º pavimento, 2º pavimento, 3º pavimento). Ver nº 22 (é igual mas passado a tinta). 

Nº 47 - Hotel Aliança. Braga. Planta dos pisos [João de M. C.]. 1933. 52.0 x 74.4. Cópia ozalide. 

Aprovado pela comissão de estética em 11.1.1934. Vinha junto com o nº 48. 

Nº 48 - Hotel Aliança. [Alçado principal] Braga. [João de M. C.]. [1938?] 49.8 x 31.3 Tinta da china 

sobre papel vegetal. Vinha junto com o nº 47. 

Nº 49 - Ante-projecto para uma avenida marginal (não se chegou a realizar) ao rio d’Este. Braga. [João 

de M. C.]. [1935?]. 63.5 x 123.7. Tinta da china sobre papel vegetal. Enrolado com o nº 50. Esc. 1.1000. 

Nº 50 - [Pormenor de uma planta] s/l; s/d. 59.7 x 90.7. Lápis e tinta da china sobre papel vegetal. 

Enrolado juntamente com o nº 49. 

Nº 51 - Póvoa de Varzim. Capela de S. José. Projecto aguarelado. [João M. C.]. [1916], 70.7 x 77.2. 

Lápis e aguarela sobre papel. Atrás diz. ―P. de Varsim capela de S. José – projeto aguarelado‖. 

Nº 52 - [Asilo Conde de Agrolongo]. Alçado principal. Sobre o campo d. Dinis 1º Braga. Esc. 1/100. 

João de Moura Coutinho. 18 de Nov. 1907. 78.1 x 93.9. Tinta da china, lápis e aguarela sobre papel. 

Enrolado juntamente com os nºs 53 a 58. 

Nº 53 - [Asilo Conde de Agrolongo]. Corte pelo eixo longitudinal. Braga. Esc. 1/100. J. de Moura 

Coutinho. [18 Nov. 1907]. 56.8 x 92.4. Tinta da china, lápis e aguarela sobre papel. Ver nota nº 52. 
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Nº 54 - [Asilo Conde de Agrolongo]. Corte transversal. Braga. Esc. 1/100. João de Moura Coutinho. 

[18 Nov. 1907]. 56.2 x 92.6. Tinta da china e aguarela sobre papel. Ver nota nº 52. 

Nº 55 - [Asilo Conde de Agrolongo]. Planta do 3º Pavimento. Braga. Esc. 1/100. J. de Moura Coutinho. 

18 Nov. de 1907. 69.8 x 97.6. Tinta da china e aguarela sobre papel. Ver nota nº 52. 

Nº 56 - [Asilo Conde de Agrolongo]. Planta do 2º pavimento. Braga. Esc. 1/100. J. de Moura Coutinho. 

18 Nov. 1907. 70.3 x 97.6. Tinta-da-china e aguarela sobre papel. Ver nota nº 52. Em mau estado. 

Nº 57 - A. C. Agrolongo. Alçado igreja. R. Visc. de Nespereira e Braga, Esc. 1/100 [João de M. C.]. 

[1912?]. 53.7 x 72.2. Tinta da china sobre papel; moldura aguarelada a cinza. Ver nota nº 52. Título na 

parte de trás do desenho. 

Nº 58 - [Asilo Conde de Agrolongo]. Alçado lateral. Sobre a Rua do Salvador. Braga. Esc. 1/100. J. de 

Moura Coutinho. 18 Nov. 1907. 63.8 x 99.4. Tinta da china sobre papel. Aprovado em sessão de 30 de 

Janeiro de 1908. Alfredo Machado. José Lemos. Ver nota nº 52. Em muito mau estado de conservação. 

Nº 59 - Bom Jesus do Monte – Projecto para a construção de uma garagem. Alçado. Planta. Bom Jesus. 

Esc. 1/50 [João de M. C.], s/d 43.8 x 97.9. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Beiras rasgadas; canto 

inferior esquerdo perdido, sem afectar o desenho. Juntamente com os nºs 60 a 63. 

Nº 60 - Projecto para a construção de uma garagem. Bom Jesus, Braga. Esc. 1/50 [João de Moura 

Coutinho], s/d 47.4 x 100.4. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Canto superior esquerdo danificado. 

Ver nota nº 59. 

Nº 61 - [Projecto para uma garagem no Bom Jesus?] [Bom Jesus] Esc. 1/100 [João de M. C.], s/d 48.8 x 

43.9. Tinta-da-china negra e vermelho sobre papel vegetal. Sobre o desenho está escrito ―sem efeito‖. 

Ver nota nº 59. 

Nº 62 - [Bom Jesus do Monte. Projecto para uma garagem. Alçado principal]. Bom Jesus. [João de 

Moura Coutinho], s/d. 20.4 x 25.5. Lápis e aguarela sobre papel vegetal. 

Nº 63 - [Projecto para a construção de uma garagem. Cortes]. Gareje, Bom Jesus. [João de M. C.]. s/d, 

59.2 x 80.0. Lápis sobre papel. Ver nota nº 59. 
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Nº 64 - S/ Título. Corte. s/d, João de Moura Coutinho de Almeida Eça. 21 Nov. 1907. 58.3 x 96.0. Tinta 

da China sobre papel vegetal. 

Nº 65 - [Av. Central (escrito na parte de trás). Projecto de remodelação?]. Braga. [João de Moura 

Coutinho], s/d. 58.2 x 155.0. Lápis sobre papel. Escala 1:300. 

Nº 66 - Câmara Municipal de Fafe [Alçado principal]. Fafe, Esc. 1/100, João de Moura Coutinho de 

Almeida d’Eça, e engenheiro João Teixeira da Silva, 1 Maio 1907, 57.6 x 84.9. Tinta-da-china 

aguarelada sobre papel. Enrolado juntamente com os nºs 67-69. Legenda no verso do desenho. 

Nº 67 - Paços do Concelho de Fafe. Alçado lateral. Alçado posterior. Fafe. João Teixeira da Silva e 

João de Moura Coutinho d’Almeida d’Eça, 1 Maio 1907, 74.9 x 118.0. Tinta-da-china sobre papel. Ver 

nota nº 66. 

Nº 68 - Paços do Concelho de Fafe. Corte transversal. Corte pelo eixo longitudinal. Fafe. João Teixeira 

da Silva, João de Moura Coutinho d’Almeida d’Eça, 1 Maio 1907, 75.92 x 114.3. Tinta-da-china sobre 

papel vegetal. Ver nota nº 66. 

Nº 69 - Paços do Concelho de Fafe. Planta do 1º pavimento. Planta do 2º pavimento. Planta ao nível das 

fundações. Fafe. Esc. 1/100 João Teixeira da Silva, João de Moura Coutinho d’Almeida d’Eça, 1 Maio 

1907, 81.0 x 136.7. Tinta-da-china e aguarela sobre papel. Ver nota nº 66 (lado esquerdo danificado). 

Nº 70 - Café Cinelândia. Braga. [Projecto de decoração do interior]. Braga, s/a, [1947?], 49.6 x 63.9. 

Aguarela sobre papel. Enrolado juntamente com os nºs 71 e 72. 

Nº 71 - [Café Cinelândia. Braga. Projecto de decoração da parede Norte]. Braga, Esc. 1/250, s/a, 

[c.1947]. 50.0 x 64.5. Lápis sobre papel. Ver nota nº 70. No reverso tem esboço de um espelho (?). 

Nº 72 - [Café Cinelândia. Braga. Projecto de decoração do interior]. Braga, s/a, [1947?]. 48.7 x 65.1. 

Lápis e aguarela sobre papel. Este desenho está no verso de um Projecto para a casa que o Exmo Sr. 

João Esperança pretende construir na nova rua entre a praça municipal e a rua Francisco Sanches. 

Braga. Talhão nº 3 Fachada principal (Esc. 1/50). Fachada posterior (esc. 1/100). Braga. (Rua Eça de 

Queirós), s/d. Cópia a ozalide. Ver nota nº 70. Escrita à mão: ―RANÇA‖. 



15 

 

Nº 73 - Projecto de uma casa de habitação para o Exmo Sr. José Joaquim Fernandes de Miranda, a 

construir na avenida 31 de Janeiro – Braga. Esc. 1/50, João (?) arq., s/d, 60.0 x 87.5, cópia a ozalide. 

Alçados, plantas, cortes, muro de vedação e detalhes. No reverso tem desenhado a lápis um corte do 

interior de uma igreja e o projecto de um altar. Vinha enrolado juntamente com os nºs 72 e 74. 

Nº 74 - Projecto de uma casa de habitação para o Exmo Sr. José Joaquim Fernandes de Miranda, a 

construir na avenida 31 de Janeiro – Braga. Esc. 1/50, s/a, s/d, 62.0 x 91.0. Cópia a ozalide. 

Ligeiramente diferente da nº 73. Inclui alçados, corte, plantas e muro de vedação (este na esc. 1/20). No 

reverso tem o projecto (alçados, corte e plantas) de uma casa não identificada – tem escrito: ―casa 

Miranda e Teixeira‖, não está assinada, nem datada). Ver nota nº 73. 

Nº 75 - Prédio nº [?] da Avenida dos Combatentes, pertencente ao Exmo Sr. Alfredo da Costa Teixeira. 

Braga. Esc 1/100, J. Pereira Braga, arqº, s/d, 32.3 x 95.3. Lápis sobre papel vegetal. Ver nota nº 73. 

Nº 76 - Banco de Portugal. Agência em Braga [Estudo da implantação]. Braga. Esc. 1/500. João de 

Moura Coutinho, 20 Abril 1920, 53.8 x 88,6. Tinta-da-china preta e vermelha sobre papel alinhado. 

Vinha enrolada juntamente com o nº 77. A vermelho está marcado o local do Banco de Portugal e o 

alinhamento do edifício da Arcada e das ruas do Castelo e Souto e Avenida da Liberdade. 

Nº 77 - [Planta de Braga]. Esc. 1/5000. S7a, s/d, 54,8 x 86,7. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Está 

em 2 pedaços. Ver nota nº 76. 

Nº 78 – Ante-projecto para um prédio de rendimento. Fachada principal. [Av. Central Braga]. Esc. 0.01 

P.M., s/a, s/d, 33,8 x 47,5. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Com o nº 78 A (atrás diz: ―Ante- projecto 

João Gonçalves Av. Central‖). Uma variante deste projecto, com menos um andar é o nº 79. Vinha 

enrolado juntamente com os nºs 79 a 81. 

Nº 79 – Ante-projecto para um prédio de rendimento. Fachada principal. [Av. Central Braga]. Esc. 0.01 

P.M., s/a, s/d, 33,8 x 47,5. Tinta-da-china sobre papel. Com o nº 79 A. Uma variante deste projecto, 

com mais um andar é o nº 78. Ver nota nº 78. 

Nº 80 – Ante-projecto para um edifício de rendimento. Planta do rés-do-chão. Planta do 1º andar. [Av. 

Central Braga]. Esc. 0.01 P.M., s/a, s/d, 49,7 x 73,7. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Ver nota nº 78. 
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Nº 81 – Ante-projecto para um edifício de rendimento. [Planta] do 2º andar. [Av. Central Braga]. Esc. 

0.01 P.M., s/a, s/d, 49,3 x 36,8. Lápis sobre papel vegetal. Ver nota nº 78. 

Nº 82 - Projecto de uma padaria e casa de habitação a construir na rua da Boa-Vista para o Sr. Vicente 

José da Costa. Braga. Esc. 0.01 P. M., s/a, s/d, 48.1 x 89.5. Tinta-da-china sobre papel vegetal. (atrás 

diz: ―CAPA‖). 

Nº 83 - Projecto para a casa do Exmo Sr. Manoel Ferreira Capa. Alçado [principal]. [Braga], Esc. 1/50, 

s/a, s/d. 77.7 x 58.5. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Ver nota nº 84. 

Nº 84 - [Casa Ferreira Capa]. Planta dos pisos. [Braga], esc. 1.100, s/a, s/d. 72.5 x 88.8. Cópia a ozalide. 

Ver nota nº 83. 

Nº 85 - Concelho de Fafe. Freguesia de Guinchães. Projecto de Escola primária de 2 aulas. Esc. 0,01 P. 

M., s/a, s/d, 54.1 x 89.5. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Vinha enrolado juntamente com o nº 86. 

Apresenta os alçados, plantas e corte. Atrás diz ―Escola‖. 

Nº 86 - Concelho de Fafe. Freguesia de Guinchães [Quinchães]. Projecto de Escola primária de 2 aulas. 

Implantação do edifício. Esc. 1/100, s/a, s/d, 39.0 x 57.0. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Ver nota 

nº 85. 

Nº 87 - Asilo da Ponte da Barca [Plantas dos 3 pisos], s7a, s/d, 49.0 x 74.0. Lápis sobre papel vegetal. 

Vinha enrolado juntamente com os nºs 88 a 93. 

Nº 88 - [Asilo da Ponte da Barca? Cortes]. s/a, s/d, 34.0 x 70.0. Lápis sobre papel vegetal. Ver nota nº 

87. Tinha 2 vezes a mesma assinatura [ilegível]. 

Nº 89 - [Asilo da Ponte da Barca]. Planta do 1º andar. Ponte da Barca, s/a, s/d, 37.0 x 49.4. Lápis sobre 

papel vegetal. Ver nota nº 87. 

Nº 90 - [Asilo da Ponte da Barca]. Planta do rés-do-chão. Ponte da Barca, s/a, s/d, 37.2 x 49.6. Lápis 

sobre papel vegetal. Ver nota nº 87. 

Nº 91 - [Asilo da Ponte da Barca]. Planta do rés-do-chão. Peças desenhadas. Peças escritas. (texto 

escrito virado ao contrário). Ponte da Barca, s/a, s/d, 37.2 x 46.2. Lápis sobre papel vegetal. Ver nota nº 

87. 
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Nº 92 - Anexo do Asilo dos Condes da Folgoza. Ponte da Barca. Plantas (rés do chão e andar) e Cortes 

(A/B e C/D). Ponte da Barca, s/a, s/d, 35.7 x 90.3. Lápis sobre papel vegetal. Ver nota nº 87. 

Nº 93 - [Asilo da Ponte da Barca]. Planta dos 3 pisos. Ponte da Barca. Esc. 1/100, s/a, s/d, 38.7 x 96.0. 

Tinta-da-china sobre papel vegetal. Ver nota nº 87. 

Nº 94 - Sociedade industrial de Borracha, Lda. Planta da Fábrica e anexos. Modificação. Esc. 1/100, s/d, 

87.5 x 95.6. Cópia ozalide. Assinatura do arquitecto ilegível [arq. Norty?]. Enrolado com o nº 95. 

Nº 95 - Sociedade industrial de Borracha, Lda. Planta da Fábrica e anexos. Esc. 1/100  ? arq., s/d, s/l, 

80.9 x 115.2. Cópia ozalide. Assinatura do arquitecto ilegível [Norty]. Ver nota nº 95. 

 Nº 96 - Cozinha económica (atrás diz ―cosinha economica – Braga‖). 3 Círculos de cor. [Alçado 

principal e planta]. Braga, s/a [1932?], 80.1 x 51.6. Lápis sobre papel. Está escrito 2 vezes José e 1 vez 

Firmino + 1 assinatura no canto superior direito ilegível. No canto inferior esquerdo diz ―esta não‖. 

Nº 97 - [Igreja de S. José. Alçado]. [Póvoa de Varzim]. [João de Moura Coutinho]. Esc 1.100 [1916]. 

47.0 x 100.8 Lápis sobre papel. 

Nº 98 - [Igreja de S. José. Alçado lateral sul]. [Póvoa de Varzim]. [João de Moura Coutinho]. [1916?]. 

50.7 x 50.0. Tinta-da-china sobre papel. Vinha enrolado juntamente com os nºs 99 a 106. A lápis 

(apagado) dizia ―Largura 11/536‖. 

Nº 99 - [Igreja de S. José. Alçado principal]. [Póvoa de Varzim]. [João de M. C.]. [1916?]. 64.5 x 50.1. 

Tinta da china sobre papel. Ver nota nº 98. Tem escrito ―largura 7,5/536‖. 

Nº 100 - [Igreja de S. José. Alçado posterior]. [Póvoa de Varzim]. [João de M.C.]. [1916?]. 64.5 x 50.0. 

Tinta da china sobre papel. Ver nota nº 98. Tem escrito ―largura 7/536‖. 

Nº 101 - [Igreja de S. José. Planta]. [Póvoa de Varzim]. [João de M.C.]. [1916?]. 50.5 x 34.5. Tinta da 

china sobre papel. Ver nota nº 98. Tem escrito ―largura 6‖. 

Nº 102 - [Igreja de S. José.] Fundações. Planta (2ª versão?) [Póvoa de Varzim]. [João de M.C.]. Esc. 

1/100 [1916?]. 49.7 x 50.6. Tinta da china negra e vermelha sobre papel alinhado. Ver nota nº 98. 
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Nº 103 - Projecto para a Igreja de S. José na Póvoa de Varzim. Planta e Fundações. (3ª versão?) [João 

de M.C.]. Esc. 1/100 [1916?]. 45.7 x 92.0. Cópia ozalide. Ver nota nº 98. 

Nº 104 - [Igreja de S. José.] Alçados (2ª versão) [Póvoa de Varzim]. [João de M.C.]. Esc. 1/100 

[1916?]. 49.2 x 111.7. Tinta da china sobre papel alinhado. Ver nota nº 98. 

Nº 105 - [Igreja de S. José.] Corte longitudinal e corte transversal (2ª versão) [Póvoa de Varzim]. [João 

de M.C.]. Esc. 1/100 [1916?]. 49.8 x 83.1. Tinta da china sobre papel alinhado. Ver nota nº 98. 

Nº 106 - Projecto para a Igreja de S. José na Póvoa de Varzim. Planta, fundações. [João de M.C.]. Esc. 

1/100 [1916?]. 49.8 x 100.4. Tinta da china sobre papel alinhado. Ver nota nº 98. Tem escrito na frente: 

―Não vae‖. 

Nº 107 - Colégio Missionário Ultramarino. Ante-projecto de uma capela e dormitório. Fachada 

principal. Arcozelo, Barcelos. s/a, Esc. 1/100, [1948?], 37.8 x 58.3. Tinta da china s/ papel vegetal. 

Enrolado com os nºs 108 a 120. 

Nº 108 - Colégio Missionário Ultramarino. Ante-projecto duma capela e dormitório. Fachada lateral. 

Arcozelo, Barcelos. s/a, Esc. 1/100, [1948?], 37.8 x 58.8. Tinta da china sobre papel vegetal. Ver nota nº 

107. 

Nº 109 - Colégio Missionário Ultramarino. Ante-projecto duma capela e dormitório. Corte longitudinal. 

Corte transversal. Arcozelo, Barcelos. s/a, Esc. 1/100, [1948?], 43.4 x 64.5. Tinta da china e lápis s/ 

papel vegetal.  

Nº 110 - Colégio Missionário Ultramarino. Ante-projecto duma capela e dormitório. Planta do 3º 

pavimento. Arcozelo, Barcelos. s/a, Esc. 1/100, [1948?], 35.8 x 57.8. Tinta da china sobre papel vegetal. 

Ver nota nº 107. 

Nº 111 - Colégio Missionário Ultramarino. Ante-projecto duma capela e dormitório. Planta do 3º 

pavimento. Arcozelo, s/a, Esc. 1/100, [1948?], 37.8 x 57.8. Tinta da china s/ papel vegetal. Ver nota nº 

107. 

Nº 112 - [Planta de um edifício]. s/l, s/d, 41.2 x 58.8. Tinta da china sobre papel vegetal. Ver nota nº 

102 
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Nº 113 - [Colégio Missionário Ultramarino - Planta] [Arcozelo, Barcelos]. s/a, Esc. 1/100, [1948?], 61.5 

x 48.8. Lápis sobre papel vegetal. Ver nota nº 107. 

Nº 114 - [Colégio Missionário Ultramarino Alçado principal] [Arcozelo, Barcelos]. s/a, [1948?], 59.2 x 

85.8. Lápis sobre papel vegetal. Ver nota nº 107. 

Nº 115 - [Colégio Missionário Ultramarino - Planta] [Arcozelo, Barcelos]. s/a, [1948?], 38.3 x 77.8. 

Lápis sobre papel vegetal. Ver nota nº 107. 

Nº 116 - [Colégio Missionário Ultramarino Alçado principal] [Arcozelo, Barcelos]. s/a, Esc. 1/100, 

[1948?], 26.9 x 52.4. Lápis sobre papel vegetal. Ver nota nº 107. 

Nº 117 - [Colégio Missionário Ultramarino Planta] [Arcozelo, Barcelos]. s/a, [1948?], 38.0 x 78.6. 

Lápis s/ papel vegetal. Ver nota nº 107. Escrito: ―A fachada deve ser feita em referência a esta planta‖. 

Nº 118 - [Colégio Missionário Ultramarino - Planta do 1º andar] [Arcozelo, Barcelos]. s/a, [1948?], 32.9 

x 40.5. Lápis s/ papel vegetal. Ver nota nº 107. 

Nº 119 - [Colégio Missionário Ultramarino] Corte pela entrada principal [Arcozelo, Barcelos]. s/a, 

[1948?], 37.0 x 24.2. Lápis s/ papel vegetal. Tem a indicação ―Passado a limpo em 13.1.48‖ seguido de 

assinatura ilegível. Ver nota nº 107. 

Nº 120 - [Colégio Missionário Ultramarino - Planta] [Arcozelo, Barcelos]. s/a, [1948?], 28.0 x 40.5. 

Tinta azul e vermelha s/ papel vegetal. Cheio de anotações. Ver nota nº 107. 

Nº 121 - Santa Casa da Misericórdia Lousan. Projecto para um bairro operário. Casa Tipo nº1. (2 a 3 

pessoas. Superfície 43,40) Casa tipo nº 2. Lousã, s/a, Esc. 1/50, s/d, 54.3 x 120.8. Tinta-da-china sobre 

papel vegetal. Vinha enrolado juntamente com os nºs 122 e 123. 

Nº 122 - [Projecto para um bairro operário da Sta Casa da Misericórdia] Casa tipo nº 3 (famílias 6 a 7 

pessoas, superfície 38,28) [Lousã], s/a, [Esc. 1/50], s/d, 54.2 x 74.0. Tinta-da-china sobre papel vegetal. 

Ver nota nº 121. 

Nº 123 - Edifício para a cooperativa. Alçado, corte e plantas. s/l, s/a, Esc. 1/50, s/d, 54.8 x 109.0. Tinta 

da china sobre papel vegetal. Ver nota nº 121. 
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Nº 124 - [Colégio Missionário Ultramarino - Planta] [Arcozelo, Barcelos]. s/a, Esc. 1/100, 34.8 x 53.3. 

Tinta da china vermelha e negra s/ papel vegetal.  

Nº 125 - Empresa Hoteleira do Gerês Lda. Hotel Moderno. Projecto para as modificações a fazer no 

rés-do-chão. Corte longitudinal. Segundo A-B, Gerês, s/a, s/d, Esc. 1/100, 75,0 x 120,2. Tinta-da-china 

sobre papel vegetal. Enrolado juntamente com os nºs 126 a 133. O nº 125 A é cópia a ozalide (há 2 ex.). 

Nº 126 - Empresa Hoteleira do Gerês Lda. Hotel Moderno. Planta do andar inferior ao rés-do-chão. 

Disposição actual, Gerês, s/a, Esc. 1/100, 47,7 x 67,6. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Ver nota nº 

125. 

Nº 127 - Empresa Hoteleira do Gerês Lda. Hotel Moderno. Projecto de reconstrução e adaptação do 

andar inferior ao rés-do-chão, Gerês, s/a, Esc. 1/100, 45,1 x 100,0. Tinta-da-china sobre papel vegetal. 

Ver nota nº 125. 

Nº 128 e 128A - Empresa Hoteleira do Gerês Lda. Hotel Moderno. Projecto para as modificações a 

fazer no rés-do-chão. Corte transversal segundo C-D, Gerês, s/a, Esc. 1.50, 99,8 x 44,7. Tinta-da-china 

sobre papel vegetal. Ver nota nº 125. O nº 128A é uma cópia a ozalide. 

Nº 129 - Empresa Hoteleira do Gerês Lda. Hotel Moderno. Planta de um andar térreo. Disposição 

actual. Gerês, s/a, Esc. 1/100, s/d, 49,8 x 77,8. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Ver nota nº 125. 

Nº 130 - Empresa Hoteleira do Gerês Lda. Hotel Moderno. Projecto de adaptação do andar térreo. 

Gerês, s/a, Esc. 1/100, s/d, 45,0 x 100,2. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Ver nota nº 125. À frente 

diz: ―lavabo‖. 

Nº 131 - Empresa Hoteleira do Gerês Lda. Hotel Moderno e Hotel das Termas. Planta do rés-do-chão. 

Disposição actual. Gerês, s/a, Esc. 1/100, s/d, 44,8 x 98,4. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Nota 125. 

Nº 132 - Empresa Hoteleira do Gerês Lda. Hotel Moderno e Hotel das Termas. Projecto para a sua 

ligação e modificações a fazer no rés-do-chão. Gerês, s/a, Esc. 1/100, s/d, 45,1 x 99,5. Tinta-da-china 

negra e vermelha sobre papel vegetal. Ver nota nº 125.  

Nº 133 - [Hotel Moderno e Hotel das Termas - Alçados] [Gerês], s/a, s/d, 44.9 x 98.8. Tinta-da-china 

sobre papel vegetal. Ver nota nº 125. 
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Nº 134 - Asilo dos Condes da Folgoza. Anexos a demolir. Plantas e Cortes. Ponte da Barca, s/a, Esc. 

1/100, 34.7 x 100.2. Cópia a ozalide. Vinha enrolado juntamente com os nºs 136 a 141. Na parte de trás 

tem o estudo de 2 janelas e 1 corte, não identificado. (Na frente diz: ―cosinhas novas 1ª‖). 

Nº 135 e 135A - Asilo dos Condes da Folgoza. Alçado principal. [Ponte da Barca], s/a, Esc. 1/100, s/d, 

44.4 x 59.0. Tinta-da-china s/ papel vegetal. Ver nota nº 134. O nº 135A é uma cópia a ozalide. 

Nº 136 e 136A - [Asilo dos Condes da Folgoza? Alterações.] Alçados posterior e lateral. [Ponte da 

Barca], s/a, s/d, 33.7 x 50.1. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Ver nota nº 134. O nº 136A é uma 

cópia a ozalide. 

Nº 137 - [Asilo dos Condes da Folgoza Planta.] [Ponte da Barca], s/a, , s/d, 21.9 x 37.7. Lápis sobre 

papel vegetal. Ver nota nº 134. 

Nº 138 e 138A - [Asilo dos Condes da Folgoza] Cortes. [Ponte da Barca], s/a, Esc. 1/100, s/d, 44.0 x 

62.8. Tinta-da-china sobre papel vegetal. Ver nota nº 134. O nº 138A é uma cópia a ozalide. 

Nº 139 - [Asilo dos Condes da Folgoza Sistema de cobertura]. [Ponte da Barca], s/a, s/d, 28.8 x 67.8. 

Tinta-da-china e lápis de cor sobre papel vegetal. Ver nota nº 134.  

Nº 140 - Asilo dos Condes da Folgoza. Projecto dos Anexos a construir e conclusão da obra. Plantas. 

Ponte da Barca, s/a, Esc. 1/200, s/d, 32.3 x 94.7. Cópia a ozalide e lápis de cor. Ver nota nº 134. 

Nº 141 - Asilo dos Condes da Folgoza. Projecto dos anexos a construir e conclusão da obra. Plantas do 

2º andar; planta topográfica e perfil B-D. Ponte da Barca, s/a, Esc. 1/200, s/d, 32.5 x 102.3. Cópia a 

ozalide com lápis de cor. Ver nota nº 134. 

Nº 142 e 142A - Banco Lisboa e Açores. Filial no Porto [Alçado principal]. Porto, s/a, Esc. 1/100, s/d, 

58.2 x 74.3, Desenho aguarelado sobre papel. Vinha enrolado juntamente com os nºs 143 a 145. O nº 

142A é uma cópia a ozalide. 

Nº 143 - [Banco Lisboa e Açores? Estudos de pormenores decorativos das colunas] Porto, s/a, s/d, 59.0 

x 78.0. Lápis sobre papel. Ver nota nº 142 (Atrás diz ―Alçado aguarelado‖). 

Nº 144 - Banco Lisboa e Açores. [Alçado principal]. [Porto], s/a, s/d, 78.2 x 65.7. Lápis sobre papel. 

Tem escrito ―4º alçado‖. Ver nota nº 142. No verso tem desenho de pormenor das colunas.  
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Nº 145 - Banco Lisboa e Açores (?). Pormenores das colunas e decoração. [Porto], s/a, s/d, 88.6 x 96.2. 

Crayon e lápis de cor s/ papel. Ver nota nº 142. Atrás diz B. Lisboa e Açores + papel colado que diz 

Exmo Sr. Moura Coutinho Architecto Braga. 

Nº 146 - Colégio Missionário Ultramarino. Plantas (R/c, 1º e 2º andar). Arcozelo, Barcelos. s/a, Esc. 

0.005 P. M., [1948?], 49.8 x 97.5. Lápis s/ papel vegetal. 

Nº 147 - Santa Casa da Misericórdia da Lousan. Projecto para um bairro operário. (Atrás diz Lousã 

Bairro económico). Corte longitudinal. Lousã, s/a., Esc. 1.200, s/d. 40.6 x 119.1. Tinta da china sobre 

papel vegetal. Enrolado com os nºs 148 a 157. O nº 154 é uma versão mais cuidada deste desenho. 

Nº 148 e 148A - Santa Casa da Misericórdia da Lousan. Projecto das canalizações. Lousã, s/a., Esc. 

1/500, s/d. 34.2 x 58.5. Tinta da china negra e vermelha s/ papel vegetal. 2 ex. Ver nota nº 147. O nº 

148A é uma cópia a ozalide. Tem lápis a medição dos materiais a usar. 

Nº 149 - [Alçado de uma casa] [Lousã]. s/a, s/d. 26.0 x 24.0. Lápis s/ papel. Ver nota nº 147 (papel 

rasgado) – atrás diz ―Lousã bairro‖. 

Nº 150 - Mapa indicativo do material a empregar na rede de esgoto. [Lousã]. s/a, s/d. 34.0 x 23.2. Lápis 

s/ papel. Ver nota 147. 

Nº 151 - Desenho para esgoto (?), s/l, s/a, s/d. 20.8 x 25.7. Lápis s/ papel vegetal. Ver nota nº 147. 

Nº 152 - [Estudo para 2 caixas de inspecção], s/l, s/a, s/d; 23.3 x 34.5. Lápis sobre papel. Nota nº 147. 

Nº 153 - [Planta de implementação de fossas sépticas]. [Lousã?]. s/a. Esc. 1720, s/d, 45.9 x 34.2. Lápis 

s/ papel. Nas costas tem mais desenhos semelhantes. Ver nota nº 147. 

Nº 154 - Santa Casa da Misericórdia. Lousã. Projecto para um bairro operário. Corte transversal A-B. 

Corte longitudinal C-D. s/a, Esc. 1/200, s/d, 52.4 x 116.1. Tinta da china s/ papel vegetal. O nº 147 é 

uma anterior versão deste desenho. Ver nota nº 147. 

Nº 155 - Santa Casa da Misericórdia. Lousã. Projecto para um bairro operário. [projecto urbanístico]. 

Lousã, s/a, Esc. 1/200, s/d, 57.7 x 120. Tinta-da-china s/ papel vegetal. Ver nota nº 147. 
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Nº 156 - Santa Casa da Misericórdia. Lousã. (Lousan) Plano de canalizações. Lousã, s/a, s/d, 49.2 x 

89.0. Tinta-da-china s/ papel vegetal. Ver nota nº 147. 

Nº 157 - [Bairro da Lousã. Implantação de fossas sépticas? Corte e alçado]. Lousã, s/a, s/d, 55.4 x 68.1. 

Tinta-da-china sobre papel vegetal. Ver nota nº 147. 

Nº 158 - [Posto de vendas do diário de Notícias] Lisboa, Arq. (ilegível Christcuos Silva? Lisboa), 

17/8/1929, 47.7 x 37.6. Lápis e aguarela s/ papel. Vinha enrolado juntamente com os nºs 159 a 162. 

Atrás diz: ―Mausuleu Piscina (?) DIVERSOS‖. 

Nº 159 - [Planta do 1º andar de um edifício], s/l, s/a. 37.5 x 43.5. Lápis s/ papel. Do Colégio 

Missionário Ultramarino, Arcozelo, [Barcelos] Ver nota nº 158. 

Nº 160 - [Planta e alçados de vestiários e uma piscina], s/l, s/a, s/d, 49.8 x 70.4. Tinta-da-china e lápis 

sobre papel. Ver nota nº 158. Atrás diz ―Liceu‖. 

Nº 161 - [Estudo para um jazigo] Planta e Corte, s/l, s/a, s/d. 52.5 x 70.3. Tinta da china s/ papel vegetal. 

Ver nota nº 158. 

Nº 162 - [Planta do 1º andar (?) de uma casa], s/l, s/a, s/d. 64.0 x 85.2. Tinta da china s/ papel vegetal. 

Parcialmente rasgado. Ver nota nº 158. 

Nº 163 - [Projecto para 2 portas]. s/l, s/a. Esc. 1/10, s/d. 48.8 x 100.5. Tinta da china s/ papel vegetal. 

Nº 164 - [Hotel]. Plantas do 2º e 3º andar. [Viseu] – (atrás diz, à mão, H. F. Lopes Viseu). s/a, Esc. 

1.100, s/d, 49.0 x 100.4. Lápis sobre papel. 

Nº 165 - [Hotel]. Planta do 2º andar. [Viseu]. s/a, s/d, 64.5 x 65.3. Lápis s/ papel. O mesmo do nº 166. 

Nº 166 - [Hotel]. Planta do 1º [Viseu]. s/a, s/d, 66.0 x 71.0. Lápis s/ papel. Do mesmo edifício do nº 165 

Nº 167 - [Planta de um edifício. Rés-do-chão e 1º andar?]. [Viseu], s/a, s/d. 65.9 x 104.7. Lápis s/ papel 

vegetal (Escrito na parte de trás: ―H. F. Lopes Viseu‖. 

Sem Nº - Planta do rez-do-chão – apartamentos (?), Tinta sobre papel vegetal, escal 1:100, s.l, s.d. 
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I Perfil Intelectual e Artístico 

1. Apontamentos Biográficos e Artísticos 
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1.1. Documentos Biográficos 

1.1.1. Certidão de nascimento de João de Moura Coutinho 

 

Ilustração 1 - Certidão de Baptismo de João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça. 

In ADA - Arcos, Anadia, Lvº 16, fls. 7v. e 8. 

 
Transcrição: Aos desaceis dias do mê s de Abril do anno de mil oitocentos e setenta e dois na capella do 

excelentissimo Conde da Graciosa freguesia de Arcos Concelho de Anadia, Diocese de Aveiro, 

servindo interinamente de Igreja Parochial no impedimento da Igreja Matriz desta Freguesia, eu o 

Presbytero José Alves de Maria Prior [encomicidado] da dita Freguesia de Arcos baptizei solenemente a 

hum indivíduo do sexo mascolino, aquem dei o nome de João que nasceo nesta Freguesia pelas duas 

oras e meia da tarde do dia vinte e cinco de Março do dito anno, filho legítimo do Doutor Delegado da 

Comarca de Anadia José Maria Cardoso de Lima e de Dona Maria Francisca de Moura Coutinho e 

Paiva Cardoso, aquelle natural da cidade de Coimbra e esta natural da cidade do Porto recebidos na 

Freguesia da Nossa Senhora Nova da Vitória da dita cidade e ambos residentes na villa de Abadia desta 

(continua na página seguinte) 
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Freguesia de Arcos – neto paterno de António José Cardoso Guimarães e de Dona Antónia Albina e 

Paiva de Lima Cardoso residentes em Coimbra e materno de Francisco de Moura Coutinho Almeida 

d’Eça e de Dona Inês Francisca de Salles Paiva residentes no Porto – foi madrinha a Viscondeça do 

Espinhal viúva proprietária natural e residente na villa de Louzan, Diocese de Coimbra representada por 

sua bastante procuradora a Exª Senhora Dona Maria Maxima de Moura Coutinho viúva proprietária 

natural do Porto e residente em Coimbra, o padrinho foi João Cardoso Guimarães casado, proprietário 

natural de Guimarães e residente em Coimbra os quais conheço serem os próprios e para [contar] lavrei 

em duplicado o presente assento que depois de lido e conferido perante os padrinhos foi por mim e por 

eles assignado [ilegível] O presbytero Prior [encomicidado] José Alves de Maria. 

- Maria Maxima de Lima Moura Coutinho 

- João Cardoso Guimarães. 
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1.1.2. Casas da sua família materna 

 
Ilustração 2 - Casa da família materna de João de Moura Coutinho em Esgueira, Aveiro. 

Fotografia in http://esgueira.sapo.com/html/centro_de_esgueira 

 

Ilustração 3 - Casa da família materna de João de Moura Coutinho em Esgueira, Aveiro. 

Fotografia in http://esgueira.sapo.com/html/centro_de_esgueira

http://esgueira.sapo.com/html/centro_de_esgueira
http://esgueira.sapo.com/html/centro_de_esgueira
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Ilustração 4 – Palacete de Vilar de Perdizes - casa dos avós maternos e da mãe de Moura Coutinho. 

Rua das Taipas, Porto, 2010. 

 

Ilustração 5 - Casa dos Salazares - casa da madrinha de Moura Coutinho, Viscondessa de Espinhal, Lousã, 2010.
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1.1.3. Documentos relativos ao trabalho de Moura Coutinho nas Direcções das Obras Públicas 

(AHMOP) 

 

 
Ilustração 6 - Pedido de admição nas Obras Públicas de Braga, com habilitações do ensino secundário, 10.4.1889. 

Na parte superior, o documento está assinado pelo seu tio-avô Bento Fortunato de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, 

Conselheiro Director Geral do Ministério das Obras Públicas. In AHMOP – Processo individual de João de Moura Coutinho. 
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Ilustração 7 - Despacho com a resposta positiva para entrar nas Obras Públicas de Braga, 16.4.1889. 

Documento assinado pelo seu tio-avô Bento Fortunato de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, Conselheiro Director Geral do 

Ministério das Obras Públicas. In AHMOP – Processo individual de João de Moura Coutinho. 
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Ilustração 8 - Pedido para ser promovido a apontador de 2ª classe, 7.3.1890. 

In AHMOP – Processo individual de João de Moura Coutinho.
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Ilustração 9 - Despacho com a resposta positiva para  a sua promoção, 12.5.1890. 

Documento assinado pelo seu tio-avô Bento Fortunato de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, Conselheiro Director Geral do 

Ministério das Obras Públicas. In AHMOP – Processo individual de João de Moura Coutinho. 
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Ilustração 10 - Pedido para ser transferido para a Direcção das Obras Públicas de Coimbra, 28.3.1890. 

In AHMOP - Processo individual de João de Moura Coutinho. 



34 

 

 

Ilustração 11 - Despacho com a resposta positiva, para a sua transferência para Coimbra, 16.4.1890. 

Documento assinado pelo seu tio-avô Bento Fortunato de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, Conselheiro Director Geral do 

Ministério das Obras Públicas. In AHMOP - Processo individual de João de Moura Coutinho. 
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Ilustração 12 - Ofícios para as Direcções de Obras Públicas de Braga e Coimbra a comunicar a decisão de transferência de 

João de Moura Coutinho para Coimbra, 14.5.1890. 

Documento assinado pelo seu tio-avô Bento Fortunato de Moura Coutinho de Ameida d’Eça, Conselheiro Director Geral do 

Ministério das Obras Públicas. In AHMOP - Processo individual de João de Moura Coutinho.  



36 

 

 

Ilustração 13 - Pedido para ser promovido a apontador de 1ª classe, 12.7.1894. 

In AHMOP - Processo individual de João de Moura Coutinho.
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Ilustração 14 - Despacho com a opinião negativa à sua promoção a apontador de 1ª classe, 12.7.1894. 

No entanto, o texto lateral informa-nos que a decisão de promoção foi concretizada a 28.3.1896. In AHMOP - Processo 

individual de João de Moura Coutinho. 
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Ilustração 15 - Repreensão por escrito pela Direcção das Obras Públicas de Coimbra, 12.1.1895. 

In AHMOP - Processo individual de João de Moura Coutinho.
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Ilustração 16 - Pedido de aumento de vencimento, de 500 réis para 650 réis, 4.3.1898. 

In AHMOP - Processo individual de João de Moura Coutinho.  
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Ilustração 17 - Bilhete de identidade a 5.9.1903, conforme o seu pedido de 3.9.1903. 

In AHMOP - Processo individual de João de Moura Coutinho.



41 

 

 

Ilustração 18 - Ocupando o cargo de chefe de conservação da Divisão Hidráulica do Douro, 8.8.1926. 

Foram-lhe concedidos 30 dias de licença para tratar da sua saúde. In AHMOP - Processo individual de Moura Coutinho. 
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Ilustração 19 - Aposentação voluntária do cargo de Mestre de Valas de 1ª classe, 30.12.1940. 

Trabalhava nessa altura na Direcção Hidráulica do Mondego. In AHMOP - Processo individual de João de Moura Coutinho.
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1.1.4. Certidões de óbito de Lucília das Neves e de João de Moura Coutinho 

 

Ilustração 20 - Certidão de óbito da sua esposa Lucília das Neves de Oliveira e Costa , 6.11.1953. 

In CRCB.
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Ilustração 21 - Certidão de óbito de João de Moura Coutinho de Almeida d'Eça, 20.1.1954. 

In CRCB
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1.1.5. Notícia da Morte de João de Moura Coutinho 

 

In Correio do Minho – Faleceu ontem o Arquitecto João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, 

21.1.1954. 

 ―Ao juízo de Deus entregou ontem a sua alma o Arquitecto João de Moura Coutinho de 

Almeida d’Eça, figura de relevo do meio bracarense e por certo um dos últimos representantes de uma 

vasta galeria de homens cultos e sábios, que por muitos anos deram brilho da sua cultura e do seu saber 

à velha cidade arquiepiscopal. Não era bracarense de nascimento – pois nascera na cidade de Coimbra – 

mas era, fora de dúvidas, um bracarense de adopção e podemos dizer sem sombra de dúvidas que a 

cidade se honrava e prestigiava adoptando-o, podendo nós acrescentar ainda, que ao desaparecer do 

número dos vivos, a cidade culta, intelectual e artística fica mais reduzida, fica mais pequena. 

 Personalidade rica de cambiantes, não limitou a sua acção à pura técnica da sua profissão: era e 

foi sempre um artista. A atestá-lo, a atestar a verdade das nossas palavras estão os inúmeros edifícios 

públicos que dão uma fisionomia e um carácter peculiar à cidade de Braga, onde as obras de vulto não 

são muitas, onde as obras graves e sérias não abundam ainda hoje. O seu estilo inconfundível 

transmitiu-se à frialdade da pedra, deu-lhe alma, deu-lhe beleza, deu-lhe existência. E ali temos o 

monumental edifício ―Teatro Circo‖, ainda hoje uma das mais belas casas de espectáculos, no rigorismo 

das suas linhas, no equilíbrio dos seus pormenores, na riqueza medida das suas ornamentações e 

decorações. Iguais características encontramos num outro edifício de Braga – a sua Estação dos C.T.T., 

uma das mais imponentes que ainda hoje podemos admirar ao corrermos o país de lés a lés, e que se 

honra a cidade honra ainda o Arquitecto que a concebeu. Não admira, pois, que o Ilustre finado fizesse 

durante anos seguidos parte das diversas comissões de estética que renovaram a fisionomia da urbe 

bracarense. 

 Mas a sua personalidade de grande artista que era, não se limitou aos edifícios da terra em que 

vivia. Assim vemo-lo durante anos a fio afirmar-se como autor dos projectos que originaram os 

edifícios do Banco de Portugal de Viseu, do Banco do Minho em Lisboa, do Banco do Minho do Porto, 

da Câmara de Lousã, etc. etc., o que prova não só o alto nível artístico que seu nome atingira, mas ainda 

a indiscutível probidade desse mesmo nível. 

 Dissemos, acima, que o arquitecto João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça não limitara a 

sua actuação à sua função meramente técnica. Assim, vemos, numa personalidade que dissemos rica de 

cambiantes uma nova faceta: a de Arqueólogo e a de Historiador tomando parte em Congressos 

Nacionais e Estrangeiros, apresentando teses, entrando em controvérsias, das quais, uma das mais 

brilhantes se travou nas colunas deste jornal, com um não menos ilustre adversário, já falecido, também 

o Dr. Manuel Monteiro. Polémica, na qual, os dois contraditores deram ao público interessado, uma 

lição de saber, uma lição de elegância e uma lição de llealdade. 

 Coisas já tão raras que devem e merecem ser sublinhadas agora que os dois contendores se 

encontram no reino da verdade e que, apesar de teses opostas continuaram amigos, até que a morte 

parou o coração do Dr. Manuel Monteiro. Como homem de investigação fazia parte o Arquitecto João 

de Moura Coutinho da Associação dos Arqueólogos Portugueses de Lisboa e do Instituto de Coimbra. 

A sua obra mais relevante no campo da arqueologia é, sem dúvidas, aquela que ao lado do Dr. Jerónimo 

de Sousa Louro levou a efeito, restaurando o Mosteiro de S. Frutuoso em cuja história, o ilustre extinto 
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que agora se finou era uma dos peritos mais bem informados e para cuja restauração deu achegas de 

indesmentível valor e seriedade. 

 Eis, em linhas gerais, o perfil do Homem que ontem fechou os olhos para o mundo abrindo sua 

alma para Deus. Gostaríamos de ser mais pormenorizados nas notas biográficas, mais largos na 

documentação, mais profundos na história de uma vida, sempre dedicada ao saber, à arte, à 

investigação, ao trabalho tantas vezes anónimo do estudo, para poder dar aos outros as elucidações 

pedidas. O tempo escasseia-nos para isso. 

 E sentimos que tudo aquilo que dissemos é bem pouco, quando consideramos que o Arquitecto 

João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça foi um dos nossos mais brilhantes colaboradores, daqueles 

que por si só quando nos dava a honra de escrever eram capazes de fazer esgotar uma edição do nosso 

jornal, como sucedeu, sempre, na polémica já referida com o Dr. Manuel Monteiro. Sentimos que 

dizemos pouco da multiforme personalidade que ontem se extinguiu; mas sentimos que dizemos muito 

menos, ao falarmos do Colaborador ilustre que foi, tão ilustre quão educado, pois até que para nos 

honrar com os seus artigos nos pedia licença, como se Ele a necessitasse! A sua falta é grande para a sua 

Família e é-o também para os diversos sectores da investigação a que Ele deve o melhor do seu brilho e 

da sua cultura; mas para nós é um Amigo que se extingue, um Amigo que era nosso colaborador, por 

certo dos mais antigos se não fôr mesmo o mais antigo. E isso enche-nos de pesar, pois nunca mais 

podemos anunciar para amanhã, um novo artigo seu, dado que a morte selou para sempre os seus olhos, 

parou definitivamente o seu coração amigo. 

 Ao darem-nos a notícia da sua morte tivemos só um pensamento: morreu um Homem. 

 Agora, poderemos acrescentar - morreu um Homem que era Alguém. 

O corpo do saudoso extinto será transladado para a cidade de Coimbra em data a anunciar. 

Correio do Minho apresenta à família do saudoso extinto o sentimento sincero de seu pesar.‖
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1.2. Cronologia - Apontamentos Biográficos e Artísticos - (Fontes) 

1866 - Casamento dos seus pais, a 16.10.1866, na freguesia da Vitória, Porto: José Maria Cardoso 

de Lima (9.6.1838, Coimbra - 11.5.1881, Caldas da Rainha) e Maria Francisca de Moura 

Coutinho de Almeida d’Eça (8.7.1842, Porto - 1.11.1919, Braga) (www.geneall.net). 

1869 - Nascimento do seu irmão mais velho, Francisco de Moura Coutinho e Paiva Cardoso de 

Almeida d’Eça, a 4.10.1869, em Estarreja, Aveiro. (www.geneall.net). 

1871 - O seu tio-avô, João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, com o mesmo nome de MC, foi 

reitor do Liceu de Aveiro em 1851/54, 1856 e 1871-1885. (Tavares, 1937). Embora não 

tenhamos encontrado registo de matrículas de Moura Coutinho neste liceu, supomos que 

terá sido nesta escola o local mais provável em que estudou, quer por ser a mais próxima da 

sua residência, quer por esta ligação familiar. 

1872 - João de Moura Coutinho e Paiva Cardoso de Lima de Almeida d’Eça nasceu a 25 de 

Março na freguesia de Arcos, Concelho de Anadia, Distrito de Aveiro. Filho de José Maria 

Cardoso de Lima, Doutor Delegado da Comarca de Anadia e de Maria Francisca de Moura 

Coutinho e Paiva Cardoso de Almeida d’Eça. Neto paterno de António José Cardoso 

Guimarães e de Antónia Albina e Paiva de Lima, residentes em Coimbra. Neto materno de 

Francisco de Moura Coutinho Almeida d'Eça e de Inês Francisca de Salles Paiva de Sousa e 

Brito, residentes no Porto. (ADA). 

- Foi baptizado a 16 de Abril na Capela do Conde da Graciosa da freguesia de Arcos, Anadia, 

pelo presbítero José Alves. Foram seus padrinhos João Cardoso Guimarães, residente em 

Coimbra e Maria da Piedade de Melo Sampaio Salazar, 1ª Viscondessa de Espinhal, 

residente em Lousã, representada por Maria Máxima de Lima Moura Coutinho, residente 

em Coimbra. (ADA). 

1873 - Bento Fortunato de Moura Coutinho Almeida d’Eça, seu tio-avô, estava, nesta altura, com o 

seu gabinete da Direcção Hidráulica do Tejo, a elaborar os primeiros projectos para a Ponte 

de ferro em Santarém. Posteriormente continuados por Joaquim Simões Margiochi, 

Frederico Augusto Pimentel e António Lourenço da Silveira, e concluído em 1881. 

(www.monumentos.pt). 

1875 - Nascimento da sua irmã mais nova, Maria da Conceição de Moura Coutinho e Paiva 

Cardoso de Almeida d’Eça, 18.5.1875, em Anadia, Aveiro. (www.geneall.net). 

1878 - António Augusto Gonçalves funda em Coimbra a Escola Livre de Artes do Desenho, 

(ROSAS, 1995), que apontamos como um possível local onde Moura Coutinho terá estudado, 

http://www.geneall.net/
http://www.geneall.net/
http://www.monumentos.pt/
http://www.geneall.net/
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para além do Liceu de Aveiro. 

1879 - Morte da sua avó materna, Inês Francisca de Salles Paiva de Sousa e Brito, a 1.1.1879, no 

Porto. (www.geneall.net). 

1881 - Morte do seu pai a 11.5.1881, nas Caldas da Rainha, Leiria. (ADA). 

1882 - Morte da sua madrinha Maria da Piedade de Melo Sampaio Salazar, 1ª Viscondessa de 

Espinhal, da Lousã. (www.geneall.net). 

1884 - A sua mãe casa-se com João Maria de Almeida e Moura, filho bastardo do seu tio João de 

Moura Coutinho de Almeida d’Eça, reitor do Liceu de Aveiro, a 19.4.1884, na Sé Nova, 

Coimbra. (www.geneall.net). 

- Foi criada a Escola de Desenho Brotero, em Coimbra, e António Augusto Gonçalves foi 

nomeado professor e director. (ROSAS, 1995). 

1885 - Morte do seu tio-avô, João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, a 29.12.1885, em 

Esgueira, Aveiro (www.geneall.net). 

1886 - Morte do seu tio e padrasto, João Maria de Almeida e Moura, a 5.10.1886, em Matosinhos, 

Porto. (www.geneall.net). 

1888 - Morte do seu tio-avô Vicente de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, a 9.5.1888, 

engenheiro civil da Direcção das Obras Públicas de Braga. (AHMOP). 

1889 - MC candidata-se à Direcção das Obras Públicas de Braga, estando habilitado com os 

exames de Português, Francês e outras disciplinas de instrução secundária, 10.4.1889. O 

seu tio-avô, Bento Fortunato, Conselheiro Director Geral das Obras Públicas e Minas, 

assina o documento. (AHMOP). 

- Nomeado apontador de 3ª classe, por despacho ministerial, nos serviços de secretaria da 

Direcção das Obras Públicas no Distrito de Braga, 15.04.1889, com o ordenado de 400 réis 

diários. Apresenta-se ao serviço a 1.5.1889. (AHMOP). 

1890 - Pede promoção a apontador de 2ª classe, a 7.3.1890, concedida por despacho ministerial em 

12.05.1890, com o ordenado de 450 réis diários. (AHMOP). 

- Transferido, a seu pedido (28.3.1890), para a Direcção das Obras Públicas do Distrito de 

Coimbra a 14.05.1890, apresentando-se ao serviço a 21.5.1890. (AHMOP). 

1891 - 1º Casamento: com Maria Eduarda Guedes e Silva, a 25.04.1891, em Penacova, Coimbra. 

Não houve descendência deste casamento. Supomos que terá ficado viúvo. (www.geneall.net). 

1893 - António Augusto Gonçalves restaura a Sé Velha de Coimbra, até 1918. (ROSAS, 1995). 

1894 - Pedido de promoção para apontador de 1ª classe na Direcção das Obras Públicas do Distrito 

http://www.geneall.net/
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de Coimbra, 12.7.1894. Não aceite. (AHMOP). 

1895 - Repreensão enquanto apontador de 2ª classe na Direcção das Obras Públicas do Distrito de 

Coimbra, 12.1.1895. (AHMOP). 

1896 - Promovido a apontador de 1ª classe, a 28.3.1896, com o vencimento de 500 réis diários. 

Pedido de licença de 30 dias, por doença, do serviço na Direcção das Obras Públicas do 

Distrito de Coimbra, a 10.8.1896. (AHMOP). 

1898 - Enquanto apontador de 1ª classe na Direcção das Obras Públicas do Distrito de Coimbra 

pede um aumento de vencimento para 650 réis, 4.3.1898. (AHMOP). 

1899 - Morte do seu avô materno, Francisco de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, a 11.3.1899, 

em Vila Nova de Famalicão, Braga. (www.geneall.net). 

1903 - Apontador de 1ª classe servindo na 1ª Direcção das Obras Públicas do Distrito de Lisboa, 

3.9.1903. (AHMOP). 

- 2º Casamento: com Lucília das Neves de Oliveira e Costa, em Lisboa, 12 anos após o 1º 

casamento. (www.geneall.net). 

- Nascimento do seu 1º filho, 28.12.1903 – João Rui de Moura Coutinho de Almeida d’Eça. 

(www.geneall.net). 

1905 - Por esta altura Moura Coutinho encontra-se de novo em Braga, na Direcção das Obras 

Públicas desta cidade. 

- Nascimento do seu 2º e último filho, 22.03.1905 – Maria Amélia de Moura Coutinho de 

Almeida d’Eça. (www.geneall.net). 

1906 - Morte do seu tio-avô, Bento Fortunato de Almeida d’Eça, a 2.2.1906, em Lisboa. (AHMOP). 

- Remodelação interna do edifício das Repartições Públicas de Braga, Rua do Castelo, Braga. 

Projecto do arquitecto Marques da Silva. (Correio do Minho, 08.03.1933). 

1907 - Projecto para os Paços do Concelho de Fafe, 01.05.1907, em colaboração com o engenheiro 

João Teixeira da Silva. Inaugurado em 1913. (BPB-UM e AMF). 

- Projecto de reconstrução do Asilo de Mendicidade "Conde de Agrolongo", no Campo D. 

Luís I (actual Praça Conde de Agrolongo), Braga, 18 e 21.11.1907. Aprovação do projecto 

a 30.1.1908, início das obras a 14.2.1908, concluídas em Março de 1914. (BPB-UM, AMB-

OU20 e Architectura Portugueza, ano VII, nº7, Julho de 1914). 

- Arrematação dos terrenos do extinto Convento de Nossa Senhora da Piedade dos 

Remédios, Braga (lote nº5 - Sociedade Anónima do Teatro Circo de Braga - 3.000.000 réis 

- 2.000 m2; lotes nº 6 e 7 – Atheneu Commercial de Braga, 1.249.000 réis e 1457.000 réis, 

http://www.geneall.net/
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respectivamente), 30.12.1907. (AMB). 

- Projecto para o Teatro Circo de Braga, Av. da Liberdade, aprovado em Assembleia dos 

Accionistas do Teatro Circo, em Abril de 1909. Parecer favorável de Ventura Terra. 

Inaugurado a 21.4.1915. (CARNEIRO, 2002). 

- Projecto para a reconstrução da fachada da Igreja da Irmandade do Carmo, Braga, 

21.6.1907, aprovado em sessão camarária de 30.1.1908. (AOCB). 

- Projecto de reconstrução do Palacete das Casas Novas de António Ferreira Lopes, Póvoa de 

Lanhoso. Data aproximada. (www.monumentos.pt). 

1909 - Aberto concurso e publicadas as suas bases e programa para o teatro Lírico de S. João, no 

Porto, 10.7.1909 e 20.10.1909. (CARNEIRO, 2002). 

1910 - 2º Lugar para o Theatro Lyrico do Porto, que se apresentou com a divisa Girassol, 

22.2.1910, tendo o 1º lugar ficado para o arquitecto portuense Marques da Silva. (Comércio 

do Porto, 23 e 24 de Fevereiro de 1910). 

- Artigo publicado pela Illustração Portugueza sobre o Novo Theatro Lyrico do Porto/O 

Concurso para a reconstrução do Theatro de S. João, 2ª série, vol. 9, 1º semestre de 1910. 

- 1º Projecto para o Ateneu Comercial, na Avenida da Liberdade, Braga. Não construído. (A 

Construcção Moderna e as artes do metal, ano XI, nº 13, Lisboa, 05.07.1911). 

- Projecto para a Igreja Paroquial de S. Tomé das Caldas das Taipas, Guimarães, mandada 

construir pelo Conde de Agrolongo. Inaugurada a 11.4.1915. (Illustração Catholica, Anno VII, nº 

350, Braga, 8.12.1928). 

- Anteprojecto para Igreja Paroquial de Telões, Vila Pouca de Aguiar. Década de 1910, data 

aproximada. Atribuição a Moura Coutinho. (BPB-UM). 

- Remodelação e acrescentos no Solar de Vila Meã, Silveiros, Barcelos. Década de 1910. Em 

1917 as obras ainda não estavam concluídas. (A Arquitectura portuguesa, Ano X, Nº 11, Nov. 1917). 

- Projecto para Garagem no Bom Jesus, Braga. Década de 1910 – data aproximada. (BPB-

UM). 

1911 - Artigo publicado na Architectura Portugueza sobre o Teatro-Circo de Braga, Ano IV, nº5, 

Maio de 1911. As obras estavam já bastante avançadas. 

- Artigo publicado por A Construção Moderna e as Artes do Metal sobre o ―Atheneu 

Commercial‖ de Braga, Ano XI, nº 13, 5.7.1911. 

- Aprovado o alargamento da Avenida 31 de Janeiro, Braga, a 15.6.1911. (AMB-OU4) 

1912 - Projecto para o Hospital António Ferreira Lopes, Póvoa de Lanhoso, 21.7.1912. As obras 

http://www.monumentos.pt/
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iniciaram-se a 19.10.1913 e foi inaugurado a 5.9.1917. (BPB-UM). 

- Início das obras para o Asilo dos Cegos, na ala oriental do Asilo de Mendicidade Conde 

Agrolongo, tendo ficado sem essa função por falta de doentes, optando-se por Assistência a 

Tuberculosos. Obra concluída em 1916 (AMB - EÇA, 1952). 

1913 - Inauguração dos Paços do Concelho de Fafe, iniciado em 1907. (AMF). 

1914 - Projecto para Mercado Municipal, em ferro, na Praça do Município, Braga, 12.2.1914. 

Inaugurado a 1.10.1915. Demolido a 14.1.1956. (AMB - OU36 e Correio do Minho, 27.02.1952). 

- Projecto para Casa e Estabelecimento Comercial de Constantino de Almeida (Talho Igo) 

adaptado para Agência do Banco Nacional Ultramarino, no Largo de S. Francisco, Braga. 

Concluído em 1918. (AMB - OU6; Artigo na Arquitectura Portuguesa, ano XI, nº8, Agosto de 1918). 

- Casa do General Lobato Guerra, no gaveto da Rua do Raio com a Avenida 31 de Janeiro, 

Braga, data aproximada. (AMB-OU4, Proc. 5 – expropriação de terrenos, em 1912, para a construção da 

Avenida 31 de Janeiro) 

- Auto-Palace (Garagem), Av. da Liberdade, Braga. Atribuido a Moura Coutinho. 

(PEDREIRINHO, 1994). Transformado em O Nosso Café, em 1950-51, pelo arquitecto 

Oldemiro Carneiro, sendo actualmente sede de partido político. (AMB-OG110). 

- Artigos publicados sobre o Asilo de Mendicidade Conde de Agrolongo por Illustração 

Catholica, Braga, 9.5.1914; A Arquitectura Portuguesa, Ano VII, nº 7, Julho de 1914 e, por 

A Construção Moderna, Ano XIV, nº 21, 10.11.1914. 

- Projecto para Lavadouro Municipal, do Sr. Júlio de Lima, Braga. Não construído. (AMB-

OG3). 

- Conclusão da reconstrução do Asilo de Mendicidade "Conde de Agrolongo", Campo D. 

Luís I, Braga, iniciado em 1907. (AMB-OU20 e Architectura Portugueza, ano VII, nº7, Julho de 1914). 

1915 - 1º Projecto para casa e cabine na Avenida da Liberdade, Braga, 16.4.1915. (AMB-OU2). 

- Inauguração da Igreja paroquial de S. Tomé das Caldas das Taipas, Guimarães, a expensas 

do Conde de Agrolongo, 11.4.1915. (Illustração Catholica, Anno VII, nº 350, Braga, 8.12.1928). 

- Inauguração do Teatro Circo de Braga, Av. da Liberdade, a 21.4.1915, com projecto de 

1907. (CARNEIRO, 2002). 

- Inauguração do Mercado Municipal, em ferro, na Praça do Município em Braga. Projecto 

de 16.2.1914. Demolido 14.1.1956. (AMB - OU36 e Correio do Minho, 27.02.1952). 

1916 - 1º Prémio do Concurso de projectos de Casas Económicas aberto pela Câmara Municipal 

da Póvoa de Varzim, atribuído a MC, 29.4.1916. (ABMRP/PV). Projectos não construídos. 
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- Artigos publicados sobre o Concurso de casas económicas aberto pela Câmara Municipal 

da Póvoa de Varzim por Arquitectura Portuguesa, Ano IX, nº 6, Junho de 1916; A 

Construção Moderna, Ano XVI, nº 13, 10.7.1916 pp. 97-99 e 25.7.1916, pp. 105-107 e, por 

A Póvoa de Varzim, Ano V, nº 18, 23.7.1916. 

- Projecto para a Avenida dos Banhos, incluindo casas e balneário, Póvoa de Varzim, 1916-

17. Projecto não construído. (ABMRP/PV). 

- Projecto para o edifício da CUF – Companhia União Fabril, Av. da Liberdade, Braga. Data 

aproximada. Atribuído a MC. Interior alterado, sendo actualmente um pronto-a-vestir. 

- Moura Coutinho assina as Condições para a arrematação de uma parcela de terreno na 

antiga cerca do extinto Convento dos Remédios com frente para a Avenida da Liberdade, 

Braga, para instalação de uma casa e cabine, 23.9.1916. (AMB-OU2) 

- Escritura da compra do terreno do transformador na Avenida da Liberdade, Braga, para 

instalação de uma casa e cabine, 29.9.1916. (AMB-OU2) 

- Atribuição a Moura Coutinho do projecto para o interior do edifício dos CTT na Avenida da 

Liberdade, Braga. (O projecto é do engenheiro-capitão Francisco Maria Henriques). 

Concluído em 1930 e inaugurado em 1932. (OLIVEIRA, 1997). 

1917 - Projecto da Capela de S. José de Ribamar, Póvoa de Varzim, aberta ao culto em 1927. 

Demolida em 1954. (BPB-UM e A Arquitectura Portuguesa, Ano XI, nº 1, 1918). 

- Artigo publicado sobre a Capela de S. José de Ribamar, Póvoa de Varzim, pela revista 

Illustração Catholica, Braga, 22.12.1917. 

- Artigos publicados sobre o Projecto da Avenida dos Banhos na Póvoa de Varzim e, as 

primeiras edificações da mesma - casa do Dr. Caetano Marques d'Oliveira e o balneário, 

por A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 1, Janeiro de 1917 e, por A Construção 

Moderna, Ano XVII, nº 5, 10.3.1917, pp. 33-37. 

- Artigo publicado sobre o Solar de Vila Meã, por a Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº11, 

Novembro de 1917. 

- Novo projecto e conclusão da Casa e Cabine na Avenida da Liberdade, Braga, 16.4.1917. 

(AMB - OU2). 

- Inauguração do Hospital António Ferreira Lopes, Póvoa de Lanhoso, a 5.9.1917, com 

projecto de 21.7.1912. (BPB-UM). 

1918 - Projecto para a Agência do Banco do Minho, Avenida dos Aliados, Porto, 1.1.1918. 

Concluído em 1922. (AHMP-D-CMP/9(272)-LO-1919-0234). 
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- Artigo publicado sobre a Igreja de S. José da Póvoa de Varzim e a “Casa do artista” em 

Braga, por A Arquitectura Portuguesa, Ano XI, nº1, Janeiro de 1918. 

- Plano de Melhoramentos da Vila de Lousã, 20.6.1918. (AH-BML). 

- Projecto para Bairro Operário na Lousã. Data aproximada. Não construído. (BPB-UM). 

- 1º Projecto para os Paços do Concelho da Lousã. Não aceite pela CML. Modificações em 

1920/21. Um projecto com data de 10.8.1921. Inaugurado em 1933. (AH-BML). 

- Conclusão da Agência do Banco Nacional Ultramarino, no Largo de S. Francisco, Braga. 

(AMB - OU6; Artigo na Arquitectura Portuguesa, ano XI, nº8, Agosto de 1918). 

- Artigo publicado sobre a Filial do Banco do Minho no Porto e a Filial do Banco Nacional 

Ultramarino em Braga, por A Arquitectura Portuguesa, Ano XI, nº8, Agosto de 1918. 

1919 - Falecimento da sua mãe, Maria Francisca de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, a 

1.11.1919, em Braga. (www.geneall.net). 

- Obras no Teatro Circo de Braga, fechado entre Agosto de 1919 e Fevereiro de 1920. (Os 

Quarenta Anos da Vida do Teatro Circo de Braga, 1955). 

1920 - Membro da Comissão de Estética da C.M.B., nomeado a 17.01.1920, cargo para que vai 

sendo nomeado com frequência até ao fim da vida. (AMB-Actas da Comissão de Estética). 

- Projecto para a Agência do Banco Lisboa & Açores, Avenida dos Aliados, Porto, 1.8.1920. 

Concluído em 1922. (AHMP-D-CMP/9(320)-LO-1921-0907) 

- Estudo de implantação para a Agência do Banco de Portugal em Braga, 20.4.1920. 

Inaugurado a 30.4.1928. (BPB-UM e Correio do Minho, 29.04.1928). 

- Remodelação interior do Banco do Minho, Braga. Inaugurado a 29.8.1921. (Diário do Minho, 

31.8.1921). Demolido na década de 1940, para dar lugar a um novo edifício da Caixa Geral 

de Depósitos, que já se tinha instalado no anterior desde a falência do Banco do Minho. 

- Projecto para o Asilo Condes da Folgosa, Ponte da Barca (década de 1920), concluído em 

1952. (BPB-UM e ADVCT). 

- Projecto para o Beira Palace Hotel, Viseu. Década de 1920 – data aproximada. Não 

construído. (BPB-UM). 

- Projecto da casa do Sr. Eduardo Matos, Largo da Estação, Braga, c. 1920. Destruída num 

incêndio a 27.9.1921 tendo-se mantido as ruínas até final do século XX. Atribuída a Moura 

Coutinho. (Diário do Minho, 28.9.1921 e 30.7.79). 

1921 - Alteração da fachada principal do Banco Lisboa & Açores, Avenida dos Aliados, Porto, 

27.7.1921. (AHMP). 

http://www.geneall.net/
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- Alteração da fachada principal do Banco do Minho, Avenida dos Aliados, Porto, 3.10.1921. 

(AHMP). 

- Projecto para a Agência do Banco de Portugal de Viseu, 17.1.1921 e 10.6.1921. Concluído 

em 1930. (AHBP-AV). 

- Inauguração da remodelação interior do Banco do Minho, Braga, a 29.8.1921. (Diário do 

Minho, 31.8.1921). Demolido na década de 1940. 

- 2º Projecto para os Paços do Concelho da Lousã, 10.8.1921. Inaugurado em 1933. (AH-

BML). 

1922 - Projecto para prédio de rendimento do Sr. António Maria Lopes, Campo do Conde de 

Agrolongo, gaveto com a Rua Justino Cruz (expropriação de terrenos para construção desta 

rua começaram em 1920), Braga, 1ª fase - 20.4.1922-1.11.1928; 2ª fase –14.3.1933-

26.81935. Não chegou a ser totalmente concluído. (AMB-OG3). 

- Início do processo construtivo dos prédios do Sr. Júlio de Amorim Lima, na rua com o 

futuro nome de Rua Júlio Lima, Braga, 14.7.1922. 1ª fase (poente) – 1922-1933; 2ª fase 

(nascente) – 1933-1935. (AMB-OG2 e OG22). 

- Alteração da mansarda na fachada principal e conclusão da Agência do Banco Lisboa & 

Açores, Avenida dos Aliados, Porto, 4.9.1922. (AHMP-D-CMP/9(305)-LO-1922-182) 

- Conclusão do Banco do Minho, na Avenida dos Aliados, Porto. (AHMP-D-CMP/9(2350)-LO-

1922-1053) 

- Responsável pelas obras da fachada poente do Tribunal de Braga, em colaboração com o 

engenheiro António Valença, Novembro de 1922. (AMB-OU40). 

- Projecto para Padaria A Nacional, 20.7.1922. Inaugurada 19.3.1928. (AMB e Diário do Minho, 

20.3.1928). 

- Projecto para fábrica de chapéus A Industrial, Rua Ulisses Taxa, Braga. Demolida na 

década de 1980. (AMB-OG3). 

1923 - Projecto para casa, propriedade de MC, adaptado posteriormente para o Ateneu Comercial 

de Braga, Rua dos Chãos. Concluída em 1927. Interior demolido em 2010. (AMB- OG5). 

- 1º Projecto de remodelação de prédio para Casa e Padaria Ferreira Capa, Rua dos 

Capelistas, Braga, 2.5.1923. Foi depois remodelado para armazém, escritórios e habitação 

em 1934-38. (AMB-OG5 e OG8). 

- Projecto de modificação de fachada do prédio do Sr. Bento José Ferreira Braga, na Rua de 

S. Victor, nº62, 2.5.1923. Não realizado. (AMB-OG5). 

- Transformação do palacete dos Vilhenas Coutinhos em Tribunal Judicial, em colaboração 
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com o engenheiro António Valença, Campo do Conde de Agrolongo, Braga, 1.8.1923. 

Concluído em 1931. Interior demolido no final do século XX/início do século XXI. (AMB-

OU40). 

- Projecto de remodelação do Banco do Minho, Lisboa, em edifício pombalino (atribuição). 

Ocupado pela CGD que o demoliu na década de 1950. (AML). 

- Projecto para a Casa da Quinta de Baixo/Casa da Quinta de S. José, Av. Brasil, Lousã. 

Concluída por volta de 1925. (www.monumentos.pt). 

1925 - Projecto para um Parque de Diversões no Bom Jesus do Monte. Não construído. (Diário do 

Minho, 8.8.1925). 

1926 - Cargo de Chefe de Conservação da Divisão Hidráulica do Douro. (AHMOP) 

- MC publica um artigo de carácter político sobre Braga no Correio do Minho: "Braga 

fallou!", 8.6.1926. 

- Moura Coutinho publica um artigo sobre O edifício do Tribunal de Braga no Diário do 

Minho, 30.6.1926. 

- Projecto para o Hotel Aliança, Av. da Liberdade, Braga, 31.7.1926, assinado por Gaspar 

Dantas Aveiro. Alterações em 1933, atribuídas a Moura Coutinho. Demolido. (AMB-OG8). 

- MC encarregue da administração das obras de transformação do Tribunal Judicial de Braga, 

em colaboração com o engenheiro António Valença, pela CMB, elaborando novo projecto 

para a sua reforma, 30.12.1926. As obras ficaram concluídas em 1932. (AMB - OU40). 

1927 - Projectos para transformações da Praça da República, de MC, e Fonte para a mesma praça, 

do arquitecto Manuel Marques, Braga, 27.4.1927. (AMB-OU9 e Correio do Minho, 29.1.1928). 

- Projecto para Armazém de António Marinho, Rua Pereira Caldas, actual Rua Gonçalo 

Sampaio, Braga. Não construído. (AMB-OU22). 

- Projecto para Casino no Parque da Ponte, Braga (adaptação de edifício existente – não 

concretizado). (Diário do Minho, 20.11.1927). 

- Abertura ao culto da Capela de S. José de Ribamar, Póvoa de Varzim, obra iniciada em 

1916. Demolida em 1954. (BPB-UM e GONÇALVES, 1974). 

- Conclusão da casa, propriedade de MC, adaptado posteriormente para o Ateneu Comercial 

de Braga, Rua dos Chãos. Projecto de 1923. Interior demolido em 2010. (AMB-OG5). 

1928 - 2º Projecto de remodelação de prédio para Casa e Padaria Ferreira Capa, Rua dos 

Capelistas, Braga, 10.11.1928. Inaugurado a 23.3.1929. (AMB-OG5; OG8 e Diário do Minho, 

24.3.1929). 

http://www.monumentos.pt/
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- Inauguração da Agência do Banco de Portugal em Braga, 30.4.1928. Projecto de 20.4.1920. 

(BPB-UM e Correio do Minho, 29.04.1928). 

- Inauguração da Padaria A Nacional, 19.3.1928. Projecto de 20.7.1922. (AMB-OG4 e Diário do 

Minho, 20.3.1928). 

- MC pede a respectiva licença à CMB para levantar a calçada junto ao seu prédio, no Largo 

de S. João do Souto, Braga, para obras de limpeza e canalização, 18.2.1928 e 18.7.1928. A 

obra iniciou-se mais cedo, por volta de meados da década de 1920. (AMB-OG11). 

- Projecto de alteração de fachada de prédio do Sr. Domingos José Affonso, Rua do 

Carvalhal, Braga, 20.4.1928. (AMB-OG11). 

- Projecto para uma casa estreita do Sr. Augusto Cezar de Magalhães Cruz, na Rua de S. 

Vicente, Braga, 25.8.1928. Concluída em 1929. (AMB-OG11) 

- A ―Oficina Escola João de Deus‖ pede alteração de janelas no seu prédio na Rua de S. 

Geraldo, Braga, com desenho de Moura Coutinho, 7.9.1928. Não realizado. (AMB-OG11). 

- O Padre João Manuel Fernandes d’Almeida pede alteração de janelas no seu prédio da Rua 

de S. Geraldo, nº36-40, Braga, com desenho de Moura Coutinho, 14.12.1928. (AMB-OG11). 

1929 - Remodelação do café A Brasileira, Largo Barão de S. Martinho, Braga. (Diário do Minho, 

26.3.1929). 

- Inauguração da remodelação de prédio para Casa e Padaria Ferreira Capa, Rua dos 

Capelistas, Braga, 23.3.1929. Projecto de 10.11.1928. (AMB-OG5; OG8 e Diário do Minho, 

24.3.1929). 

- Gradeamento da escadaria do Liceu Sá de Miranda, Braga. Concluído em 1933. 

- Membro da Comissão de Estética, da CMB (1929-32). (AMB-Actas da Comissão de Estética). 

1930 - Conclusão da Agência do Banco de Portugal de Viseu, com projectos de 17.1.1921 e 

10.6.1921. (AHBP-AV). 

- Remodelação da Agência do Banco Espírito Santo, Largo Barão de S. Martinho, Braga. 

Concluído em 1931. Alterado posteriormente. (AMB-OG13). 

- Projecto de 1930-36 para aumento das instalações do Hospital da Irmandade de Santa Cruz, 

Largo Carlos Amarante, Braga. Não construído. (AMB-OG26). 

- Projecto para Casino, Póvoa de Varzim. Década de 1930 – data aproximada. Não 

construído. (BPB-UM). 

- Anteprojecto para um prédio de rendimento na Avenida Central, Braga. Data aproximada. 

(BPB-UM). 

1931 - Obras de restauro na Capela de S. Frutuoso de Montélios, Braga. (1931-35). 
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(ADGEMN/DSRMN). 

- Conclusão da remodelação da Agência do Banco Espírito Santo, Largo Barão de S. 

Martinho, Braga. Obras iniciadas em 1930. Alterado posteriormente. (AMB13). 

- Conclusão da transformação do palacete dos Vilhenas Coutinhos em Tribunal Judicial, em 

colaboração com o engenheiro António Valença, Pr. Conde de Agrolongo, Braga, iniciado 

em 1.8.1923. Interior demolido no final do século XX/início do século XXI. (AMB-OU40) 

- Moura Coutinho pede autorização à CMB para levantar pavimento da Rua de S. Geraldo, 

nº32, sua residência, para fazer ligação da canalização, 5.8.1931. (AMB-OG14). 

1932 - Cozinha Económica, Rua do Raio, Braga. (OLIVEIRA, 1997). 

- Moura Coutinho, no âmbito da Comissão de Estética, dá parecer sobre o alinhamento a 

seguir na Rua do Raio entre a Avenida da Liberdade e a Rua de S. Lázaro. (AMB-OU18). 

1933 - 2ª fase do processo construtivo dos prédios do Sr. Júlio de Amorim Lima, na rua com o 

futuro nome de Rua Júlio Lima, Braga. 1ª fase (poente) – 1922-1933; 2ª fase (nascente) – 

1933-1935. (AMB-OG2 e OG22). 

- Anteprojecto para uma avenida marginal ao rio d'Este, s.d. (Correio do Minho, 19.02.1933). 

- Eleito vice-presidente da Comissão de Iniciativa e Turismo, CMB. (Correio do Minho, 

19.02.1933). 

- Publica vários artigos sobre melhoramentos urbanísticos na cidade de Braga, no Correio do 

Minho (19,24,26.2 e 8.3.1933). 

- Conclusão das obras para os Paços do Concelho da Lousã. 2º Projecto de 10.8.1921. (AH-

BML). 

- Conclusão do gradeamento da escadaria do Liceu Sá de Miranda, Braga. Iniciado por volta 

de 1928. 

- Conclusão do Hotel Aliança, Avenida da Liberdade, Braga. Demolido. (AMB-OG8). 

1934 - Projecto para a Escola Primária de Quinchães, Fafe. Início das obras em Agosto de 1935 e 

inaugurada a 6.12.1936. Actualmente é sede da Junta de Freguesia de Quinchães. (BPB-UM e 

LEITE, 2005). 

- Remodelação de prédio do Sr. Ferreira Capa para adaptação a armazém/loja e 

escritórios/habitação, Rua doa Capelistas, Braga. Concluído em 1938. (AMB-OG5 e OG8). 

1935 - Projecto para o edifício do Turismo, Avenida da Liberdade, Braga, 25.10.1935. Projecto 

assinado por João Pereira Braga, sendo da autoria de Moura Coutinho. Inaugurado a 

23.6.1937. (AMB-OG23, BPB-UM e Correio do Minho, 24.06.1937). 
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- Projecto de prédio e garagem Auto-Palace do Sr. Jaime Sotto Maior, na Rua de S. Marcos, 

Braga, assinado pelo arquitecto João Pereira Braga, sendo atribuída parceria com Moura 

Coutinho. Os cálculos estão assinados pelo engenheiro António Valença (tanto um como o 

outro trabalharam em conjunto com MC noutros projectos), 12.8.1935. (AMB-OG22). 

1936 - Inauguração da Escola Primária de Quinchães, Fafe. Inaugurada a 6.12.1936. Projecto de 

1934, início das obras em Agosto de 1935. Actualmente é sede da Junta de Freguesia de 

Quinchães. (BPB-UM e LEITE, 2005). 

1937 - Inauguração do edifício do Turismo, Avenida da Liberdade, Braga, 23.6.1937. Projecto de 

25.10.1935, assinado por João Pereira Braga, sendo da autoria de MC. (AMB-OG23, BPB-UM 

e Correio do Minho, 24.06.1937). 

- Moura Coutinho publica artigo sobre a obra da Comissão de Iniciativa e Turismo e os 

projectos da Comissão Municipal de Turismo de Braga, no Correio do Minho, 24.6.1937. 

1939 - Membro da Comissão de Estética da CMB (AMB-Actas da Comissão de Estética). 

- Publica artigos, de carácter urbanístico, sobre os Interesses da cidade de Braga – 

Alinhamentos, no Correio do Minho, 27 e 28.7.1939. 

- Projecto de urbanização do Largo de S. Pedro de Maximinos – Nota Justificativa de Moura 

Coutinho, 2.9.1939. (AMB-OU7). 

1940 - Ligações e arranjos no Hotel Moderno e Hotel das Termas, Gerês. Final da década de 

1930/início da década de 1940. Alterado. (BPB-UM). 

- Projecto de remodelação da Avenida dos Combatentes, Braga, 17.1.1940. Prolongamento 

além da casa do Rolão (AMB-OU10 e Correio do Minho, 23.02.1940). 

- Parecer de MC sobre o arranjo da Praça Conde de Agrolongo, Janeiro de 1940. (AMB-OU8). 

- Projecto de Pavilhão Sanatório para Enfermarias e Isolamento do Seminário de Fraião do 

Espírito Santo, Braga. C. década de 1940. Projecto não construído. (BPB-UM). 

- Projecto para Casa e Padaria do Sr. Vicente José da Costa, Rua da Boavista, Braga. 

Década de 1940 - Data aproximada. Não construído. (BPB-UM). 

- Aposentação voluntária do cargo de mestre de valas de 1ª classe da Direcção Hidráulica do 

Mondego. (AHMOP e Diário do Governo, 23.12.1940, pp. 6570). 

1941 - Moura Coutinho apresenta à CMB um Ante-projecto de remodelação dos Largos de Infias e 

do Monte d’Arcos, 11.9.1941. (AMB-OU5). 

- Falecimento do seu irmão mais velho, Francisco, a 8.11.1941, em Braga. (www.geneall.net). 

1942 - Etienne de Gröer conclui o projecto de desenvolvimento e urbanização de Braga, 

http://www.geneall.net/
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08.10.1942 – Plan d’amenagement de la Ville de Braga (1941-1942) (AMB-OU62). 

- Moura Coutinho elabora uma Memória Descritiva/Relatório Crítico ao Plano de De Gröer, 

intitulado Plano de Urbanização de Braga, CMB, 12.12.1942. (AMB-OU62). 

- Sócio correspondente da Associação dos Arqueólogos Portugueses, em Lisboa, com o nº 

1357 e depois com o nº 329, desde 27/11/1942 até à sua morte. (AAP). 

1943 - Sócio correspondente do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia de 

Lisboa, 03.06.1943. (AAP). 

- Moura Coutinho pede a respectiva licença à CMB para concluir obras no interior no seu 

prédio, bem como uma sacada para o terraço interior, no Largo de S. João do Souto, Braga, 

1.1.1943. (AMB-OG71). 

1944 - Apresenta, no XVIII Congresso para o Progresso das Ciências, em Córdova, uma 

monografia sob o título de São Fructuoso de Montélios - Capela Visigótica do Século VII. 

- Publica um artigo sobre ―A toponímia da cidade [de Braga] ‖, no Correio do Minho, 

04.03.1944. 

- Moura Coutinho dá pareceres sobre o projecto de regularização da Rua do Castelo, Braga, 

10.9.1944 e 20.10.1944. (AMB-OU13). 

1945 - Projecto para a Delegação do Jornal de Notícias, Largo Barão de S. Martinho, Braga, 

18.11.1945. Assinatura conjunta de Moura Coutinho e o arquitecto João Pereira Braga. 

Concluído em 1950. (AMB-OG106). 

1946 - Projecto para prédio de rendimento do Sr. Raul Dias, Av. da Liberdade, Braga, 26.7.1946. 

Concluído a 6.8.1948. Edifício onde foi instalado o Café Cinelândia. (AMB-OG99). 

1947 - Projecto do Café Cinelândia, Braga. Inauguração a 19.3.1949. Actualmente é uma sapataria. 

(Diário do Minho, 20.03.1949). 

- Projecto para a capela e dormitório do Noviciado da Companhia de Santa Teresa de Jesus, 

Rua Ulisses Taxa, Braga, 12.11.1947. Concluído em 1953. (AMB-OG122). 

1948 - Anteprojecto de uma capela e dormitório para o Colégio Missionário Ultramarino, 

Arcozelo, Barcelos. Data aproximada. Projecto não construído. (BPB-UM). 

- Projecto de casa para o Sr. Alberto Cruz na Rua Francisco Ulrich (actual Eça de Queirós), 

Braga, 2.6.1948. Concluída a 14.6.1950. (AMB-OG107). 

- Projecto para a casa do Sr. João Esperança, Rua Francisco Ulrich (actual Eça de Queirós), 

Braga, 1.6.1948. Concluída a 7.12.1951. (BPB-UM AMB-OG114). 

1949 - Inauguração do Café Cinelândia, Braga, 19.3.1949. Projecto de 1947. Actualmente é uma 
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sapataria. (Diário do Minho, 20.03.1949). 

- Conclusão do prédio do Sr. Raul Dias, Avenida da Liberdade, Braga. Edifício onde estava 

instalado o Café Cinelândia. (AMB). 

- Projecto de remodelação do prédio do Sr. João de Paiva de Faria Leite Brandão, na Rua do 

Alcaide, Braga, 18.7.1949. Concluído a 16.12.1951. A alteração da fachada não foi 

aprovada pela Comissão de Estética, em reunião de 24.2.1951, tendo Moura Coutinho se 

abstido de votar. (AMB-OG113). 

- Apresenta no XVI Congresso Internacional de História da Arte, no Porto, as comunicações 

intituladas São Fructuoso de Montélios - Capela Visigótica do Século VII e, Os Sarcófagos 

de Dume na Arte Pré-Românica. (MADAHIL, 1955) 

1950 - Colocação do relógio no edifício do Turismo, Braga, s.d. (OLIVEIRA, 1997). 

- Projecto de prédio de rendimento do Sr. António da Costa Lima, no gaveto da Rua 

Francisco Ulrich (actual Eça de Queirós) e a Praça Municipal, Braga, 4.5.1950 e alterações 

a 4.9.1950. Edifício conhecido pelo Bazar Cruz. (AMB-OG115). 

- Projecto de prédio de rendimento do Sr. José Luiz Costa, na Avenida Marechal Gomes da 

Costa (actual Avenida da Liberdade), 28.8.1950. Projecto não construído. (AMB-OG115). 

- Conclusão da Delegação do Jornal de Notícias, Lg. Barão de S. Martinho, Braga. Projecto 

de 18.11.1945, com assinatura conjunta de MC e o arquitecto João Pereira Braga. (AMB). 

- Demolição da Agência do Banco do Minho, Lisboa, em edifício pombalino, ocupado pela 

CGD. Década de 1950. A reconstrução era de 1923. (AML). 

1951 - MC compõe 2 das Comissões Municipais Consultivas de Braga: Comissão de Turismo 

como representante dos proprietários e Comissão de Estética, Vogal, 25.1.1951. Assina a 

última acta a 8.11.1951. (AMB-Actas da Comissão de Estética). 

- Presente na Câmara uma sugestão sobre a reforma da Avenida Central, Braga. Moura 

Coutinho dá parecer desfavorável, 21.3.1951. (AMB-OU1). 

- Inauguração de O Nosso Café, no local da Garagem Auto-Palace, 16.02.1951, projecto de 

adaptação do arquitecto Oldemiro Carneiro. (AMB-OG110) 

1952 - Publica ―Dois Problemas de Urbanização em Braga‖, no Correio do Minho, 8 e 17.2.1952. 

- Entrevista a Moura Coutinho publicada no Correio do Minho, sobre a correspondência 

entre Manuel Monteiro e António Augusto Gonçalves, 23.2.1952. 

- Escreve uma nota indicativa sobre o Asilo de Mendicidade "Conde de Agrolongo", 

20.10.1952. (AMB) 
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- Conclusão do Asilo Condes da Folgosa, Ponte da Barca, iniciado na década de 1920. (BPB-

UM e ADVCT). 

1953 - Conclusão das obras da capela e dormitório da Companhia de Santa Teresa de Jesus, Rua 

Ulisses Taxa, Braga. Auto de vistoria de 25.3.1953. Projecto de 12.11.1947. (AMB-OG122). 

- Apresenta uma comunicação, no III Congresso Espanhol de Arqueologia, em Braga, 

intitulada A Capela Visigótica de São Fructuoso de Montélios. 

- Viúvo de Lucília das Neves de Oliveira e Costa de Moura Coutinho de Almeida d'Eça, 

faleceu de trombose cerebral a 6.11.1953. (CRCB) 

1954 - Às 22h30 do dia 20 de Janeiro, na Rua de São Geraldo, nº32, da freguesia da Cividade, em 

Braga, faleceu de "enemia aplástica" João de Moura Coutinho e Paiva Cardoso de Almeida 

d'Eça. Não fez testamento e, foi sepultado no Cemitério Municipal de Coimbra. (CRCB) 

- Reunião da Comissão de Estética, a 21 de Janeiro – voto de pesar pela morte de João de 

Moura Coutinho. (AMB – Actas da Comissão de Estética). 

- Demolida a Capela de S. José de Ribamar, Póvoa de Varzim, obra iniciada em 1916 e 

aberta ao culto em 1927. (BPB-UM e GONÇALVES, 1974). 

1955 - Deliberado a demolição do Mercado Municipal de Braga, 6.10.1955. (AMB-OU36). 

- Publicação da primeira parte do Catálogo da Biblioteca de João de Moura Coutinho, 

vendida em leilão a 19.12.1955. 

1956 - Demolição do Mercado Municipal, em ferro, a 14.01.1956. Projecto de 16.2.1914, com 

inauguração em 1.10.1915. (AMB - OU36) 

- Publicação da segunda parte do Catálogo da Biblioteca de João de Moura Coutinho, 

vendida em leilão a 23.1.1956. 

1957 - Publicação póstuma da sua tese acerca de Os sarcófagos de Dume na Arte pré-românica, In 

Bracara Augusta. Vol. VII. Braga, 1957. 

1978 - Publicação póstuma da obra A Capela de São Frutuoso, Braga: Publicações ASPA, 1978. 

1988 - Atribuição de uma rua com o nome de Moura Coutinho, 8.9.1988, à antiga rua Dr. 

Domingos Pereira, na Freguesia de Maximinos, Braga. (AMB-Livro de Minutas, 1988). 
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2. A Biblioteca do Arquitecto 
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2.1. Texto de Rocha Madahil sobre a Biblioteca do Arquitecto 

 

In MADAHIL, António Gomes da Rocha – A propósito dos livros do Arquitecto Moura 

Coutinho, Prefácio. In Catálogo da Valiosa e magnífica biblioteca reunida pelo distinto 

arquitecto de Braga João de Moura Coutinho. 1º vol. Lisboa: Arnaldo Henriques de Oliveira, 

Livreiro Antiquário, 1955. 
 

―O invulgar conjunto de obras literárias e históricas, no presente catálogo sumariamente 

relacionadas, e que o Destino, que inexoravelmente pesa sobre a quase totalidade das Bibliotecas 

particulares, vai dispersar, como a tantíssimas outras colecções tem acontecido, proporciona ao 

observador interessado elementos de singular valia para o perfil mental duma das mais curiosas e 

distintas personalidades do Meio intelectual bracarense que me foi dado conhecer, e com a qual 

intimamente convivi nos últimos dez anos da sua longa e bem vivida existência. 

Algumas grandes paixões, de funda projecção cultural, iluminaram, na verdade, os oitenta e um 

anos de vida do Arquitecto João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça, e que os livros, por ele 

amorosamente reunidos e amiúde compulsados, deixam entrever e documentam; assim, 

a) O seu enternecido afecto pela cidade de Coimbra, onde sua família mais próxima vivia e onde 

ele iniciou, no quadro do funcionalismo das Obras Públicas, a sua vida profissional (sempre em 

contacto com a plêiade de Artistas e Eruditos que rodeava Mestre António Augusto Gonçalves 

e dava então singular carácter à Sociedade de Coimbra); aí caprichosamente decorreu a sua 

mocidade, ora em alegrias, que sempre evocava com saudade, ora em dramas familiares que 

vincaram fundo, e amargamente ensombraram a sua sensibilidade; aí, por fim, expressamente 

quis recolher em derradeira jazida; da cidade do Mondego, que positivamente adorava, o 

interessou sempre, amorosamente, quanto em qualquer sector lhe dissesse respeito (a sua 

paisagem inconfundível, a sua História, os seus Estabelecimentos Culturais, a sua Sociedade), 

procurando então reunir quanta bibliografia local ao seu alcance aparecia; resulta daí, para o 

presente catálogo, com as suas seiscentas espécies coimbrãs, bem contadas, a especial categoria 

de elemento bibliográfico de proveitosa consulta para a organização daquela Colimbriana que a 

singular posição de Coimbra na bibliografia nacional bem justificaria e que, em meu entender, 

de há muito devia ter sido trazida à estampa, para orientação e guia de coleccionadores e 

estudiosos. 

b) A História de Arte, que sempre estudou e sempre profundamente sentiu e viveu, quer 

profissionalmente, através das numerosíssimas obras de Arquitectura que projectou e fez 

construir, espalhadas desde Viana do Castelo a Lisboa, por cidades e vilas, quer como 



64 

 

coleccionador afortunado e de bom gosto que foi, reunindo notável colecção de Cerâmica e de 

Vidros, e avultado núcleo de obras de Arte de vário teor. Com grande dificuldade se conseguem 

alcançar muitos dos livros que constituem esse importante sector da sua selecta Biblioteca. 

c) A Arqueologia, em que terá sido iniciado em Coimbra também, com a participação que tomou, 

modestamente embora, nos famosos trabalhos de restauro da Sé Velha, dirigidos por António 

Augusto Gonçalves, origem remota dos seus competentíssimos estudos sobre o templo pré-

românico de São Fructuoso, no arrabalde de Braga, onde tomou posição que dia a dia mais 

digna se firma e valoriza, de cronologia solidamente estabelecida no que respeita à centúria em 

que a sua construção decorrera. 

A esses estudos se deve a reintegração, lamentavelmente interrompida, do venerando 

templo, jóia inestimável de Arquitectura que à Municipalidade e ao próprio País devia merecer 

o amplo carinho e a atenção que só escassamente tem encontrado; na monografia apresentada 

ao XVIII Congresso para o Progresso das Ciências, em Córdova, em 1944, sob o título de São 

Fructuoso de Montélios – Capela Visigótica do Século VII, e no XVI Congresso Internacional 

de História da Arte, de 1949, no Porto, bem como uma série de eruditos artigos no Correio do 

Minho, em resposta a comentários deselegantes e inconsistentes, nem sempre bem 

intencionados, e ainda na comunicação que apresentou ao III Congresso Espanhol de 

Arqueologia, em 1953, em Braga, intitulada A Capela Visigótica de São Fructuoso de 

Montélios, Moura Coutinho socorreu-se justamente da sua preciosa Biblioteca para a 

estruturação e defesa da sua tese, pois nela se encontrava, afanosamente reunido, quanto de bom 

e proveitoso lhe fora dado conhecer não só da bibliografia portuguesa como da Arqueologia e 

da Crítica de Arte internacionais. 

Como Director, que me honro de ser, da mais importante Instituição Cultural 

Bracarense de carácter geral, e pelo interesse arqueológico e histórico que as venerandas pedras 

de Montélios, que procuro compreender, me merecem também, profundamente lamento a 

dispersão que este núcleo bibliográfico valiosíssimo, subsidiário dos problemas da singular 

capela pré-românica, vai sofrer. Muito dificilmente se poderá reconstituir, por experiência 

própria o afirmo, pois debalde tenho procurado adquirir muitas das espécies de que ele se 

compõe; mas é forçoso curvarmo-nos perante a fatalidade do Destino e perante a 

impossibilidade orçamental de disputar em praça, para a Biblioteca Pública de Braga, esses 

inestimáveis tesouros bibliográficos de tão elevado interesse local. 

d) A Arte Dramática, que dele fez construtor de teatros, empresário, administrador-delegado, e até 
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accionista, é de todas as suas grandes paixões culturais a que menor representação deixou nos 

seus livros; mas fala por ela esse magnífico Teatro-Circo de Braga, criação arquitectónica e 

organização sua, sem receio de desmentido uma das mais nobres Casas de Espectáculos de 

Portugal, traçado com a grandeza e o bom gosto característicos de uma época social que 

infelizmente passou de há muito já: «A mais bela e a mais alta das suas obras de artista», 

publicada em Abril de 1955 sob o título de Os quarenta anos da vida do Teatro-Circo de Braga. 

e) A bibliografia de Braga, cidade onde viveu largos anos e que procurou servir o melhor que as 

circunstâncias lhe permitiram, encontra igualmente, como é natural, honrosa representação no 

catálogo dos seus livros; são espécies que dificilmente aparecem no mercado corrente. 

 

Não faltam na biblioteca do Arquitecto Moura Coutinho aquelas obras de fundo, clássicas e 

sempre estimadas, que fazem o justo orgulho de todo o bibliófilo e prestam os mais assinalados serviços 

ao estudioso consciente, cioso de boa documentação: obras de Manuel Faria e Sousa, Fr. Leão de S. 

Tomás, Fr. Bernardo de Brito, Lima Bezerra, Fr. Manuel de Monforte, Fr. Francisco de Santiago, Fr. 

José de Santana, D. Rodrigo da Cunha, Vasco de Gouveia, André de Resende, António de Sousa de 

Macedo, Fr. Jacinto de São Miguel, D. António Spínola, Fr. Luís de Cácegas, António Caetano do 

Amaral, Contador de Argote, Alexandre Herculano, Joaquim de Vasconcelos, Fortunato de Almeida, 

Schaeffer, Menendez Pidal, Latino Coelho, Gama Barros, Lopes Ferreiro, André Michel, Viollet-le-

Duc, Guilherme Oncken, Elmut Schlunk, Lasteyrie, J. H. Fabre, Lamperez y Romea, Giovanni Batista 

Birago, João Baptista Lavaña, Fr. Francisco de Santa Maria, P
e 

João de Vasconcelos, Kinsey, James 

Murphy, Bluteau, Cerqueira Pinto, Ernesto Korrodi, revistas importantíssimas como a Portugalia, A 

Arte, a Illustração Moderna, A Arte Portuguesa, obras de genealogia de Brancaamp Freire, Sousa 

Machado, Santos Ferreira, Aires de Sá, Silveira Pinto, Perry Vidal, Afonso de Dornelas, e tantíssimas 

outras, que irão vivificar novos núcleos bibliográficos e fazer a justa alegria de outros tantos estudiosos 

interessados e… afortunados. 

Escritor de recursos e de apreciável correcção de forma (reflexo da própria personalidade), 

Moura Coutinho deixa colaboração dispersa na Imprensa bracarense sobre Turismo local, urbanização, 

crítica de Arte, Arqueologia, Política nacional; apresentou ainda ao Congresso, por ocasião do XIV 

centenário da chegada de São Martinho de Dume à Península Ibérica, uma tese acerca de «Os 

sarcófagos de Dume na Arte pré-românica»1 e deixou concluída uma monografia crítica e histórica da 

capela de São Fructuoso de Montélios que infelizmente não chegou a ver impressa e que se espera 

                                                      
1 EÇA, João de Moura Coutinho de Almeida d’ – Os Sarcófagos de Dume na Arte Pré-Românica . In Bracara Augusta. Vol. VII. Braga: 1957. 
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venha a se ainda editada integralmente, como tanto convém a tão importante problema da história da 

Arte da Península.2 

Nacionalista convicto, monárquico e adepto fervoroso da política franquista, que à data 

acompanhou, Moura Coutinho deixou grandemente documentada, na selecção de obras de que 

amorosamente se rodeou e cujos ensinamentos buscou, a sua própria personalidade espiritual e 

ideológica; muito do seu retrato psicológico, afinal, pois até para isso os livros servem, quando 

conscientemente reunidos e não apenas amontoados pelo doentio sentimento de exibir biblioteca, nunca 

utilizada nem pessoalmente vivida. 

Aos inestimáveis serviços de muitos destes mesmos volumes, eu próprio amiudadas vezes 

recorri também, como a amigos provados e de bom conselho, em emergência apropriada. Fica-me a 

amarga saudade de os ver partir e o pesar sincero de os não poder reter a todos junto de mim. Dar-me-

iam, de certo modo, a presença espiritual desse gentil Amigo e distinto Homem de Bem que em vida se 

chamou João de Moura Coutinho de Almeida de Eça. 

 

António Gomes da Rocha Madahil‖  

                                                      
2A monografia foi editada postumamente pelas edições ASPA, em 1978: EÇA, João de Moura Coutinho de Almeida d’ – A Capela de S. 

Fructuoso. Braga: Ed. ASPA, 1978. 
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2.2. Síntese do Catálogo da Biblioteca do Arquitecto – arte, arquitectura e urbanismo 

In Catálogo da Valiosa e Magnífica Biblioteca reunida pelo distinto arquitecto de Braga João de 

Moura Coutinho composta por valiosas espécies bibliográficas sobre Arquitectura, Belas Artes, 

História, Literatura e uma vasta colecção de obras sobre Coimbra. 2 vols. Lisboa: Arnaldo 

Henriques de Oliveira, Livreiro Antiquário, 1955 e 1956. (2542 espécimes bibliográficas). 

 

Para despertar o interesse dos possíveis investidores/compradores a editora, na organização do catálogo, 

destacou algumas obras raras e antigas, entre muitas outras, que Moura Coutinho possuía na sua 

colecção (não sabemos se por herança ou por aquisição).3 

A. 

ABREU, José Miguel d' – Compêndio de Desenho Linear Elementar para uso dos alumnos de 

instrucção primaria elementar e complementar, Coimbra, 1886. 

 

AÇA, Zacharias d’ – Lisboa Moderna. Lisboa: Livraria Editora Tavares Cardoso, 1906. 

 

Academy Architecture and Annual Architectural Review. 13 vols. London: Edited by Alex Koch. 

Architect, 1895-1913. 

 

ADAM, Alexandre – Antiquités Romaines ou Tableau de Moeurs, usage et Institutions des Romains… 

Second Édition, 2 vols. Paris, 1826. 

 

ADELINE, Jules – Lexique des Termes d'Art. Paris: A. Quantin, s.d. 

 

Águia (A), Órgão da Renascença Portuguesa. Porto. 1915-1922. 

 

AGUIAR BARREIROS, P.
e
 Manuel de – A Capella dos «Coimbras». Dedicada à Nossa Senhora da 

Conceição da Guia em Braga. Porto: Marques Abreu, Tipografia «Porto Medico», Lda., 1922. 

 

IDEM – A Capella de S. Fructuoso. Restos da antiquíssima Egreja de S. Salvador de Montélios séc. VII 

em S. Jeronymo de Real Braga. Porto. 1919. 

 

IDEM – A Cathedral de Santa Maria de Braga. Estudos criticos Archeologicos-artisticos. Porto: 

Marques Abreu, Tipografia «Porto Medico», Lda., 1922. 

 

IDEM – Egrejas e Capelas Românicas da Ribeira Lima. Porto. 1926. 

 

IDEM – Elementos de Archeologia e Bellas Artes. Braga: Impressa e editada pela Imprensa Henriquina, 

1917. 

                                                      
3 ARRAIZ, Dom Frey Amador (Bispo de Portalegre) – Diálogos. Coimbra: Of. de Diogo Gomez Loureyro, Imp. da Universidade, licença do 
Sancto Officio e Privilégio Real,1604; LIMA BEZERRA, Manoel Gomes de – Os Estrangeiros no Lima ou Conversaçoens Eruditas sobre vários 

pontos de Historia Ecclesiastica, Civil, Litteraria, Natural, Genealogica, Antiguidades, Geographia, Agricultura, Commercio, Artes e Ciencias 

(…). Coimbra: Real Officina da Universidade, 1785; CUNHA TABORDA, José da – Regras da Arte da Pintura, com breves Reflexões Criticas 
sobre os caracteres distinctivos de sua escolas, Vidas e Quadros de seus mais célebres Professores (…) Accresce Memoria dos mais famosos 

Pintores Portuguezes, e dos melhores Quadros seus (…). Lisboa: Impressão Régia, 1815; D. PEDRO – Nobiliário de D. Pedro Conde de Barcelos 

Hijo del rey D. Dionis de Portugal. Roma: Estevan Paolinio, 1640. 
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IDEM – A Igreja de S. Pedro de Lourosa. Porto. 1934. 

 

IDEM – A Portada Românica de Villar de Frades e o seu symbolismo. Porto. 1920. 

 

IDEM – S. Pedro de Varais. Uma Capela Românica do concelho de Caminha. Porto. 1950. 

 

AHIENSTIEL ENGEL, Elisabeth – Arte Árabe, Traducción y notas de José Camón. Barcelona. 1932. 

 

Album de Braga. Braga: Editores Manoel Carneiro & Irmão, s. d. 

 

Almanach Annuario de Trancoso. 3º ano de publicação. H. Bravo, 1917 

 

Almanak do Porto e seu districto para 1874. Porto: Mattos Carvalho & Vieira Paiva, 1873. 

 

ALMEIDA, Fortunato de – História da Edade Média, Moderna e Contemporânea. 2ª ed. Coimbra: 

Imp. Académica, 1899. 

 

IDEM – História da Igreja em Portugal. Coimbra: Imprensa Académica, 1910; Porto: Typ. Sequeira, 

1922. 

 

IDEM – História de Portugal. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1922-26. 

 

ALMEIDA, Rodrigo Vicente d' – Documentos ineditos colligidos (Da História da Arte em Portugal). 

Porto: Typ. Elzeviriana, 1883. 

 

ALMEIDA D’EÇA – Castles of Portugal. Lisboa. 1925. 

 

ALMEIDA D’EÇA, Vicente M. de Moura Coutinho de – O Feito de Fernão de Magalhães. 

Discurso… na sessão comemorativa da Academia. Coimbra: Imp. Da Universidade, 1921. 

 

IDEM – O Infante D. Henrique e a Arte de Navegar dos Portuguezes. Lisboa: Livraria Ferin, 1894. 

 

IDEM – Luiz de Camões Marinheiro. Lisboa. 1880. 

 

ALMEIDA MOREIRA, Francisco – La Catedral de Viseu. Sus aspectos Arquitectónicos. Porto: Tip. 

Sequeira Limitada, 1927. 

 

IDEM – Um Congresso em Amesterdam. Notas de viagem. (1927). Porto. 1930. 

 

IDEM – Museu Regional de Grão-Vasco. Viseu. Catalogo e Guia Sumario. Porto. 1921. 

 

ALMEIDA MOURA COUTINHO, José Joaquim d’ – Manifesto do Bacharel… Juíz da Relação dos 

Açores. Lisboa. 1834. 

 

ALVES, Francisco Manuel (Reitor de Baçal) – Memorias Archeologico-Historicas do Distrito de 

Bragança Ou Repositorio amplo de noticias chorographicas, hydro-orographicas, mineralogicas, 

hydrologicas, bio-bibliographicas, hiraldicas, etymologicas, industriaes e estatisticas interessantes 
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tanto á historia profana como ecclesiastica do distrito de Bragança. 11 vols. Porto: Typ a vapor da 

Empreza Guedes, 1909-1948. 

 

IDEM – Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança. Tomo VII - Os Notáveis. Porto. 

1931 e Tomo IX – Arqueologia, Etnografia e Arte. Porto. 1934. 

 

ALVES MATTOSO, P. José – Modas, danças e theatros. Coimbra: Typ. França Amado. 1914. 

 

AMICIS, Edmundo de – Constantinopla. Com 200 illustrações de E. Ussi e C. Biseo, Traducção de 

Manuel Pinheiro Chagas. Rio de Janeiro: Francisco Alves & Cª., s.d. 

 

IDEM – Marrocos. Lisboa: David Corazzi, 1889. 

 

AMORIM GIRÃO, Aristides de – Origens e evolução do urbanismo em Portugal. Lisboa. 1945. 

 

IDEM – Viseu. Estudo de uma aglomeração urbana. Coimbra. 1925. 

 

AMORIM GIRÃO, A. e CORREIA, Vergílio – Coimbra e Arredores. Coimbra. 1939. 

 

ANSELMO, António – Os Códices Alcobacenses da Biblioteca Nacional. Lisboa. 1926. 

 

Antiqualhas. Historia Bibliografia Arte. Lisboa. 1952 

 

António Augusto Gonçalves. Homenagem do «Instituto de Coimbra». Coimbra: Coimbra Editora, Ltd., 

1946. 

 

Apontamentos Geraes sobre Os mais notáveis objectos que podem attrahir as atenções de SS.MM.FF. 

na sua viagem pelo distrito de Braga em 1852. De José Joaquim da Silva Pereira Caldas. Braga: Typ. 

da Rua dos Pelames, 1852. 

 

ARATA , V. – Architecture.  Volume Primo. Milano: Ville, s. d. 

 

ARAÚJO MOTTA JÚNIOR, José Carlos d’– Braga Antiga e Moderna. Braga. 1908. 

 

Architectura (A) Portugueza. Revista Mensal da Arte Architectural Antiga e Moderna. Collaborada 

por architectos e escriptores d’arte portuguezes. 9 Vols. Lisboa. 1908-1925. 

 

Archivo Pittoresco. Semanário illustrado. 11 vols. Lisboa: Typ. Castro & Irmão, 1858-68. 

 

Archivo Popular. Leitura de instrução e recreio. Semanário Pintoresco. Lisboa :Typ. A.J.C. da Cruz. 

1837-43. 

 

ARMSTRONG, Walter – Histoire Générale de l'Art - Gde. Bretagne et Irlande. Paris: Lib. Hachette et 

Cie., 1910. 

 

Arquitectura y Construcción. Manuel Vega (Dir.) - 6 vols. Madrid. s.d. 

 

Arquitectura (La) Moderna en Bilbao. S.l.: Talleres de Echeguren y Zulaica, 1924. 
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ARROIO, António - O Caso do Monumento ao Marquez de Pombal. Lisboa. 1914. 

 

Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico. 5 vols. Madrid: Editorial Plus Ultra, 1948. 

 

L’Art Vivant. Au Portugal. Gonçalo de Melo Breyner (Org.) –  Paris. Nov., 1934. 

 

Arte. Archivo de Obras de Arte. Porto: Papelaria e Typographia Academica, até ao nº35; do nº56 ao 

nº87 na Typ. Universal; e do nº 88 em diante na Empresa Gráfica A Universal, 1905-1912. 

 

Arte e Arqueologia. Revista do Conselho de Arte e Arqueologia da 2ª Circunscrição. 5 núms. Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra, 1930. 

 

Arte (A) em Portugal. Série de volumes de vulgarização artística, arqueológica e arquitectónica. 17 

vols. Porto: Marques de Abreu, 1928-1932. 

 

Arte Portuguesa. Revista de archeologia e arte moderna. Sob a protecção de Suas Magestades. 6 

núms. Lisboa: Janeiro a Junho de 1895. 

 

Artes e Letras. Revista mensal Illustrada. 3 vols. Lisboa: Editores Rolland & Simiond, Imp. Nacional, 

1872-1875. 

 

ASCENÇÃO VALDEZ, José Joaquim de (Coord.) – Breves memórias para a História e descripção de 

Ois do Bairro no Concelho de Anadia. Coimbra: Imp. da Universidade, 1901. 

 

IDEM – Monumentos archeologicos de Chelas, Apontamentos para o catalogo descriptivo dos 

existentes no Museu do Carmo. Lisboa, 1898. 

 

ASSIS RODRIGUES, Francisco de (Coord.) – Diccionário Téchnico e Histórico de pintura, 

esculptura, architectura e gravura. Lisboa: Imprensa Nacional. 1875. 

 

Athena. Revista de Arte. Vol. I, 5 nºs. Lisboa: Imprensa Libanio da Silva, Outubro 1924 a Fevereiro 

1925. 

 

AZEMA, Leon – Documents d’Architecture Contemporaine, 2 vols. 2ª Série. Paris: Librairie 

Professionelle et des Arts, s. d. 

 

AZEVEDO, Rogério – Despropósito a propósito do Paço dos Duques de Guimarães, epistola ao Sr. 

Dr. Alfredo Pimenta. Porto. 1942. 

 

IDEM – O Paço dos Duques de Guimarães. Preâmbulo à Memória do Projecto de Restauro. Porto. 

1942. 

 

AZEVEDO COUTINHO – Bom Jesus do Monte. (Esboço Histórico e Descriptivo). Braga. 1899. 

 

IDEM – Guia do Viajante em Braga. Com notícias históricas sobre Templos, Monumentos, 

Sanctuarios, etc. Braga. 1894. 
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AZEVEDO NEVES, João Alberto Pereira de – A Máscara d’um actor. Cabeças d’expressão. Lisboa: 

Typ. do Annuario Commercial, 1914. 

 

AZNAR, José Camón –  El Arte desde su esencia. Zaragoza. 1940. 

 

B. 

BALME, Dr. P. – Une visite a l’Église Notre-Dame du Port. Clermont Ferrand. 1946. 

 

BARATA, António Francisco – Catálogo do Museu Archeologico da cidade de Évora annexo de sua 

Bibliotheca. Lisboa: Imp. Nacional, 1903. 

 

BARBEROT, E. – Histoire des Styles d’Architecture dans tous les Pays depuis les temps anciens 

jusqu’a nos jours. 2 vols. Paris: Lib. Polytechnique, 1891. 

 

IDEM – Traité de Constructions Civiles. Paris. 1906. 

 

Barcelona á la Vista. Album de Fotografias de la Capital y sus alrededores. Texto de Julio F. 

Guibernau. Barcelona. S.d. 

 

BARREIRA, João – A Arte Grega. Sumário da sua História. Lisboa: Oficinas Tipográficas do Anuário 

Comercial, 1923. 

 

IDEM – O Classicismo de João de Castilho. Coimbra. 1934. 

 

BARROS, Guilhermino de – O Castello de Monsanto. Século XV. Lisboa: Lallemant Frères, 1879. 

 

BATTELLI, Guido – Domenico Vandelli e il Giardinio Botanico di Coimbra. Coimbra. 1929. 

 

IDEM - Il Sansovino in Portugallo. Coimbra. 1929. 

 

BATIIFOL, L. – Le Siècle de la Renaissance. Paris: Lib. Hachette et Cie., 1909. 

 

BAUDOT, A. de – Églises de Bourgs et Villages. Paris: A. Morel, 1867. 

 

BAYARD, Émile – L’Art de Reconnaitre les Styles.19 vols Paris. S. d. 

 

BAYET, C. – L’Art Byzantin. Paris : A. Quantin, s. d. 

 

IDEM – Précis d’Histoire de l’Art. Paris: Alcide Picard, s. d. 

 

BEAUREGARD, G. de & FOUCHIER, L. de – Voyage en Portugal. Paris : Librairie Hachette et Cie., 

1908. 

 

BEÇA, Humberto – Castelos de Portugal. Os Castelos da Beira Histórica. Porto. 1922. 
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BELINO, Albano – Archeologia Cristã – Descripção histórica de todas as egrejas, capelas, oratórios, 

cruzeiros e outros monumentos de Braga e Guimarães… Lisboa: Empreza da História de Portugal. 

1900. 

 

BENALCANFOR, Visconde de – De Lisboa ao Cairo. Scenas de viagem. Porto: Livraria 

Internacional, 1876. 

 

BENOIT, Fernand – L’Abbaye de Montmajour. Paris : Henri Laurens, s. d. 

 

BENOIT, François – L’Architecture. Antiquitè. Paris: Librairie Renouard. 1911. 

 

IDEM – L’Architecture. L’Occident Médiéval. 2 vols. Paris: Librairie Renouard – H. Laurens. 1933-34. 

 

IDEM – L’Architecture. L’Orient Médiéval et Moderne. Paris: Librairie Renouard. 1912. 

 

BERNARDO BRANCO, Manoel – História das Ordens Monásticas em Portugal. Lisboa: Livraria 

Editora de Tavares Cardoso & Irmão, 1888. 

 

BIBLIOTHECA DE INSTRUCÇÃO PROFISSIONAL – A Hulha – Elementos de modelação – 

Indústria de Iluminação – Nomenclatura de machinas – Construcção naval, 4 vols. – Arte Moderna – 

Elementos de Mecânica, 2 vols. – Nomenclatura de Caldeiras – Desenho de machinas. 13 Vols. 

 

IDEM – Problemas de Machinas – Elemento de Projecções – Alvenaria e cantaria – Manual do 

Navegante – Serralheiro Mecânico – Manual do fundidor – Manual do Formador e estucador – 

Motores de Explosão – Torneiro Mecânico – Manual do Chauffeur. 10 Vols. 

 

IDEM – Manual do Automobilista – Manual do Ferreiro – Conductor de Máquinas – Serralharia civil 

– Modelação e ornato – Acabamentos das Construcções – Manual do Ferreiro. 7 vols. Lisboa. S. d. 

 

BISPADO DE COIMBRA – Os Mosteiros de Lorvão e de Santa Clara e o Templo da Sé Velha. 

Coimbra: Typ. do Seminário. 1893. 

 

BLANC, Charles – Histoire de la Renaissance Artistique en Italie. Paris: Lib. de Firmin Didot et Cie., 

1894. 

 

BLUTEAU, P
e
. D. Rafael – Vocabulário Portuguez e Latino, Áulico, Anatómico, Archuitectonico, 

Bellico, Botânico, Brasílico, Cómico, Crítico, Chimico, Dogmático, Dialéctico, Dendrológico, 

Ecclesiástico, Etymológico, Económico, Florífero, Forense, Fructífero, Geográphico, Geométrico, 

Gnomónico, Hydrográphico, Homonymico, Hierológico, Ichtyológico, Índico, Isagógico, Lacónico, 

Litúrgico, Lithológico, Médico, Músico, Metereológico, Náutico, Numérico, Neotérico, Ortográphico, 

Óptico, Ornithológico, Poético, Philológico, Pharmacêutico, Quidditativo, Qualitativo, Quantitativo, 

Rethórico, Rústico, Romano, Symbólico, Synónimico. Syllábico, Theológico, Terapêutico, 

Technológico, Uranológico, Xenophónico, Zoológico;… 10 vols. Coimbra: Collégio das Artes da 

Companhia de Jesu, 1712-28.  

 

Boletim do Arquivo Municipal de Braga (do nº 14 em diante passa a chamar-se Bracara Augusta 

Revista Cultural da C.M.B). 25 nºs. Braga: C.M.B., 1935-1953. 

Boletim de Arte e Arqueologia. José de Figueiredo (Dir.). Lisboa. 1921. 
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Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Ministério das Obras Públicas e 

Comunicações. Porto: Officinas Marques Abreu, nº 1 – Set. 1935 ao nº 76 – Dez. 1955. 

 

Boletim de la Sociedad Española de Excursiones. Arte. Arqueología. Historia. Tomo XXIV a XL. 

Madrid: Calle de la ballesta, 1916-30. 

 

BORGES DE FIGUEIREDO, A. C. – Coimbra antiga e moderna. Lisboa: Typ. e Lithographia de 

Adolpho, Modesto & Cª, 1886. 

 

BOUCHET, Jules – La Villa Pia des Jardins du Vatican, Architecture de Pirro Ligorio. Paris. 1837. 

 

BOURASSÉ, Abbé J. J. – Les Plus Belles Cathédrales de France. Tours. 1882. 

 

BOUSSARD, J. – Petites Habitations Françaises. Maisons – Villas – Pavillons. Paris: Vve A. Morel et 

Cie., 1884. 

 

BOYEUX, Paul – Traité Théorique et Pratique des Turbines Hydrauliques. Turbines a Réaction et 

Turbines a impulsion. Paris. 1905 

 

BRANDÃO, Fr. Caetano – Collecção de Canones ordenada por S. Martinho Bracarense. Lisboa. 

1803. 

 

IBEM – Vida, e Opúsculos de S. Martinho Bracarense. Lisboa. 1803. 

 

IDEM – Vida e Regras Religiosas de S. Fructuoso Bracarense. Lisboa: Impressão Régia, 1805. 

 

BRANDÃO, Zephyrino N. G. – Monumentos e lendas de Santarém. Lisboa: David Corrazi, Editor. 

(Typ. das Horas Românticas), 1883. 

 

BRANQUINHO DE CARVALHO, José – Coimbra Quinhentista. Evocação de um século de 

grandezas e misérias. Coimbra. 1948. 

 

BRÉHIER, Louis – L’Art Byzantin. Paris: Henri Laurens, s. d. (1924) 

 

IDEM – L’Art Chrétien son développement iconographique des origines a nos jours. 12
e
 édition. Paris: 

Lib. Renouard, 1928. 

 

IDEM – L’Art en France., Des invasions barbares a l’époque romane. Paris : La Renaissance du libre, 

1930. 

 

BRITO MONTEIRO, Emydio de – Evolução da Arte Christã desde os tempos primitivos à 

Renascença. Lisboa. 1904. 

 

BROTERIA. Revista Contemporânea de Cultura. Série mensal. Lisboa. 1950-1954. 
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C. 

CALDEIRA PIRES, António – História do Palácio de Queluz. 2 vols. Coimbra: Imprensa da 

Universidade. 1925-26. 

 

CAMARA, Rui – Viagens em Marrocos. Porto: Typ. de A. J. da Silva Teixeira, 1879. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA – Guia do Museu da cidade. Lisboa. 1942. 

 

CAMPS CAZORIA, Emilio – El Arte Románico en España. Barcelona. 1935. 

 

CANAVARRO DE MORAIS, António – Viseu e o seu programa de urbanização. Lisboa. 1937. 

 

Capella (A) Antiga do Senhor Morto em Braga. Braga. 1885. 

 

CARDOSO, Mário – Citânia e Sabroso. Notícia descritiva para servir de guia ao visitante. Guimarães. 

1942. 

 

IDEM – Uma Estação Visigótica (?) no Concelho de Chaves. S. Caetano – Freguesia de Couto de 

Erveredo. Guimarães. 1942. 

 

CARDOSO DE AZEVEDO, Martim – História das Antiguidades de Évora. 10 livros. Évora. 1739 

 

CARLENCAS, M. Juvenil de – Essais sur l´Histoire des Belles Lettres, des Sciences et des Arts. Lyon. 

1757. 

 

CARMO VELHO DE BARBOSA, António do – Memória histórica da antiguidade do Mosteiro de 

Leça, chamado Do Balio. Porto: Ignácio Corréa. Typ. de Sebastião José Pereira, 1852.  

 

CARNEIRO, José Augusto – Resenha Histórica e Archeológica do Mosteiro de Lessa do Baillio. 

Porto. 1899. 

 

CARNEIRO DA SILVA, A. – Coimbra na gravura artística. Subsídios para um catálogo. Prefácio de 

António da Rocha Madahil. Coimbra. 1933. 

 

CARVALHO, A. L. de – Roteiro de Guimarães. Guimarães: Tip. Minerva Vimaranense, 1923. 

 

CARVALHO DA COSTA, António – Corografia Portugueza, e Descripçam Topográfica do famoso 

Reyno de Portugal, com as Notícias das fundações das Cidades, Villas, & Lugares que contem, Varões 

illustres, Genealogias das Famílias nobres, fundações de Conventos, Catálogos dos Bispos, 

antiguidades…Braga. 1868. 

 

CASA MUSEU GUERRA JUNQUEIRO – Guia do Visitante. Porto. 1943. 

 

CASTIÇO, Fernando – Memória Histórica do Sanctuário do Bom Jesus do Monte subúrbios de Braga. 

Braga: Typ. Camões, 1884. 

 

CASTILHO, Júlio de – Lisboa Antiga. Bairros Orientais. 2ª ed. 13 vols. Lisboa. 1935-37. 
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IDEM – A Ribeira de Lisboa. Descripção histórica da margem do Tejo, desde a Madre-de-Deus, até 

Santos, o Velho. Lisboa: Imp. Nacional, 1893. 

 

CASTRO, Eugénio de – Guia de Coimbra. Coimbra: F. França Amado, s. d. 

 

CASTRO, João Batista de – Mappa de Portugal Antigo e Moderno. 3ª ed. Lisboa: Typ. Do Panorama, 

1870. 

 

IDEM – Roteiro Terrestre de Portugal. 1ª ed. Lisboa: Officina de Miguel Manescal da Costa, 1748; 4ª 

ed. Lisboa. 1809. 

 

CASTRO, José Villa-Amil y – Iglesias Gallegas de la Edad Media. Madrid. 1904. 

 

Catálogo – Guia da Exposição de moldagens de Escultura Medieval Portuguesa Junho de 1940. 

Comemoração dos Centenários. Lisboa. 1940. 

 

Catálogo Illustrado da Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola. 

Lisboa: Imprensa Nacional, 1882. 

 

Catálogo do Leilão dos objectos d’arte e mobiliário antigo. Palácio Foz, na Praça dos Restauradores. 

Lisboa: Typ. da Companhia Nacional Editora, 1901. 

 

Catálogo do Museu Camiliano de S. Miguel de Seide. Famalicão. 1950. 

 

Catálogo dos Objectos existentes no Museu de Archeologia do Instituto de Coimbra. Coimbra: Imp. 

Litteraria, 1877-1883. 

 

Catálogo de Pinturas, Desenhos, Esculpturas, Arquitecturas, Flores e outros objectos d’arte feitos 

pelos professores e discípulos da Academia Portuense das Bellas-Artes. Porto. 1851. 

 

Catálogo dos Quadros, objectos de Arte, Porcelanas e Mobiliário que pertenceram aos Condes de 

Burnay. Lisboa: Jornal do Comércio e das Colónias, 1934 

 

Catalogue – Vente d’objectes d’art et de Mobilier ancien. Lisboa: A Editora, 1905 

 

CATANEO SENESE, Pietro – I Quatro Primi Libri di Architettura. Venegia: Casa de figliuoli di Aldo, 

1554. (Tratado de Arquitectura Quinhentista). 

 

Cathedrals. London. S.d. 

 

CERQUEIRA, Cruz – Esbocetos de História e Crítica de Arte. Porto. 1949. 

 

CHABAT, Pierre – Les Tombeaux Modernes. Chapelles – Croix – Mausolées – Pierres Tombales – 

Sarcophages – Stèles, etc. Paris. 1890. 

 

CHAPPEY, Marcel – Architecture Internationale. Paris: Ancienne Maison Auguste Vincent, s. d. 
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CHAVES DE ALMEIDA, Lourenço – Os Túmulos de Alcobaça e os Artistas de Coimbra. Lisboa. 

1944. 

 

CHEVIGNARD, Lechevallier – Les Styles Français. Paris: Ancienne Maison Quantin, s. d. 

 

Choix de Documents Pratiques. 6 Vols. Paris : Lib. Général de l’Architecture, s. d. 

 

CLOQUET, L. – Traité d’Architecture. Éléments de l’Architecture - Type d’Édifices – Esthétique, 

composition et pratique de l’Architecture. 5 vols. Paris: Lib. Polytechnique, 1898. 

 

COHEN, David Xavier – Bases para Orçamentos. Seguidas de alguns modelos de cadernos de 

encargos. 4ª ed. Lisboa. 1930. 

 

Coimbra Antiga. Catálogo da Sala de Documentação Gráfica Citadina. Coimbra: Imprensa da 

Universidade, 1931. 

 

Colecção de Manuscritos Inéditos de 1576 (Da real Bibliotheca Pública Municipal do Porto). 13 vols. 

Porto: Div. Typ., 1910-1923. 

 

COLORADO Y LACA, Eugenio – Segovia. Ensayo de una crítica artística de sus Monumentos con un 

compendio de su historia y algunas noticias curiosas y útiles al viajero. Segovia. 1908. 

 

Comité de Conservation des Monuments de l’Art Arabe. Le Caire. 1897. 

 

CONCEIÇÃO GOMES, Joaquim – Descripção minuciosa do monumento de Mafra. 3ª e 5ª Edição 

aumentada com uma notícia de Sintra, seus edifícios e arredores. Lisboa: Imprensa Nacional, 1876- 

1894. 
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II A Comissão de Estética e os Melhoramentos em Braga 
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1. Inventário Artístico - Lista de Obras e Projectos 

 

Ilustração 22 – Mapa da cidade de Braga com a localização das obras e projectos de Moura Coutinho. 

Os números fora do mapa indicam localizações mais distantes em Braga ou nos seus arredores. Acompanhar esta 

ilustração com o documento descritivo seguinte.  
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1.1.  BRAGA 

Avenida da Liberdade (até ao Largo do Rechicho – actual Largo João Penha) 

1. Lado Poente: 

1. Teatro Circo de Braga, 1907-1915 (gaveto com Rua Gonçalo Sampaio); 

2. Projecto (1º) para Ateneu Comercial, 1910-11. Não construído; 

3. Projecto para Casa e Cabine, 1915-17. ―Casa do Artista‖ – ateliê de Moura Coutinho, actual 

Farmácia Brito; 

4. Auto-Palace – Garagem, c.1914/16: Interior alterado (O Nosso Café - inauguração a 16/02/1951); 

5. Edifício CUF-Companhia União Fabril, c.1916. Interior alterado; 

6. Sociedade Portuguesa de Panificação – A Nacional, 1922-28; 

7. Arranjo do interior do edifício dos CTT, (gaveto com Rua Gonçalo Sampaio). Atribuição. 

Inauguração a 14/6/1932. (O edifício está a ser transformado em shopping – foram encontradas 

ruínas romanas). 

2. Lado Nascente: 

8. Alinhamento do gaveto da Rua do Raio com Avenida da Liberdade – alinhamento do NE da Av. 

Liberdade, parecer de Moura Coutinho na Comissão de Estética, 1932 - (BPB-UM - nº 18); 

9. Hotel Aliança, 1926/34 (alterações) – (BPB-UM - nº 47-48). Demolido; 

10. Casa do Turismo, 1935-37. (BPB-UM - nº3); 

11. Propriedade do Sr. Raúl Dias, 1946-49. O café Cinelândia ficava no piso inferior; 

12. Café Cinelândia, 1947-49, relevos das portas da entrada (ceifeiro) de Aníbal Monteiro –– (BPB-

UM - nº 71, 72 e nº44, 45); 

13. Projecto para prédio de rendimento do Sr. José Luiz da Costa, 1950. Não construído. 

 

Praça da República 

14. Banco de Portugal, 1920/28 – (BPB-UM- nº 76 - estudo de implantação urbana); 

15. Banco do Minho (renovação interior), 1920-21 – demolido na década de 1940; 

16. Transformação da Praça da República, 1927/28. 

Largo de S. Francisco 

17. Banco Nacional Ultramarino, 1914-18. Demolido. 

Rua dos Chãos 

18. Casa de Moura Coutinho, adaptada para o Ateneu Comercial de Braga, 1923-27. Interior 

demolido. 

Rua dos Capelistas 

19. Casa e Padaria para o Sr. Manoel Ferreira Capa, 1923 (BPB-UM - nº 83, 84); Adaptada a Loja e 

escritórios/habitação, 1934-38; 

20. Casa e Padaria para o Sr. Manoel Ferreira Capa, 1928-29. 

Campo da Vinha – Praça do Conde de Agrolongo 

21. Asilo de Mendicidade e Pensionato - Lar Conde de Agrolongo, 1907-14; 1912-16 – (BPB-UM - 

nº 1, 52-54, 57, 58); 

22. Casa para o Sr. António Maria Lopes, 1922-35. (Gaveto com a Rua Justino Cruz e Rua Eça de 

Queirós) - (BPB-UM - nº 4 e 5). 

 

Travessa do Carmo 

23. Modificação da fachada da Igreja do Carmo, 1907-08 – (Arquivo da Ordem do Carmo). 

Praça Conselheiro Torres e Almeida 
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24. Remodelação interior do antigo Tribunal Judicial, 1922-31. Interior demolido (ficou apenas a 

fachada Barroca atribuída a Carlos Amarante). 

Praça Municipal 

25. Mercado Municipal, em ferro, 1914-15. Demolido em 1956. 

Rua Eça de Queirós 

26. Casa do Sr. João Esperança, 1948 - (BPB-UM – nº 72 – estava atrás dos desenhos do Café 

Cinelândia); 

27. Casa do Sr. Alberto Cruz, 1950; 

28. Prédio do Sr. António Costa Lima (Bazar Cruz), 1950. (Gaveto com a Praça Municipal). 

Largo de S. João do Souto 

29. Casa de Moura Coutinho, segunda metade da década de 1920. Pertenceu a familiares de Moura 

Coutinho – neto João Armando e seus filhos. 

Largo de Santa Cruz 

30. Projecto para Hospital da Irmandade de Santa Cruz, 1930-36. Não construído. 

Rua Pereira Caldas (actual Rua Gonçalo Sampaio) 

31. Projecto para Armazém do Sr. António Magalhães Afonso Marinho, 1927. Não construído. 

Rua de S. Marcos 

32. Casa do Sr. Jaime Sotto Maior, 1935 (atribuição) – (BPB-UM - nº 162). Projecto assinado pelo 

arquitecto João Pereira Braga e pelo engenheiro António Valença. 

Largo do Barão de S. Martinho – Rua do Castelo 

33. Remodelação interior do edifício das Repartições, 1906. Projecto de Marques da Silva; 

34. Remodelação do Café ―A Brasileira‖, 1929; 

35. Remodelação do Banco Espírito Santo, 1930-31. Alterado; 

36. Parecer sobre a regularização da Rua do Castelo, 1944; 

37. Delegação do Jornal de Notícias, 1945-50 – (BPB-UM - nº 158 - desenho de um balcão – 

assinado por Christiano da Silva, Lisboa, 17/8/1929). 

Avenida dos Combatentes/Avenida Central 

38. Modificação no Prédio do Sr. Alfredo da Costa Teixeira (?) - (BPB-UM - nº 75); 

39. Ante-projecto para prédio de rendimento, 1951 (?) - (BPB-UM - nº 78-81); 

40. Projecto de remodelação/arranjo da Avenida dos Combatentes/Avenida Central, 1951. Parecer de 

Moura Coutinho - (BPB-UM - nº 65). 

Avenida 31 de Janeiro 

41. Casa do General Lobato Guerra (gaveto com o Largo da Senhora-a-Branca), c. 1914; 

42. Projecto para casa do Sr. José Joaquim Fernandes de Miranda, s. d. - (BPB-UM - nº 73 e 74). 

Rua do Raio 

43. Cozinha Económica, 1932 – (BPB-UM - nº96). 

Rua de S. Vitor 

44. Projecto de fachada para casa do Sr. Bento José Braga, 1923. 

Rua Ulisses Taxa 

45. Fábrica A Industrial do Sr. Camilo Teixeira, 1921-22. Demolida na década de 1980; 

46. Capela e Dormitório para o Noviciado da Companhia de Santa Teresa de Jesus, 1947-53. 

Rua Júlio de Lima 

47. Todas as casas, décadas de 1920-30. 

Rua de S. Vicente  

48. Casa estreita do Sr. Augusto C. M. Cruz, 1928-29. 
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Largo de Infias 

49. Portão e gradeamento da escadaria do Liceu Sá de Miranda, 1929-33 

50. Parecer sobre o ante-projecto de remodelação dos Largos de Infias e do Monte d’Arcos, 1941. 

Rua da Boavista 

51. Projecto para Casa e Padaria do Sr. Vicente José da Costa, s. d. - (BPB-UM - nº 82). 

Largo da Estação 

52. Edifício do Sr. Eduardo Matos (atribuição). Destruído num incêndio. Demolido. 

Rua do Alcaide 

53. Remodelação da casa do Sr. João Paiva Brandão, 1951. 

Rua de S. Geraldo (antiga Rua dos Pelames) 

54. Arranjo da fachada da casa do padre João Manuel Fernandes de Almeida, 1928; 

55. Projecto, não concretizado, para arranjo da fachada da Escola Escola de João de Deus, 1928; 

56. Remodelação da residência de Moura Coutinho, nº 32, (onde faleceu em 1954), 1931. 

 

Projectos sem localização definida: 

57. Projecto para Lavadouro Municipal, 1914; 

58. Prédio de Rendimento (Casas Grandes), s. d. – (BPB-UM - nº 36-43); 

59. Casa da família Miranda e Teixeira, s. d. – (BPB-UM - nº74v); 

60. Piscina e Vestiários, s. d. – (BPB-UM - nº 160 - dizia atrás Liceu); 

61. Estudo para Jazigo, s. d. – (BPB-UM - nº 161); 

62. Projecto para igreja/altar, s. d. - (BPB-UM - nº 73v); 

63. Projecto para duas portas, s. d. - (BPB-UM - nº 163). 

 

Urbanismo (outros) 

64. Planta da cidade de Braga (assinalados alguns edifícios) - (BPB-UM - nº77); 

65. Ante-projecto da Avenida Marginal ao rio d’Este, 1935-37, - (BPB-UM - nº 49-50). Não chegou 

a realizar-se; 

66. Projecto de urbanização do Largo de S. Pedro de Maximinos, 1939/41; 

67. Plano de Urbanização de Braga e comentários ao Plano de De Gröer. Documento de 41 páginas, 

passando por quase todas as ruas e áreas da cidade de Braga, 1942. 

 

Arredores de Braga: 

68. Bom Jesus do Monte - Projecto para um Parque de Diversões, 1925 (não construído) e para uma 

garagem, s. d. - (BPB-UM - nº 59-63); 

69. Parque da Ponte - Casino – reedificação do antigo edifício (?), 1927 (não construído); 

70. Fraião – Projecto para Pavilhão Sanatório para enfermarias e isolamento no Seminário de Fraião 

do Espírito Santo, s. d. – (BPB-UM - nº 26-30); 

71. S. Jerónimo de Real – Restauro da Capela de São Frutuoso de Montélios, 1931-35. 

 

 OUTRAS LOCALIDADES 

 

1.2.  BARCELOS (distrito de Braga) 

Silveiros, Rua de Vila Meã 

 Solar de Vila Meã (ampliação e remodelação), década de 1910 – Conselheiro José de Abreu 

do Couto Amorim Novaes e D. Capitolina Pinto da Fonseca Novaes; 
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Quinta da Igreja, Arcozelo 

 Ante-projecto para Capela e Dormitório no Colégio Missionário Ultramarino (das Irmãs 

Franciscanas Missionárias de Maria), c. 1948 - (BPB-UM - nº107-120; 124; 146 e 159). 

 

1.3. FAFE (distrito de Braga) 

Avenida 5 de Outubro 

 Paços do Concelho de Fafe, 1907-13 – (BPB-UM - nº66-69); 

Freguesia de Quinchães 

 Escola Primária de duas aulas de Quinchães, 1934-36 – (BPB-U.M. - nº85-86). 

 

1.4.  GUIMARÃES (distrito de Braga) 

Rua Trajano Augusto 

1. Igreja Paroquial de S. Tomé das Caldas das Taipas, 1910-1915, inaugurada a 11/04/1915. 

 

1.5.  PÓVOA DE LANHOSO (distrito de Braga) 

Largo António Lopes 

 Palacete Casas Novas do Sr. António Ferreira Lopes, c. 1907; 

Avenida Bombeiros Voluntários 

 Hospital António (Ferreira) Lopes, 1912-17 – (BPB-UM - nº7-10). 

 

1.6.  VILA POUCA DE AGUIAR (Distrito de Vila Real) 

 Ante-projecto para Igreja Paroquial de Telões, Vila Pouca de Aguiar, s. d. – (BPB-UM - 

nº15-17). 

 

1.7.  PONTE DA BARCA (distrito de Viana do Castelo) 

Rua Conde da Folgosa 

 Asilo (Lar) Condes da Folgosa, década de 1920-52. – (BPB-UM - nº21-25; 87-93; 134-141) 

 

1.8.  GERÊS (distrito de Viana do Castelo) 

 Ligação e arranjos no Hotel Moderno (Hotel das Termas), década de 1940 – (BPB-UM - nº 

125-133); 

 Planta Topográfica do Gerês – (BPB-UM - nº6). 

 

1.9.  PÓVOA DE VARZIM 

Local não definido 

 Ganha Concurso para Casas Económicas, 1915-16; 

Avenida dos Banhos 

 Projecto para a Avenida dos Banhos com balneário e casas, 1916-17; 

Avenida Mousinho de Albuquerque 

 Igreja Paroquial de S. José de Ribamar, 1917–27. Demolida em 1954 – (BPB-UM - nº51, 

97-106); 

Avenida de Braga (?) 

 Projecto para um Casino, década de 1930 – (BPB-UM - nº46). Não construído. 
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1.10. PORTO 

Praça da Batalha 

 Projecto para o Teatro Lyrico de S. João (2º lugar no concurso), 1910; 

Avenida dos Aliados 

 Banco do Minho, 1919-1922; 

 Banco Lisboa e Açores, 1920-1922 – (BPB-UM - nº11-13; 19; 142-145). 

 

1.11. VISEU 

Local não definido 

 Projecto para o Beira Palace Hotel - (BPB-UM- nº2, 31-35, 164-167). Não construído; 

Praça da República 

 Banco de Portugal, 1921-30 – (BPB-UM - nº14). 

 

1.12. LOUSÃ (distrito de Coimbra) 

 Projecto de Melhoramentos Urbanos da vila da Lousã, 1918; 

Rua Dr. João Santos 

 Paços do Concelho da Lousã, 1918/21-1933; 

Avenida do Brasil 

 Casa da Quinta de Baixo/Casa da Quinta de S. José, 1923. (Atribuição); 

Local não definido 

 Projecto para Bairro Operário – Casas Tipo nº1, 2 e 3 + Edifício para Cooperativa – (BPB-

UM - nº121-123; 147-157), s. d. Não construído. 

 

1.13. LISBOA 

Gaveto da Rua Áurea com a Rua de S. Julião 

 Banco do Minho, 1923. Demolido na década de 1950. 
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2. Documentos sobre os Melhoramentos Urbanísticos em Braga (e na Lousã) 
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Ilustração 23 - Frontaria principal e lateral do Convento dos Remédios; Arrematantes do terreno, 1907. 

Antes da sua demolição. In Illustração Catholica, Anno III, p. 415; In AMB-OU24. 

 

 
Ilustração 24 – Traçado da Avenida da Liberdade, Braga, 1907. 

In AMB-OU24.  
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Ilustração 25 – Plano de Melhoramentos da Vila da Lousã, de Moura Coutinho, 10.7.1918. 

In AH-BML – Documentos avulsos. Continua nas duas páginas seguintes. 
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Ilustração 26 – Mapas da Lousã, traçando alguns novos arruamentos, s. d. (décadas de 1920-1930). 

In AH-BML – Documentos avulsos.
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AMB-OU9, Processo 5 - Projecto para Transformação da Praça da Republica, 27.4.1927 

―A MEMORIA que justifica e descreve este projecto acompanhou o ante projecto já 

aprovádo pela Exma. Comissão executiva da Camara. 

Assim, desnecessario se torna repetir aqui essas considerações, sendo sómente preciso 

dar algumas explicações sobre a execução dos trabalhos consoante o projeto. 

Para a pavimentação geral, por medida de economia e com caracter provisorio, 

entendeu bem a Exma. Camara aproveitar, a calçada existente, completando-a até ás placas e 

modificando-a nos pontos precisos para um regular plano e nivelamento. 

A pavimentação por meio de paralelipipedos far-se-ha mais tarde a quando se fizer a 

pavimentação dos largos de S. Francisco e Barão de S. Martinho. Sendo muito para desejar, 

para um complemento regular e esthetico do plano, que esta obra se não demore. 

Da mesma maneira a fonte monumental que serve de ponte convergente a perspectiva 

das avenidas e occupa a placa central, não se faz por emquanto. 

Para a calçada nova a fazer deve a sua caixa ser em areia. Com isso se contou no 

orçamento. 

Levantáda a calçada, serve aquella caixa para os paralelipipedos. 

Tambem se aproveita para as novas placas o material para o mosaico, sendo esse 

aproveitamento levádo em conta no orçamento. 

O mesmo com relação á pedra para o lançil nas duas placas em forma de retangulo no 

ládo norte. 

Não se fazendo agora a fonte monumental, sómente se deve applicar um candieiro na 

placa central, ficando os trez restantes á espera de opportunidade para se colocarem nos seus 

logares. Deve no entanto desde já icar assente a rêde de illuminação para esses pontos. 

A colocação das placas deve ter nivel bastante para que as aguas da chuva sómente 

tenham escoante para as valetas existentes nas ruas lateraes. Assim se obtem uma apreciavel 

deminuição de despeza não sendo o aspacto da obra prejudicado, antes ao contrario. 

O nivelamento da pavimentação que acompanha as placas deve ser cuidadosamente 

feito para evitar differenças de nivel extremamente prejudiciaes ao aspecto geral do conjunto. 

Não se levou em conta, no presente orçamento, o valor do passeio a retirar da actual 

placa, cujo material bem pode ser aproveitádo pela Exma. Camara em outros passeios em 

quaesquer obras. 

O presente orçamento importa em trinta e nove mil e quinhentos escudos. 

 

Braga, 27 de abril de 1927, 

João de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça‖  
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Ilustração 27 – Projecto para a transformação da Praça da República, 27.4.1927. 

In AMB-OU9, Processo 123. 

 

 

Ilustração 28 - Praça da República e Avenida Central, anterior à construção do edifício do Turismo. 

Bilhete postal, edição da Luvaria Monteiro - Braga. Colecção de EPO.
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AMB-OU7 - Projecto de Urbanização do Largo de S. Pedro de Maximinos, 2.9.1939 

 

―Nota Justifcativa 

Das vias radiantes, do centro da cidade, para a periferia, é sem duvida a mais 

importante pela intensa circulação e pela ligação ao sul do paiz, a que tem o seu terminus em 

S. Pedro de Maximinos. 

Melhorar este largo n'uma disposição estetica que, de entrada dê uma impressão 

agradavel a quem visita a cidade, é obra que se impõe. N'este designio, muito justamente a 

Exmª Camara procurou esse melhoramento. 

Em meu parecer, já expresso, não satisfaz inteiramente o arranjo adoptado. 

E, n'esta parte, penso que o equivoco, nasceu de se tomar por base o Raio da curva 

determinada pelo angulo que fazem - o largo com a rua aberta de novo. 

Tem essa curva um Raio de 8,00 m. 

Reduza-se esse Raio ás proporções bastantes - facil e naturalmente se desenha o 

restante da composição. 

Porque, em verdade, se ha de dar a esta curva d'angulo um maior raio do que os que 

tem o Banco de Portugal, o Teatro Circo, o edificio dos Correios, o edificio do Turismo e casa 

em frente, quando o movimento de circulação acelerada é infinitamente maior n'estes pontos 

do que para a rua que se acaba de abrir? 

Assim, pois, deu-se aos angulos de entrada n'esta nova rua o Raio de 2,50 m. mais que 

suficiente para o movimento local. 

O Senhor Vereador do Pelouro das Obras, indicou para a largura da rua Direita da 

Cruz de Pedra - muito bem - 12,00 m. ou seja a largura da Rua Caires. Assim forma-se, no 

tôpo do largo uma figura regular que, preenchida com um edificio de certo relêve, concorrerá 

para a harmonia do conjunto e sua maior imponencia. 

O córte do Nascente é relativamente pequeno - Trez metro no maximo que faz o 

angulo saliente. Os restantes cortes são, por assim dizer, insignificantes, para o montante, da 

obra e seu conjunto estetico. 

E, dá-se no estudo d'este aranjo, um caso invulgar - os terrenos que a Camara terá de 

expropriar a dentro do largo, são aproximadamente eguaes em superficie, aos que cede aos 

proprietarios, - o que mais concorre para a economia da obra. 

A placa central é ajardinada e arborisada de maneira a dar sombra a bancos a colocar 

ali. Na parte central - um candieiro ou qualquer outro motivo ornamental a estudar. 

Tambem, no angulo de intersecção das estradas do Porto e Barcelos, - um motivo 

ornamental, que poderá ser um chafariz. 
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As duas linhas, em hipotese, de ligação á Avenida Marechal Gomes da Costa, junto á 

Egreja de S. Lazaro, não fazem parte d'este projecto. É uma simples sugestão de um assunto 

por vezes falado mas não estudado. 

Braga, 2 de setembro de 1939. 

 João de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça‖ 

 

 

Ilustração 29 – Projecto de Urbanização do Lg. de S. Pedro de Maximinos, 2.9.1939. 

In AMB-OU7.
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AMB-OU10 - Remodelação da Avenida da Liberdade dos Combatentes da Grande 

Guerra, 17.1.1940 

―Memória Descritiva 

Refere-se o presente trabalho a uma remodelação de parte da Avenida dos 

Combatentes da Grande Guerra, com o fim de aumentar os dois tramos da Avenida de 

maneira a diminuir o espaço vazio com que termina, a Nascente. 

O projecto para êsse arranjo aprovado pel Ilustre Comissão Municipal de Estética, foi 

projectado pelo digno membro daquela Comissão Snr. João de Moura Coutinho de Almeida 

d'Eça, reduzindo-se o trabalho do técnico abaixo assinado a organizar o respectivo processo. 

Com o arranjo projectado aumemtaou-se a avenida em 42 m. e, com a placa central, 

em forma alongada com que termina desaparece todo o espaço vazio e a avenida toma um 

outro aspecto mais belo e interessante pelo desenvolvimento da sua linha de prespectiva; 

Desaparece a desagradável ligação das duas partes da avenida motivada pela mudança 

do eixo e apertamento das linhas de casas. 

Projecta-se uma rotunda ampla, centrada por uma placa de 20 metros de diametro, 

que, assim; a ajuda a encobrir a diferença de eixo e dá ao local uma outro grandiosidade. 

Para esta rotunda chegou a estar desenhada a forma de linhas concentricas, que se pôs 

de parte pela imperiosas necessidades do transito que hoje, tudo sacrificam. 

O motivo central a estudar para a placa da rotunda, deve ser em extremo baixo de 

maneira que não prejudique a perspectiva geral, que, com o novo plabo de iluminação, deve 

ser em extremo bela. 

E, de esta maneira, a avenida apezar das suas irregularidades que se prócura encobrir 

quanto possível, tornará um outro aspecto estético e de grandiosidade. 

Os trabalhos são os constantes da medição junta. 

Braga, 17 de Janeiro de 1940. 

Fernando A. G. Vaz (Agt. Tecº. Engº)‖ 

Ilustração 30 – Levantamento do existente na Avenida dos Combatentes, 1940. 

In AMB-OU10.
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AMB-OU13, Processo 5A - Rua do Castelo a sua regularização, 10.9.1944 

―A redução da projectada largura à rua do Castelo de 18 para 12 metros trás consigo, 

da sua ligação à rua Rodrigues de Carvalho um problema que merece especial atenção. 

De facto a margem sul desta rua, no extremo que liga ao largo do Barão de S. 

Martinho, faz um ligeiro desvío no sentido do eixo e, assim, prolongando a sua márgem 

setentrional, no actual alinhamento, iria provocar o maior estreitamento da rua - já de si 

estreita, tornando o seu aspecto precário e prejudicando a regularidade do trânsito. 

Resolveer o problema por meio de curva com o desmesrado raio de 18 metros, 

estabeleceria flagrante contraste com o esbelto gavêto do Edificio das Repartições, dando ao 

conjunto um aspecto geral disforme, desagradavel e iestético. (DEZº Nº 1) 

Sendo já de si monótona essa enorme curva e de infeliz aspecto, acresce a 

circunstância de tornar as construções caras, sem suficiente espaço para estabelecimentos 

comerciais e de dificil arranjo arquitectonico. 

Encarado o problema por outro lado sabe-se que os grandes alinhamentos rectos em 

ruas de escassa largura são condenaveis e que a preferencia, para estas, dos perfis curvos, lhes 

dá mais vida, interesse e pitoresco. 

Assim, tenho a honra de proprio que, na ligação das duas ruas se faça, a contar do 

extremo poente da casa do Snr. Costeira, um desvio na diectriz da rua de maneira a conservar 

o paralelismo com a face oposta da rua e largo. Continuará assim a rua com a largura 

uniforme de 6,40 m. e terminará por um pan-coupé a que se daria curva de Raio de 3,60 m. - 

igual ao Edifício das Repartições. (DEZº Nº 2) Para que o desvio se torne menos sensível, 

largas pilastras cortarão, a partir da referida casa, a linha recta. 

Dêvo acrescentar que a entidade que pretende edificar no terreno que faz angulo, não 

deixaria de construir o edificio de forma a corresponder, em aspecto arquitectónico, ao das 

Repartições - sendo preciso sómente para isso que o predio a construir nos terrenos imediatos 

da Rua de Souto e Rua do Castelo, se sujeitem á mesma arquitectura. 

Optando-se por esta solução obter-se-iam as seguintes vantagens: 

Melhor e mais nobre e mais imponente conjunto arquitectónico na parte central da 

cidade; 

Dar maior amplitude ao espaço dos cinco estabelecimentos comerciais, que assim 

ficariam com regulares acomodações; 

Permite à Camara colher receita dos terrenos que vende; 

Dá uma imponente entrada, por êste lado, à r. Rodrigues de Carvalho, oferecendo o 

edifico a construir, acompanhando o desvio da rua, interessante aspecto perspéctico, pela sua 

movimentação; 
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Ficarão os dois gavêtos com identicas proporções e forma o que valorisará o conjunto 

estético local. 

Sem inconveniente, se assim se julgar melhor, poderá êsse desvio que é de 0,50 m., 

passar a 1,00 m. ainda pouco sensível à vista. (DEZ. Nº 3) 

Braga, 10 de setembro de 1944 

João de Moura Coutinho  

 

EM TEMPO: 

 Não considerei a rua de Jano por não o julgar preciso. Mas dêvo dar a explicação. 

 A rua de Jano tem simplesmente 3 metros de largura e, a terço do seu curto 

comprimento faz angulo obtuso, mas muito proximo dos 90 graus. Não tem, assim 

movimento proprio intenso, nem poderá ter transito acelerado. Mas, qualquer veículo 

automovel, mesmo de carga, que por qualquer circunstancia alí tenha de ir, entra, ainda que 

não em acelerado e sai - no espaço livre que fica da rua R. de Carvalho. Melhor ainda, pelo 

largo de S. João. 

 Desta maneira não póde um caso pouco usual e de insignificante importancia, 

prejudicar o conjunto estético da parte mais importante da cidade - o seu centro. 

 A Comissão de estética é de parecer que se substitua o projecto oficial pelo indicado 

no nº 2 desta memória, cujas justificações são perfilhadas. 

 Comissão de Estética Sessão de 20.09.1944, Aprovado. 

Moura Coutinho‖ 

 

Ilustração 31 – As várias propostas de resolução do problema urbano da Rua do Castelo, 1944. 

In AMB-OU13, Processo 5A.
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III Obras de Arquitectura 

 

1. Arquitectura Religiosa 
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1.1.  Modificação da fachada da Igreja do Carmo, Braga, 1907  

 

Ilustração 32 - Antiga fachada principal da Igreja da Ordem do Carmo, Braga. 

Imagem exposta  no interior do Convento. Fotografia da autora. 

 

 

Ilustração 33 – Fachada da Igreja do Carmo, 1942, Braga. 

In Braga d’Outros Tempos / Fotografias do arquivo da Foto Aliança. Braga: CMB, 2005, p.73.
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Ilustração 34 – Fachada da Igreja do Carmo, 2010, Braga. 

 

   

Ilustração 35 – Torre da Igreja do Carmo, 2010, Braga; Alçado principal da Igreja do Carmo, 1907, MC. 

In AOCB. 
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Ilustração 36 - Alçado principal da Igreja do Carmo, Braga, 1907. 

Desenhos de Moura Coutinho, 21.7.1907. In AOCB. 

 

 

Ilustração 37 – Pormenor com assinatura de Moura Coutinho, 21.7.1907. 

In AOCB. 
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Ilustração 38 – Corte pelo Corpo da Igreja do Carmo e Corte Longitudinal pelo eixo da Torre, 1907. 

 Desenhos de Moura Coutinho, 21.7.1907. In AOCB. 

 

   

Ilustração 39 – Plantada Igreja do Carmo, 21.7.1907. Desenhos de Moura Coutinho, 21.7.1907. 

Ilustração 40 - Planta do terreno adjacente, s. d. Autor desconhecido. 

In AOCB. 
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Ilustração 41 – Duas propostas de alçado principal para a Igreja do Carmo, s.d. e sem autor. 

In AOCB. 

    

Ilustração 42 – Planta da Igreja e corte da Torre, s. d. e sem autor. 

In AOCB. 
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Ilustração 43 – Planta da entrada da Igreja e Torre, s. d. e sem autor. 

In AOCB. 

 

 

Ilustração 44 – Proposta de Fachada (?), s. d. e sem autor. 

In AOCB. 
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1.2.  Igreja Paroquial de S. Tomé das Caldas das Taipas, Guimarães, 1910-1915 

   

Ilustração 45 – A Igreja Paroquial de S. Tomé das Caldas das Taipas e retrato do Conde de Agrolongo. 

In Illustração Catholica, Braga, 26.1.1929 e 15.4.1929, respectivamente. 

   

Ilustração 46 – Alçado principal e galilé da Igreja de S. Tomé das Caldas das Taipas, 2010. 
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Ilustração 47 – Pormenor da torre em Splayfoot e do gradeamento das janelas, 2010. 

 

    

Ilustração 48 – Galilé vista do interior e placa de inauguração da Igreja. Fotografias de 2010. 
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Ilustração 49 – Fachada lateral da Igreja de S. Tomé das Caldas, Guimarães, 2010. 

 

 

Ilustração 50 - Fachada posterior e lateral da Igreja de S. Tomé das Caldas, Guimarães, 2010. 
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Ilustração 51 – Nave e capela-mor da Igreja de S. Tomé das Caldas das Taipas, 2010. 

 

   

Ilustração 52 - Nave e coro da Igreja de S. Tomé das Caldas das Taipas, 2010.
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1.3. Igreja Paroquial de S. José de Ribamar, Póvoa de Varzim, 1917-1927 - demolida 

 

Ilustração 53 – Pedido de aprovação e licença do projecto da Capela de S. José de Ribamar, 1. 5. 1922. 

AMPV – Carta da Comissão à CMPV para a construção da Capela de S. José de Ribamar, na Póvoa de Varzim. 

 



 

127 

 

 

Ilustração 54 – Aprovação do projecto da Capela de S. José de Ribamar, pela CMPV. 

In AMPV - PT/AMPV/PVz/ CMPV/D.18. 
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Ilustração 55 – Projecto A da Capela de S. José de Ribamar, Póvoa de Varzim, divulgado pela imprensa. 

In A Construção Moderna, Lisboa, Ano XVIII, nº 10, 25.5.1918 e Illustração Catholica, Braga, Ano V, nº 234, 

22.12.1917. 

 

 

Ilustração 56 – Desenho aguarelado da Capela de S. José de Ribamar, Póvoa de Varzim, [1917]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 51. 
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Ilustração 57 – Alçado lateral sul, [1917]. Projecto A. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 98. 

 

   

Ilustração 58 – Alçado Principal e Alçado Posterior, [1917]. Projecto A. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 99 e 100, respectivamente. 
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Ilustração 59 – Planta, Corte Longitudinal, Corte Transversal, Planta das Fundações, [1917]. Projecto A. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 106. 

 

 

Ilustração 60 – Planta e Planta das Fundações, s.d. Projecto B. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 102. 
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Ilustração 61 – Alçado Principal, Lateral sul e posterior, s.d. Projecto B. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 104. 

 

 

Ilustração 62 - Corte Longitudinal e Corte Transversal, s.d. Projecto B. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 105. 
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Ilustração 63 – Alçado Lateral Sul, [1922]. Projecto C. 

In AMPV – Projecto aprovado pela CMPV, 8.5.1922. 

 

   

Ilustração 64 - Alçado Principal e Alçado Posterior, [1922]. Projecto C. 

In AMPV – Projecto aprovado pela CMPV, 8.5.1922. 
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Ilustração 65 – Planta e Planta das Fundações, [1922]. Projecto C. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 103. 

 

   

Ilustração 66 – Fotografias da Capela de S. José de Ribamar, Póvoa de Varzim, antes da sua demolição. 

A Figura da esquerda in Boletim Cultura da Póvoa de Varzim, vol.XIII, nº 1. 1974; A Figura da direita in 

ABMRP/PV – Album pequeno 
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2. Arquitectura Hospitalar e de Assistência Social 
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2.1. Asilo/Lar de Mendicidade Conde de Agrolongo, Braga, 1907-1914 e 1912-16 

 

AMB – Memória descritiva do Asilo de Mendicidade "Conde de Agrolongo", Braga, 

20.10.1952
 

"Foi construído este edifício a expensas do Conde de Agrolongo para n’elle instalar o Azilo 

de Mendicidade e Assistência a Tuberculosos, instituição esta por elle fundada no anno de 1916, 

tiveram princípio as obras a 14 de Fevereiro de 1908 presidindo à Direcção do Azilo o Conselheiro 

Carlos da Cunha Pimentel e terminaram em Março de 1914 sendo Presidente da Direcção José 

António d’Araújo Barbosa que, por procuração, as administrou desde o começo. Auctor do projecto 

e director dos trabalhos o Architecto João de Moura Coutinho d’Almeida d’Eça. 

 

Esta Lápide, colocada no átrio do Asilo 

Foi a primeira homenagem prestada ao 

benemérito Conde de Agrolongo 

 

1.PLANO GERAL 

Por mercê de Deus é o autor do projecto do Asilo Conde de Agrolongo quem, quarenta e 

cinco anos passados, vem fazer o levantamento desse mesmo edifício, do Pensionato e dos diversos 

Anexos. 

E esta circunstância algumas vantagens tem. Pode, assim, indicar as condições em que essa 

grandiosa e benemérita obra foi executada, as suas pecularidades, e a forma e natureza das diversas 

construções. 

Fazendo-se a análise comparativa entre os escassos elementos existentes dos primitivos 

projectos e a obra executada, verificou-se que, se no conjunto esse projecto foi seguido, no 

pormenor, altura dos pavimentos e suas dimensões, há divergências. 

 Explica-se este facto pelo motivo da implantação do projecto se ir fazendo ao par e passo 

que se procedia à demolição do Convento em cujos terrenos a obra nova se levantaria. 

 Pelo que respeita aos edifícios do Pensionato e Armazéns nada existia, crendo mesmo que 

dos Armazéns não chegou, sequer, a fazer-se projecto. 

 Desta maneira houve necessidade de se fazer o levantamento geral, não só das plantas 

como, também, dos alçados diversos, acrescidos dos respectivos cortes longitudinais e transversais. 

 Para o estudo pormenorizado de um projecto de conjunto em que, possivelmente, haverá 

novos corpos a construir e para um cálculo seguro das possibilidades oferecidas pelos terrenos do 

Asilo, limitados por duas Praças e duas Ruas, julgou-se imprescindível o levantamento geral de todo 

o perímetro pertencente ao Asilo. 
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 Fez-se esse levantamento na escala de 0,05 p. m. e nele se implantaram todas as edificações 

existentes nos terrenos do Asilo assim como os diversos anexos distribuidos pela sua área. 

 Conhecido o pensamento de Sua Excelência o Governador Civil do distrito sobre o possível 

melhor e mais útil aproveitamento do edifício ou, mesmo, a sua ampliação, este levantamento 

topográfico permitindo ver em conjunto todas as edificações e os terrenos livres, melhor permitirá 

ao Exmo. Sr. Engº Chefe da Repartição de Engenharia Sanitária da Direcção Geral de Saúde 

coordenar os elementos necessários para os seus estudos, encontrando nas diversas pastas, a que os 

números fazem referência, as plantas completas na escala de 0,01 p. m. 

 Junto a este plano, um ligeiro Nivelamento no sentido longitudinal, pelo eixo do edifício, 

mostra a disposição do terreno, devendo salientar que na ligação dos terrenos do Asilo ao Campo da 

Feira o pavimento deste campo está inferior 2,00 m. 

 Por se julgar inútil não vão, em pormenor, as variadas construções distribuidas pela cêrca 

sem método. Já existiam quando se construiu o edifício. 

 Um melhor arranjo e reduzidas às necessárias à vida do Asilo, permitiriam melhor utilização 

do terreno. 

 Um facto, que segundo se vê anunciado, deve realizar-se em breve, não deve deixar de se 

mensionar pelo que importa ao interesse do Asilo. No Campo da Feira, que separa o Asilo do 

extremo da Cidade, será construído o novo Mercado Municipal, devendo as obras iniciar-se no meio 

do próximo ano. 

 

2.EDIFÍCIO DO ASILO  

 Quando, pela mão benemérita de José António de Araújo Barbosa, o Conde de Agrolongo 

visitou o antigo Asilo de Mendicidade, instituido pelo Conselheiro Jerónimo da Cunha Pimentel no 

velho Convento do Salvador, impressionado pela péssima instalação dos asilados, falta de higiene e 

de tudo quanto representava conforto, num gesto de admirável e inigualável altruísmo tomou a 

iniciativa de mandar construir um novo edifício, amplo, higiénico, com todos os preceitos 

adequados e capacidades precisa para albergar a pobreza inválida da Cidade. 

 Executou-se o projecto segundo o programa apresentado. E a obra grandiosa desde logo 

teve começo dentro desse plano que compreendia duas partes: 

O edifício principal a construir na parte do Convento que seria demolida e a parte desse 

Convento a ser aproveitada depois de devidamente modificada e adaptada ao novo destino. 

 O edifício principal, ou novo edifício, ficou constituido pelo corpo principal com frente à 

grande praça, - hoje do Conde de Agrolongo - e pelo corpo lateral, ou ala esquerda, correndo junto à 

Rua do Alferes Ferreira, havendo ainda um corpo central que faz eixo a todo o conjunto. 

 Os corpos voltados para o largo e para a rua lateral são ocupados por oito grandes 
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dormitórios com respectivos anexos de instalações sanitárias, quartos de vigilante e respectivos 

salões de estar ou de trabalho. 

 Todas estas salas têm larga cubagem, excelente ventilação por grandes janelas que, ao 

mesmo tempo, iluminam essas divisões. 

 Estas diversas salas, independentes entre si, são servidas por amplas galerias envidraçadas e 

três escadarias põem em comunicação os diversos pavimentos. 

 A parte que constitue o rés-do-chão, à direita da entrada, destinou-se a Secretaria, Serviços 

Administrativos, Posto Médico, sala de recepção e coro ligando à Capela. 

 O edifício central destinava-se, no terceiro pavimento, a enfermarias e rouparia, no segundo 

a habitação da Comunidade e no rés-do-chão a despensas, casas de engomados, etc... Um avanço a 

este corpo, de um só pavimento, destinou-se a cozinha e anexos. E dois corpos laterais a um hall 

central, são os refeitórios - independentes, um para mulheres e outro para homens. 

 O eixo deste edifício central, no sentido longitudinal, constituia a lógica divisão do edifício 

em duas partes absolutamente separadas. A parte nova - e que maior número de ocupantes podia ter, 

- destinava-se a mulheres e a parte oposta à direita do eixo destinava-se a homens. 

 Em dormitórios, refeitórios, salas de trabalho e terreno para recreio ao ar livre, havia 

completa separação de sexos. 

 Desta maneira seria a parte esquerda - por a que maior número de lugares contém - 

destinada a mulheres podendo comportar, dentro das normas regulamentares, 180 camas. 

A segunda parte compreende dois dormitórios no primeiro e segundo andares do novo 

edifício e duas alas aproveitadas do antigo Convento que, por conveniência da distribuição dos 

desenhos, em parte, se indicam no grupo nº 3. 

 Este aproveitamento foi lógico e de boa administração pois que estas alas, pelas suas 

dimensões e suficiente cubagem ofereciam as precisas condições de habitabilidade. 

 Era desígnio do benemérito Conde de Agrolongo dotar esta parte do edifício com as 

precisas e apropriadas instalações sanitárias, - intento que por circunstâncias advenientes não foi 

levado a efeito - mas é de premente necessidade. 

 O Asilo, desta maneira, ficaria com instalações suficientes para ocorrer ao preciso 

recolhimento de inválidos nessa época. E que assim é, mostra-o a circunstância de nunca se haver 

completado a sua lotação. 

 Estas duas alas, depois de completadas com instalações sanitárias, quarto de vigilante e sala 

de trabalho, poderão conter 60 camas o que, somado às 48 da parte nova totalizam 108 lugares para 

asilados (homens) ou seja um total geral de 288 albergados. 

 Era, ainda, desígnio do grande benemérito, quando, pelo aumento da população citadino, se 

manifestasse tendência para a necessidade de receber mais asilados, dar maior desenvolvimento às 



 

138 

 

dimensões do Asilo, levantando um andar a estas duas alas o que permitiria o alojamento de mais 60 

asilados aproximadamente. 

 Não houve necessidade de se levar a efeito este complemento da obra efectuada, nem, 

infelizmente, ensejo de concluir o que falta a esta parte. No entanto, deve esclarecer-se que estas 

paredes têm a precisa robustez para suportarem outro andar. 

 Por determinação expressa do Conde de Agrolongo - e isto não deve deixar de dizer-se - o 

Asilo ficou provido de tudo quanto se tornava preciso para o seu regular funcionamento e até para 

aumentar os seus réditos, nessa altura escassos. Assim, fez-se e montou-se instalação eléctrica com 

máquina geradora e baterias: montou-se, também, uma completa instalação de moinho mecânico 

com motor para os cereais da casa e estranhos, além de diversos lavadouros, pocilgas para criação 

de suínos devidamente afastados das habitações e, a série de armazéns para rendimento. 

 Poderá causar estranheza haver-se construído um Asilo para velhos e inválidos adoptando o 

partido de o fazer em três pavimentos obrigando os asilados a penosa subida de escadas. 

 Duas circunstâncias - uma imperiosa - levaram a isso. 

 A instante acção da Câmara Municipal de Braga no sentido de se construir um edifício que, 

em grandeza e proporções, correspondesse às vastas dimensões da Praça, a que houve de ceder; por 

outro lado era desejo da Administração não ocupar em demasia o terreno do Asilo, já de si escasso, 

com prejuízo da parte agricultável precisa para auxiliar a sua manutenção e ocupação dos asilados. 

 A esse inconveniente se procurou ocorrer constando do projecto um amplo ascensor, pondo 

em fácil comunicação os três pavimentos - obra esta que a Administração julgou conveniente não 

efectuar. 

 A obra de construção do novo edifício fez-se rigorosamente segundo os preceitos de bem 

construir e estabilidade. 

 Nas diversas partes da construção civil empregou-se bom material e os trabalhos foram 

executados segundo as regras devidas. 

 Aqui, como em todo o País, era de uso o emprego de madeiras de pinho nacional. E que esta 

madeira tinha qualidades de resistência mostrava-o a circunstância de um soalho assente 

directamente sobre terra no coro da Igreja, que servira de cemitério, estar como novo, apesar de 

contar mais de cem anos. Desta maneira também os tabiques das galerias, por maior economia e 

aqui haver pouca prática de paredes de tijolo, se construiram com tábuas de pinho fasquiadas e 

guarnecidas a argamassa impermeabilizada. Certo é que era este o costume da terra pois em casas 

altas ainda hoje se vêem esses tabiques perfeitamente resistentes. Em 1907 ainda pouco conhecido 

era o betão armado. 

 A falta de conservação do edifício, devida a carência de recursos em anos recuados, levou 

parte destes tabiques, mormente nas instalações sanitárias das galerias envidraçadas, ao estado de 
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ruína. 

 Deve-se, ainda, este facto à circunstância do ladrilho ser assente na madeira pois que, como 

se disse, não estava ainda em uso o pavimento de betão armado. 

 De conveniência seria a substituição de todos estes tabiques das galerias por outros de betão 

armado e tijolo. 

 Os soalhos estão em estado regular mas os tectos, por não terem sido revestidos por estafe4, 

também necessitam de reforma. 

 Por igual, não houve a devida conservação da caixilharia exterior. Não obstante toda a 

caixilharia envidraçada ser de madeira de castanho, está por isso, em parte, arruinada. Toda ela e em 

todo o edifício necessita de substituição em parte, e em outra parte, sem dúvida muito maior, de 

pintura nas duas faces. 

 Também os tectos das salas, em parte, precisam de conservação e reforma. 

 Exteriormente as paredes necessitam de novo guarnecimento e possivelmente aquelas mais 

expostas ao temporal terão de ser impermeabilizadas. 

 Esta resumida referência só diz respeito aqueles trabalhos de mais instante urgência, pelo 

seu péssimo estado de conservação. A sua discriminação pormenorizada só será feita se 

superiormente se dignarem ordenar que se faça a respectiva medição de obras. 

 

A CAPELA DO SALVADOR 

Por indicação da Exma. Direcção do Asilo Conde Agrolongo, peço licença para acrescentar 

algumas palavras com respeito à preciosa Capela do Salvador, hoje pertença do Asilo. 

 Foi mandada construir em 1602 pelo Arcebispo D. Frei Agostinho de Jesus. É um dos mais 

belos e interessantes monumentos do Norte de Portugal do estilo barroco. 

 O seu precioso púlpito faz parte de todos os livros de Arte e, por igual, consta das guias 

turísticas. Se esta Capela não é considerada monumento nacional está, pelo menos, inscrita nos 

monumentos de interesse público. Afóra o acrescento de alguns altares de estilo pouco harmónico 

com o da Capela o conjunto conserva a bela forma primitiva incluindo o arco da Capela-Mor que 

ainda mantém a interessante pintura. 

 Quando, segundo fôra determinado, se cobriu o exterior da Capela pobre e sem qualquer 

interesse, houve o cuidado de em nada alterar o conjunto interior. 

 É, também, precioso o tecto desta Capela dividido em caixotões de boa talha fazendo 

moldura a quadros de sugestiva pintura. 

                                                      
4 S. m. material de construção obtido por moldagem de gesso cozido, sobre fibra de cânhamo ou sisal in Dicionário da Língua Portuguesa, 6ª 
ed. Porto Editora. 
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 Este tecto está desconjuntado e em risco, de um momento para o outro, se perder alguma 

das suas partes. 

 Seria obra urgente e de grande alcance artístico a sua restauração por artistas especializados 

como se praticou com o magnífico conjunto que é o coro da Sé de Braga. E aproveitar-se-ía o ensejo 

para restituir à cimalha, que sustenta o tecto, à primitiva pintura, que hoje é de grosseiro fingimento 

de pedra. 

 Representaria esta obra, não de grande dispêndio, mais um alto benefício que o Estado 

prestaria à arte portuguesa e à cidade de Braga. 

 

3.PENSIONATO E LACTÁRIO 

A Avenida do Visconde do Paço de Nespereira, ligando o Campo da Vinha ao Campo da 

Feira - cujo alto valor urbanístico hoje se reconhece - foi rasgada em 1906 com prejuízo do grande 

edifício do Asilo de Mendicidade que se estendia a todo o terreno expropriado. 

 Ficou, desta maneira, essa parte do edifício, em ruínas. Para seu aproveitamento, nesse 

mesmo ano, o ilustre Engenheiro João Teixeira da Silva, já falecido, elaborou o projecto para aí se 

instalar um Asilo de Cegos. 

 Não sendo viável esse projecto, continuou em ruínas essa parte do edifício. 

 Concluída, em 1914, a obra do Asilo, quiz o Conde de Agrolongo levar mais longe a sua 

excelsa benemerência, em benefício dos deserdados da Fortuna. E, assim, resolveu construir nesses 

terrenos em ruina um edifício com instalações próprias para a Assistência aos Tuberculosos, 

Albergue Nocturno e Asilo de Cegos, encarregando do projecto o autor do projecto do Asilo, que 

hoje assina estas linhas. 

 Foi essa obra de alta filantropia inaugurada em 1916. 

 Aí funcionou a Assistência a Tuberculosos até que o Estado criou edifício próprio. 

 O Albergue Nocturno teve precária existência, apesar da sua necessidade. Construindo-se 

mais tarde edifício próprio. 

 Também o Asilo para Cegos não teve viabilidade pois que, felizmente, não os havia em 

número a ocupar tão vasto edifício. 

 Esteve aí instalada uma Creche. Depois alugou-se a uma casa de Saúde para o que se fez a 

precisa adaptação. 

 Não há só a pobreza dos que pobres nasceram e pobres viveram. 

 Outra há, talvez, ainda, mais digna de comiseração e carinho. 

 É a chamada pobreza envergonhada. A dos que cresceram na abundância e conforto e, em 

qualquer altura da vida, se viram reduzidos ou privados dos seus bens ou meios de trabalho e, o que 

lhes resta, é insuficiente para um passadio e habitação mesmo modestas. 
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 A Administração do Asilo, presidida pelo espirito superior que foi o Dr. Jerónimo de Sousa 

Louro, - liberta pela saída da Casa de Saúde, tomou a resolução benemérita e compreensiva, de no 

seu lugar instituir um Pensionato em que, pessoas de ambos os sexos, por mensalidades (quando as 

possam dár) sempre em escala de quantias exíguas, - precisas para não serem esmolas - aí 

encontrem óptimo passadio, habitação, conforto e paz. 

 Desta maneira, com mais brilho ainda, refulgirá, agora e no futuro, o nome, portantos 

abençoadao, do Conde de Agrolongo. 

 Para esta nova instituição sofreu, esta parte do Asilo, outra remodelação no desígnio de 

tornar o maior possível, o número de aposentos para os beneficiados, que muitos são e muitos 

esperam a vez de entrar. 

 Este facto, e a circunstância de, a alguns, poucos, aposentos faltarem perfeitas condições de 

habitabilidade, obrigam a solicitar esclarecida atenção superior, no sentido dum mais eficiente 

desenvolvimento desta dependência do Asilo, se assim se julgar bem. 

 Na parte deste edifício, onde foi a Assistência aos Tuberculosos, está, desde há muito, o 

Lactário do Bom Jesus do Monte a cuja Administração é estranho o Asilo. 

 

 4.ARMAZÉNS - ANEXOS ANTIGA CASA DO CAPELÃO 

 Integrados nos termos do Asilo Conde de Agrolongo, mas independentes, estão os 

Armazéns da Avenida Visconde de Nespereira e a antiga casa de residência do Capelão na Rua 

Alferes Ferreira, - ambos também com frente para o Campo da Feira. 

 Os Armazéns foram construídos, após as obras, para com o produto do seu rendimento 

auxiliar a manutenção do Asilo. 

 Pela circunstância de ser modesto o seu destino e, então de escassa concorrência essa 

Avenida, fez-se a construcção sem projecto, com pouco método e sem ter em conta os elementares 

preceitos de segurança, a ponto de as paredes divisórias interiores, depois de uma aluir, as restantes, 

pelo impulso, aluiram sucessivamente. 

 As paredes foram construídas com a pedra da demolição do velho Convento que, por 

salitrada, não se aproveitou nos alicerces. 

 Como ainda se pode verificar, as argamassas empregadas foram da mais fraca consistência. 

 Mesmo os alicerces, segundo me parece, não têm a devida profundidade e espessura. 

 Os vigamentos são, da mesma maneira, falhos da necessária secção dados os vãos, em 

média, com 9,00 m. de largura. 

 É, pois, uma construcção precária, sem os mais rudimentares preceitos de estabilidade. Não 

pode, assim, este anexo do Asilo sofrer qualquer aumento superior ou elevação de andares. 

 Por outro lado a fachada, irregular nos seus elementos componentes, não tem estética e, 
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hoje, é imprópria do local. Tem 55,00 m. de comprimento para a Avenida do Visconde de 

Nespereira e 15,60 m. para o Campo da Feira onde, segundo está planeado, se construirá o 

Mercado. 

 Como o terreno, em parte, é irregular, o seu comprimento médio é de 53,50 m. por 15,00 de 

largura, avançando, assim, neste sentido, 2,60 m. sobre o alinhamento do alçado posterior do 

edifício do Pensionato. Excesso este, talvez, escusado pois que este anexo ficaria com largura 

suficiente igualando-a à do edifício do Pensionato que é de 12,00 m. 

 Os Armazéns são de dimensões irregulares na sua largura tendo o primeiro (contando do 

Pensionato) 15,00 m.; o segundo 9,20 m.; o terceiro 8,20 m.; o quarto 9,00 m. e o quinto 8,60 m. 

 Alguns dos sotãos destes Armazéns estão ocupados para habitações de condição em 

absoluto precária, não obstante possuirem saneamento. 

 Aquela circunstância permite o fácil despejo das habitações. E, sendo, ao contrário, difícil 

esse despejo da parte comercial - que, aliás, é de conveniência para o Asilo - peço permissão para 

lembrar que, caso o Exmo. Engenheiro Chefe da Repartição de Engenharia Sanitária, se digne julgar 

preciso utilizar ou reconstruir esta parte. O Hospital da Ordem do Carmo, na Praça do Carlos 

Alberto, no Porto, tem nos seus baixos magníficos estabelecimentos comerciais. 

 

CASA DO CAPELÃO 

 A casa chamada do Capelão é de construcção anterior ao novo edifício do Asilo, mas 

posterior à do primitivo Convento Salvador. É, mesmo possível, que não pertencesse à Comunidade 

e depois fosse adquirida para residência do respectivo Capelão. 

 Residência deste sacerdote era, ainda, há poucos anos. 

 Mas dando-se-lhe pequena habitação no interior do Asilo, hoje está arrendada para assim, de 

alguma maneira, aumentar o rendimento da Instituição. 

 A planta mostra a disposição da casa que é sólida de construção tendo, anexo, pequeno 

quintal. 

 

 Braga, 20 de Outubro de 1952. 

João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça‖ 
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Ilustração 67 – Planta do terreno do edifício e cerca do Asilo de Mendicidade, c.1906. 

In AMB-OU20 – Projecto de abertura de uma rua entre o Campo de D. Luis I e o Campo do Salvador. 

 

 

Ilustração 68 – Antigo Convento do Salvador, Campo D. Luís I (actual Praça Conde de Agrolongo). 

In OLIVEIRA, Eduardo Pires de - O edifício do Convento doSalvador/De Mosteiro de Freiras ao Lar Conde de 

Agrolongo. Braga, 1994, p. Contracapa. 
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Ilustração 69 – Asilo de Mendicidade. Alçado Principal sobre o Campo Luís I, 18.11.1907, MC. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 52. 

   

Ilustração 70 – Assinatura de João de Moura Coutinho, 18 de Novembro de 1907. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 52 

 

Ilustração 71 – Asilo de Mendicidade. Alçado Lateral sobre a Rua do Salvador, 18.11.1907, MC. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 58. 
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Ilustração 72 – Asilo de Mendicidade. Corte transversal, s. d., Moura Coutinho. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 54. 

 

Ilustração 73 – Asilo de Mendicidade. Corte Longitudinal, s. d., Moura Coutinho. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho,  Nº 53. 
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Ilustração 74 – Asilo de Mendicidade. Planta do 1º pavimento. [Moura Coutinho]. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano VII, Nº 7, Lisboa, Julho de 1914. 
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Ilustração 75 – Asilo de Mendicidade. Planta do 2º pavimento, 18.11.1907, Moura Coutinho. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 56. 
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Ilustração 76 – Asilo de Mendicidade. Planta do 3º pavimento, 18.11.1907. Moura Coutinho. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho,  Nº 55. 
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Ilustração 77 – Reforma da Fachada do Salvador, s. d. [Moura Coutinho]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho,  Nº 57. 

 

Ilustração 78 – Projecto para a reforma da fachada da Igreja do Salvador, 7.3.1917. [MC]. 

In AMB-OU20. 
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Ilustração 79 – Pormenor da janela da Igreja do Salvador, s. d. [Moura Coutinho]; Fachada da Igreja, 2010. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 1. 

 

Ilustração 80 – Modificação da fachada da Igreja do Salvador, 1913. 

In Braga d’Outros Tempos / Fotografias do arquivo da Foto Aliança. Braga: CMB, 2005, p.100. 
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Ilustração 81 – Asilo de Mendicidade Conde de Agrolongo, década de 1920. 

Bilhete-postal, edição da Delegação da Sociedade ― Propaganda de Portugal‖. Colecção de EPO. 

 

 

Ilustração 82 – Fachada da Igreja do Salvador e do Asilo de Mendicidade Conde de Agrolongo, 2010. 
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Ilustração 83 – Corpo central da Fachada Principal e Fachada Lateral do Lar Conde de Agrolongo, 2010. 

 

 

Ilustração 84 – Fachada Lateral sobre a Avenida Visconde de Nespereira, 2010.
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Ilustração 85 - Claustro do Asilo, 1914. 

In Illustração Catholica, Braga, 2 de Maio de 1914, p. 712. 

 

   

Ilustração 86 - Pátio interior e Dormitório. 

In A Arquitectura Portuguesa - o novo Asilo de mendicidade "Conde de Agrolongo", em Braga, Lisboa, AnoVII, Nº 7,  

Julho de 1914, p. 27. 
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2.2. Hospital António Ferreira Lopes, Póvoa de Lanhoso, 1912-17 

 

 

Ilustração 87 – Hospital António Lopes. Alçado Posterior, Póvoa de Lanhoso, 21.7.1912, Moura Coutinho. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho,  Nº 7. 

 

Ilustração 88 – Hospital António Lopes. Alçado Lateral, Póvoa de Lanhoso, 21.7.1912, Moura Coutinho. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 9. 
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Ilustração 89 - – Hospital António Lopes. Corte Transversal, Póvoa de Lanhoso, 21.7.1912, Moura Coutinho. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 8. 

 

Ilustração 90 – Hospital António Lopes. Planta do 2º pavimento, Póvoa de Lanhoso, s. d., [MC]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 10. 
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Ilustração 91 – Assinatura de MC, 21.7.1912; Busto de António F. Lopes, em frente ao Hospital. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 7. 

 

Ilustração 92 – Fachada principal do Hospital António Lopes, Póvoa de Lanhoso, 2010.
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Ilustração 93 - Fachada principal do Hospital António Lopes, Póvoa de Lanhoso, 2010. 

 

 

Ilustração 94 - Fachada principal do Hospital António Lopes, Póvoa de Lanhoso, 2010.  
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Ilustração 95 – Hospital António Lopes. Azulejos com costumes minhotos de Jorge Colaço. 

In www.monumentos.pt 

 

 

Ilustração 96 – Painel de azulejo do interior do Hospital António Lopes - A Procissão, de Jorge Colaço. 

In www.povoaherança.com

http://www.monumentos.pt/
http://www.povoaherança.com/
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2.3. Asilo/Lar dos Condes da Folgosa, Ponte da Barca, década de 1920-52 

 

 

Ilustração 97 – Asilo Condes da Folgosa. Variante do Alçado principal, s. d., [Moura Coutinho]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 23. 

 

 

Ilustração 98 - Asilo Condes da Folgosa. Variante do Alçado principal, s. d., [Moura Coutinho]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 24.  
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Ilustração 99 - Asilo Condes da Folgosa. Variante do Alçado Principal, s. d., [Moura Coutinho]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 135. 

 

 

Ilustração 100 - Asilo Condes da Folgosa. Corte longitucinal e Transversal, s. d., [Moura Coutinho]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 138. 
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Ilustração 101 - Asilo Condes da Folgosa. Plantas do 1º, 2º e 3º pavimento, s. d., [Moura Coutinho]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 22A. 

 

 

Ilustração 102 - Asilo Condes da Folgosa. Projecto para anexos e conclusão da obra, s. d., [Moura Coutinho]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 140. 

 

 

Ilustração 103 - Asilo Condes da Folgosa. Projecto para anexos e conclusão da obra, s. d., [Moura Coutinho]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 141. 
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Ilustração 104 - Fachada principal do Lar Condes da Folgosa, Ponte da Barca, 2010. 

 

 

Ilustração 105 - Fachada principal do Lar Condes da Folgosa. Vista para a capela. Ponte da Barca, 2010.
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3. Arquitectura Teatral 
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3.1. Teatro Circo de Braga, 1907-1915 

AMB – Livro de Actas de 1906 – 1909, Sessão de 9.12.1907, fl. 162v. 

Escolha de terreno pela Sociedade Anónima do Teatro Circo 

―Requerimentos: de José António Velloso e Cândido Maria Martins na qualidade de representantes 

d’uma sociedade anonyma que se propõe construir um Theatro Circo pedindo na arrematação dos 

terrenos do extincto convento dos Remédios seja escolhido um lote de cerca de 2.00m
2
 e que a 

adjudicação de tal superfície se faça sem obrigação de se tanto quizer ser ali edificado um theatro 

Circo – deliberou tão somente organizar um lote com a área da cerca de dous mil metros quadrados. 

 

AMB – Livro de Actas de 1906 – 1909, Sessão de 30.12.1907, fl. 170v. 

Arrematação de terrenos 

―[…] Procedeu-se ainda à arrematação dos terrenos do extincto Convento de Nossa Senhora da 

Piedade dos Remédios, sendo arrematado o lote nº 5 pela Sociedade Anonyma do Theatro Circo de 

Braga pela quantia de 3.000.000 reis com a superfície de 2.000m
2
.‖ 

 

AMB – Livro de Actas de 1906 – 1909, Sessão de 14.12.1908, fl. 276v e seguintes. 

Desistência do Contrato de sessão dos materiais do Convento dos Remédios 

―O Senhor Presidente communicou à Câmara que havia prevenido o Snr. Narciso Ramos de que em 

face do requerimento do Sr. José da Silva Esperança presente a sessão de vinte e trez de novembro 

em que este pedia a desistência do contrato de sessão dos matereais do Convento dos Remédios que 

não havia ultimado, ficava o dito Sr. Ramos no seu primitivo logar de arrendamento, digo, de 

arremetante dos faltadores matereais. Em resposta recebeu do Sr. Narciso Ramos um officio em que 

diz manter-se dentro dos deveres e responsabilidades que tem perante a Câmara como arrematante, 

retomando o logar que occupava antes do Contracto que o Sr. Esperança se recusou a assignar 

depois de já ter entrado com o preço offerecido pela cedência e que a importância recebida do Sr. 

Esperança e entregou à Câmara assim o entendesse na intellegência de que cessava desde já a 

responsabilidade d’elle Sr. Ramos, quanto a tal devolução. [Ilegível] presidente fisera sciente d’isto 

o Sr. Esperança, e este por sua vez, disse estar de perfeito accordo em que a devolução da quantia 

offerecida à Câmara seja realisada entre elle, Esperança e a mesma Câmara. Diz ainda o Sr. 

Presidente que está sobre a meza, um requerimento do Sr. Narciso Ramos e da direcção da 

Sociedade Anonyma ―Theatro Circo‖ de Braga em que o primeiro signatário corroborando o que já 

dissera sobre a cedência da arrematação dos matereais dos Remédios e do offerecimento que havia 

feito à Câmara dos lucros que o Sr. Esperança lhe proporcionará regressaria à sua situação de 

arrematante no caso de a Câmara assumir a responsabilidade de liquidar como entendesse esse 

ponto particular do offerecimento feito em virtude do Contracto que pela recusa do Sr. Esperança a 

não chegou a ultimar o que está sem dúvida no animo da Câmara, visto que o requerimento do Sr. 

Esperança, presente a sessão de vinte e trez de novembro, este pede que a Câmara lhe devolva o 
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dinheiro e a Câmara se pronunciou affirmativamente. O Sr. N. Ramos no seu requerimento 

demonstrando mais uma vez quão intenso é o seu desejo de ser útil à nossa terra e o desinteresse em 

que tem servido esta questão, acrescenta que está contrado [?] em ceder sem lucros alguns a 

empresa do Theatro Circo de Braga – empresa que visa um melhoramento importante para a cidade 

a arrematação ora em sua posse – razão por que a Direcção da Empresa assignou também o 

requerimento – e pedem à Câmara se lavra termo ou escriptura de semelhante cedência – O Sr. 

Presidente isso, pede auctorização à Câmara para assignar a referida escriptura, no que a Câmara 

para assignar a referida escriptura, no que a Câmara concordou. Seguidamente, e para que tudo 

ficasse obedecendo à maior legalidade como era sempre seu desejo, apresentava à apreciação da 

Câmara o seguinte: ―- que no intuito de liquidar este assumpto (arrematação dos matereais do 

Convento dos Remédios) a que a Câmara se tem já por vezes referido e do qual está dependente um 

notável melhoramento da cidade retardado há quasi um anno, apresentaria uma proposta onde ao 

mesmo tempo vai feita a historia d’esta já debatida questão. Tendo esta questão digo tendo esta 

Câmara resolvido em sessão de dous de desembro de 1907 pôr em praça os matereais do extincto 

Convento dos remédios teve logar esta praça em sessão de vinte e trez de desembro do dito anno de 

1907 sendo feita a adjudicação ao Sr. Narciso Ramos de Barros Pereira desta cidade. [Ilegível] 

porém, esta praça, com fins bem conhecidos e que é ocioso recordar, alguém começou a fazer 

propagar que esta arrematação significava um alto negocio para o arrematante. Este acudiu logo 

pela imprensa declarando: - que aceitava como sócio quem se quizesse associar-lhe, e que, por sua 

parte, offerecia os lucros que porventura auferisse em favor d’um estabelecimento de caridade. Veio 

à imprensa também o Sr. José da Silva Esperança d’esta cidade, declarando que dava um conto de 

reis pela sessão dos referidos matereais, devendo porém, o lucro liquido d’esta quantia por elle 

offerecida ser entregue à Câmara Municipal para melhoramentos da cidade. Aceitou, prompto, o Sr. 

Narciso Ramos, aprasando-se dia para celebrar na Secretaria da Câmara a respectiva escriptura de 

cessão mas, e já redigida a escriptura recusou-se o Sr. Esperança a assigna-la – arrependera-se. É 

preciso esclarecer n’esta altura que na Secretaria da Câmara, antes de começar a lavrar-se a 

escriptura, o Sr. Esperança fizera entregar ao Sr. Narciso Ramos da quantia de oitocentos noventa e 

oito mil reis, representativa do lucro por aquelle a este offerecido em virtude da cessão, e que, no 

mesmo acto o Sr. N. Ramos d’esta quantia fisera entrega ao Presidente da Câmara, em 

conformidade com o que, entre esses cavalheiros havia sido trocado pela empresa. A Câmara 

passou imediatamente o conhecimento da receita entrada d’essa quantia. Mas recusando-se o Sr. 

Esperança a assignar a escriptura no acto em que fora celebrar posteriormente se manteve na mesma 

recusa até que, intimado por esta Câmara, respondeu em requerimento de vinte e sete de novembro 

e declarando peremptoriamente que lhe não convinha a cessão que havia pactuado e, por isso 

desviava [?] de realisar o contracto devendo a Câmara devolver-lhe aquella quantia que havia 
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offerecido ao Sr. Narciso Ramos para o caso da cessão que se não consumou. Officiou então a 

Câmara ao Sr. Narciso Ramos dando-lhe conta da recusa formal do Sr. Esperança em celebrar a 

pactuada cessão e que, dado este facto, estava elle N. Ramos, reposto no seu logar de arrematante, 

devendo proceder à remoção do material no mais curto praso de tempo possível. Respondeu este 

cavalheiro, declarando que estava prompto a retomar o seu logar, com todo o direito e obrigações 

que, como arrematante lhe pertenciam em virtude da praça effectuada perante esta Câmara mas que 

só com esses direitos e obrigações, não podendo por isso manter o offerecimento que em 

consequência da pactuada cessão havia feito à Câmara e por essa razão o seu regresso à situação de 

arrematante implicaria para elle a exoneração de qualquer responsabilidade quanto a essa 

importância offerecida, ficando à Câmara a obrigação de a devolver ao Sr. Esperança – Cisos factos. 

E em presença delles e visto como o contracto de cessão não chegou a realisar-se, parece evidente 

que teem as cousas de voltar ao seu anterior estado como se em tal cessão jamais se faltasse, não 

deixando de se acentuar que a Câmara não chegara sequer a pedir auctorização superior, por isso 

mesmo que o contracto se não chegara a effectuar. Agora o Sr. Narciso Ramos declara não poder 

permanecer o offerecimento que fisera em virtude de um contracto que ficara sem effeito, 

devolvendo à Câmara a obrigação de embolsar o Sr. Esperança d’essa quantia; o Sr. Esperança, por 

sua vez, reclama esse reembolso. Em verdade parece outra cousa não há a fazer. Já muito o 

município tem soffrido na demora, aguardando a resolução d’este incidente – Proponho pois, na 

convicção de que assim se evita uma questão judicial com demora, despesas e uma resolução incerta 

– se devolva aquella quantia ao Sr. Esperança, por haver ficado sem effeito a cessão com 

fundamento na qual ella havia sido offerecida ao município, enviando-lhe esta deliberação à 

approvação da estação tutelar, visto ter dado entrada na receita da Câmara semelhante importância – 

assim se deliberou.‖ 

 

AMB – Livro de Actas de 1909 – 1910, Sessão de 6.9.1909, fl. 34. 

Apresentação do projecto para a fachada 

―[…] Da Direcção do Theatro Circo apresentando à apreciação da Câmara o projecto para a fachada 

do mesmo theatro que tenciona construir na Avenida Conselheiro João Franco.‖ 

 

AMB – Livro de Actas de 1909 – 1910, Sessão de 6.12.1909, fl. 51v. 

Licença para construção da fachada 

―[…] Da Direcção do Theatro Circo de Braga pedindo licença para a construcção da fachada do seu 

theatro, sobre a rua Domingos Soares.‖ 

 

AMB – Livro de Actas de 1909 – 1910, Sessão de 29.6.1911, fl. 118v. 

Levantamento de depósito como caução 

―Requerimento – da Direcção do Theatro Circo, arrematante dos materiais do extincto convento dos 
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Remédios, pedindo para levantar o depósito que fez, como caução, ao cumprimento do contracto, de 

oito obrigações externas, terceira série do empréstimo portuguez, substituindo-o pelo edifício do 

Theatro, já em construção adeantada, e pela responsabilidade pessoal de cada um dos membros da 

direcção, visto também restar muitíssimo pouco a demolir para o compromisso creado.‖ 

 

AMB – Livro de Actas de 1914 – 1917, Sessão de 19.4.1915, fl. 83v. 

Inauguração do Theatro Circo de Braga 

―No dia dezanove d’abril de mil novecentos e quinze, sexto da Republica, n’esta cidade de Braga, 

Paço de Concelho e [ilegível] cessão da Câmara Municipal, [ilegível] treze horas e achando-se 

presentes os senhores vereadores Municipais, com excepções dos senhores António José Cardoso, 

Domingos Gonçalves, Doutor Lúcio Faria Ribeiro, Francisco Ignacio d’Araújo, Francisco de 

Magalhães Basto, João Teixeira d’Araújo, José António da Cruz, José Fernandes Carneiro Braga, 

José Luiz Affonso, José Maria de Lemos São Romão, Manuel António Esteves, Manuel Augusto 

Teixeira d’Assis, Vasco José de Faria, António d’Oliveira da Cunha Graça, que justificaram a falta , 

pelo excelentíssimo presidente, José Maria Gomes Bello, foi aberta a sessão, servindo de secretários 

os senhores José Lopes Granja [?] e Joaquim Cândido d’Azevedo Neves. Lida, approvada e 

assignada a acta da sessão anterior foi lido um officio do senhor vereador substituto António 

d’Oliveira da Cunha Graça [?], pedindo despensa de assistir às sessões. [Ilegível] chamar o [ilegível] 

substitucto immediato em votos. Pelo senhor Joaquim Anselmo Pires foi pronunciado o seguinte 

discurso: Como vossas excelências sabem temos hoje [?] a ianuguração d’uma grandiosa obra – 

Theatro Circo – cuja sumptuosidade não offerece dúvidas. [Ilegível] no meu animo, com [ilegível] 

de todas, a satisfação e orgulho por um facto de tanto engrandecimento para a terra, que ficará 

memorável, eu, se assumi os meus illustres [ilegível] o entenderem propunha um voto de louvor a 

toda uma plêiade de homens que com tanto afinco trabalharam para uma [ilegível] obra de energia, 

arrojo e ressurgimento da arte, devendo ficar [ilegível] no acto esta deliberação, dando-se a saber 

aos interessados. Hus[?][ilegível] que pela sua tenacidade tratarem de fomentar a nova riqueza, 

merecem a nossa mais alta consideração e [ilegível] reconhecimento, sendo certo que no nosso 

acanhado meio, isso muito nos eleva e consola, representando um facto importante no programa 

d’esta terra que nós muito amamos. O excelentíssimo presidente da Commissão executiva, diz 

associar-se [ilegível] todos [?] e enthusiasmo à proposta de ordem antecedente, fazendo o desejo [?] 

de abrir [?] que em Braga mais se vae inaugurar, tendo palavras de calorosos elogios para todos 

aquelles que cooperaram para a realização d’um tão belo edifício d’espectáculos. Em votação 

nominal e por unanimidade foi approvada a proposta do Sr. Joaquim Anselmo Pires. […]‖ 

 

AMB – Livro de Actas de 1914 – 1917, Sessão de 11.8.1915, fl. 96v. 

Ligação subterrânea de rede de iluminação 

―[…] da Direcção do Theatro Circo de Braga, pedindo para que seja custeada pela Camara a 
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despeza da ligação por meio de cabo subterrâneo, da rede d’iluminação  pública ao seu quadro de 

distribuição.‖ 

 

AMB – Livro de Actas de 1914 – 1917, Sessão de 12.8.1915, fl. 99. 

Ligação subterrânea de rede de iluminação 

―[…] Discute-se em seguida o requerimento da Direcção do Theatro Circo, pedindo que seja 

custeada pela Câmara a despeza de ligação da rede d’illuminação pública ao seu quadro de 

distribuição. Fazem seguidas considerações sobre este pedido os senhores Carneiro Braga, Amadeu 

Oliveira e Dr. Lucio T [ilegível], sendo em seguida e por unanimidade deferida a pretensão 

d’aquella direcção. […]‖. 

 

AMB – OG13, Processo 1/930 – Carta de João de Moura Coutinho pedindo para colocar 

poste luminoso, 15.1.1930. 

―Exmº Sr. Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Braga 

 Em tempo que não póde precisar, obteve a Sociedade do Theatro Circo de Braga, licença, da 

Exmª Câmara, para colocar um poste luminoso, - annunciador, no topo da Avenida da Liberdade, 

no ponto de intersecção da mesma avenida com a rua d’Agua. Não o colocando n’essa altura, em 

que obteve a licença, vem hoje renovar o seu anterior pedido. 

 Estes postes annunciadores, quando não tenham uma forma anti esthetica são hoje vulgares 

em todas as cidades do mundo, porque, independentemente do seu interesse particular, concorrem 

para dar vida ao local onde estão colocados, dando-lhe ainda o aspecto de progresso que deve ter 

uma cidade moderna. 

 Existem nos principaes pontos de Lisboa, indicando a direcção dos theatros e aqui, além do 

que temos a honra de expor, trará a vantagem de servir de balisa, para evitar aos carros a diferença 

de nível entre as duas ruas. Desde o momento que pela Exm. Câmara seja regularisada a Avenida, o 

poste será mudado para onde seja indicado. 

 Assim, pede a V. Ex. se digne deferir como requer. 

 Braga, 15 de Janeiro de 1930. 

Sociedade do Theatro Circo de Braga 

O Administrador: João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça‖ 

 

AMB – Livro de Actas de 1931 – 1933, Sessão de 20.10.1932, fl. 119 

Licença para colocar reclame 

―Da Sociedade do Teatro Circo de Braga, solicitando licença para colocar o seu reclame ma arcada, 

junto à Egreja da Lapa, bem como para continuar como quadro que se encontra na parede do Banco 

Pinto & Soto Maior e ainda para poder ter os seus quadros de cartazes à porta do Teatro Circo. 

Deferido.‖



 

169 

 

 

Ilustração 106 – Fachada Principal do Teatro Circo de Braga, c. 1909, [Moura Coutinho]. 

In MONTEIRO, Manuel – Dispersos, Braga: ASPA, 1980, estampa LVI. 

 

 

Ilustração 107 - Fachada Lateral Sul do Teatro Circo de Braga, c. 1909, [Moura Coutinho]. 

In MONTEIRO, Manuel – Dispersos, Braga: ASPA, 1980, estampa LII.
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Ilustração 108 – Corte Transversal do Teatro Circo de Braga, c. 1909, [Moura Coutinho]. 

In MONTEIRO, Manuel – Dispersos, Braga: ASPA, 1980, estampa LV. 

 

 

Ilustração 109 – Corte Longitudinalal do Teatro Circo de Braga, c. 1909, [Moura Coutinho]. 

In MONTEIRO, Manuel – Dispersos, Braga: ASPA, 1980, estampa LIII.
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Ilustração 110 – Planta do 1º pavimento e 2º dos camarins do Teatro Circo de Braga, c. 1909, [MC]. 

In MONTEIRO, Manuel – Dispersos, Braga: ASPA, 1980, estampa LI. 
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Ilustração 111 – Planta do 2º pavimento do Teatro Circo de Braga, c. 1909, [Moura Coutinho]. 

In MONTEIRO, Manuel – Dispersos, Braga: ASPA, 1980, estampa L.
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Ilustração 112 - Fachada Lateral norte e Cúpula em ferro do Teatro Circo de Braga, 1911. 

In MONTEIRO, Manuel – Dispersos, Braga: ASPA, 1980, estampa LIV. 

 

   

Ilustração 113 – Alteração da Fachada Lateral Sul, 4.8.1928, MC; Poste luminoso, 15.1.1930, MC. 

In AMB – OG11, Processo 8/928 e OG15, Processo 1/930, respectivamente. 
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Ilustração 114 - Fachada principal do Teatro-Circo de Braga. Bilhete-postal, s. d.. 

Edição da Luvaria Monteiro - Avenida Central, 2 - Braga. Colecção de EPO 

 

Ilustração 115 - Avenida da Liberdade e o Teatro Circo de Braga, em 1º plano. Bilhete-postal, s. d. 

Edição da Luvaria Monteiro - Braga. Colecção de EPO.
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Ilustração 116 - A sala com vista para o palco do Teatro Circo de Braga. Bilhete-postal, anterior a 1929. 

Edição do Bazar Soares - Porto - (Foto Marques - Braga). Colecção de EPO. 

 

 
Ilustração 117 - A sala com vista para a plateia do Teatro Circo de Braga. Bilhete-postal, anterior a 1929. 

Edição do Bazar Soares - Porto - (Foto Marques - Braga). Colecção de EPO.
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Ilustração 118 - Grande Átrio do Teatro Circo de Braga. Bilhete-postal, anterior a 1929. 

Edição do Bazar Soares – Porto – (Foto Marques – Braga). Colecção de EPO. 

 

Ilustração 119 – Galeria do Teatro Circo de Braga. Bilhete-postal, anterior a 1929. 

Edição do Bazar Soares – Porto – (Foto Marques – Braga). Colecção de EPO.  
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Ilustração 120 – Grand Foyer do Teatro Circo de Braga. Bilhete-postal, anterior a 1929. 

Edição do Bazar Soares – Porto – (Foto Marques – Braga). Colecção de EPO. 

 

   

Ilustração 121 – Avant Foyer do Teatro Circo de Braga. Bilhete-postal; Cartaz de inauguração. 

Edição do Bazar Soares – Porto – (Foto Marques – Braga), anterior a 1929. Colecção de EPO; In SOCIEDADE 

DO TEATRO CIRCO DE BRAGA - Os quarenta anos da vida do Teatro Circo de Braga. Braga, 1955.  
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Ilustração 122 –Foyer e Sala para Festas, 1955. 

In Sociedade do Teatro Circo de Braga - Os quarenta anos da vida do Teatro Circo de Braga. Braga, 1955. 

 

 

Ilustração 123 – Sala para Festas, 1955. 

In Sociedade do Teatro Circo de Braga - Os quarenta anos da vida do Teatro Circo de Braga. Braga, 1955.
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Ilustração 124 – Um Camarim do Teatro Circo de Braga. Bilhete-postal, anterior a 1929. 

Edição do Bazar Soares – Porto – (Foto Marques – Braga). Colecção de EPO. 

 

 

Ilustração 125 – O Buffet do Teatro Circo de Braga. Bilhete-postal, anterior a 1929. 

Edição do Bazar Soares – Porto – (Foto Marques – Braga). Colecção de EPO.
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Ilustração 126 – O Bilhar do Teatro Circo de Braga. Bilhete-postal, anterior a 1929. 

Edição do Bazar Soares – Porto – (Foto Marques – Braga). Colecção de EPO. 

 
 

 
Ilustração 127 – Alçado Frontal do Teatro Circo, com acrescento do corpo superior, à direita. 

Retirado nas obras de recuperação de 2006. In MACEDO, Ana Maria da Costa – Teatro Circo: Oito décadas de 

um projecto colectivo na cidade de Braga. Braga: Mínia, 3ª Série, Ano III, 1995, p. 132.
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Ilustração 128 – Fachada Principal do Teatro Circo de Braga, 2010. 

 

 

Ilustração 129 – Perspectiva do teatro Circo de Braga, 2010.
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Ilustração 130 – Fachada Lateral sul, para a Rua Gonçalo Sampaio, 2010 

 

   

Ilustração 131 – Corpo Lateral esquerdo com terraço superior; Máscara da Tragédia do frontespício, 2010. 
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3.2. Projecto para o Teatro Lírico de S. João, Porto, 1910 (2º lugar no Concurso) 

 

Ilustração 132 – Real Theatro de S. João, destruído num incêndio em 1908. Bilhete-postal, s. d. 

In AHMP-D-PST1806. 

 

 

Ilustração 133 – Novo Teatro de S. João, Porto, de Marques da Silva. Bilhete-postal, s. d. 

In AHMP-D-PST0253. 
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Ilustração 134 – Alçado Principal - Proposta de Marques da Silva. Concurso de 1910, obtendo o 1º prémio. 

In A Illustração Portugesa, 2ª Série, nº 211, Março de 1910. 

 

 

Ilustração 135 - Alçado Principal - Proposta de Moura Coutinho. Concurso de 1910, obtendo o 2º prémio. 

In A Illustração Portugesa, 2ª Série, nº 211, Março de 1910.
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Ilustração 136 - Alçado Lateral - Proposta de Marques da Silva.Concurso de 1910, obtendo o 1º prémio. 

In A Illustração Portugesa, 2ª Série, nº 211, Março de 1910. 

 

 

 

Ilustração 137 - Alçado Lateral - Proposta de Moura Coutinho.Concurso de 1910, obtendo o 2º prémio. 

In A Illustração Portugesa, 2ª Série, nº 211, Março de 1910.
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4. Arquitectura Financeira 
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4.1. Banco Nacional Ultramarino, Braga, c. 1914-18 – demolido 

   

Ilustração 138 – Alçados Principal e Lateral do edifício do Sr. Constantino Almeida (Talho Igo), c. 1914, MC. 

Posteriormente adaptado para o Banco nacional Ultramarino, Braga. In AMB-OU6, Processo 10. 

 

 

Ilustração 139 – Assinatura do Sr. Constantino José da Silva Almeida (Igo), proprietário do edifício. 

In AMB-OU6, Processo 10. 

 



 

188 

 

 
Ilustração 140 – Filial do Banco Nacional Ultramarino, em Braga, 1918. 

In A Construção Moderna, Ano XVIII, nº 23, Lisboa, 10.12.1918.
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Ilustração 141 – Rua dos Chãos e Largo de S. Francisco - Banco Nacional Ultramarino, c.1918.  

In Braga d’Outros Tempos/Fotografias o arquivo da Foto Aliança. Braga: Museu da Imagem, 2005, p. 62. 

 

 
Ilustração 142 – Duas propostas de alteração de parte da fachada do BNU, 1958. Arqº João P. Braga. 

In AMB-OG159, Processo 269/59.
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4.2. Banco do Minho, Porto, 1918-22 

 

 

Ilustração 143 – Filial do Banco do Minho no Porto, 1918. 

In A Construção Moderna, Ano XVIII, nº 17, Lisboa, 10.9.1918.
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AHMP – D-CMP/9 (272)-LO-1919-0234-fls. 169-175v, 1919 

Memória Descritiva do Banco do Minho, Filial do Porto, 1.1.1918 

 

―O sucessivo augmento que tem tido o movimento commercial e financeiro do Banco do 

Minho na praça do Porto e a situação de destaque que justamente occupa este estabelecimento 

bancário na alta finança portugueza, obrigava, sem dúvida, a que a sua installação náquella cidade 

fosse em harmonia, quer no que diz respeito a localisação quer no que se refere o edifício, com a sua 

situação privilegiada. 

Ponderando isto, e auctorisada pela Assembleia Geral, a digna Direcção deste 

estabelecimento adquiriu terreno na nova Avenida da Cidade, sem duvida o ponto mais central, em 

relação ao meio commercial da cidade do porto, e mandou estudar um projecto para esse edifício. 

É esse o projecto que agora se apresenta. 

DESCRIPÇÃO 

Occupará o presente projecto o 2º terreno à esquerda da Avenida dos Aliados junto à Praça 

da Liberdade. 

Tem 20 m de frente por 20 de fundo, ou seja uma superfície de 400 m2. 

As exigências de natureza architectural, pela localisação do edifício, obrigam a uma 

construção em 5 pavimentos. 

Sendo, porem muito sufficiente o espaço de um pavimento para uma ampla e magnífica 

accomodação das diversas dependências da filial do banco, destinam-se os restantes andares para 

locação, escriptórios e casas de habitação. 

DEPENDENCIAS DO BANCO 

Occupam o 1º pavimento e parte das caves. 

Um amplo vestíbulo dá acesso fácil para o grande HALL DE TRANSAÇÕES, onde o 

público, mesmo em grande affluência, em virtude de disposição adoptada, ao mesmo tempo que 

encontra hygiene, conforto e coomodidade, quando vae effectuar as suas transacções, é servido 

rapidamente, pois que fica em contacto directo e immediato com os diversos serviços de 

contabilidade, expediente e thesouraria. 

Por outro lado, os diversos serviços entre si, estão, ainda que independentes, approximados 

de forma a permittir uma muito fácil conjugação. 

O pessoal tem, para o seu muso, um vestiário, lavabos e W.C. 

À esquerda do vestíbulo são as dependências dos gerentes – sala, gabinete de conferencias e 

sala de trabalho que directamente communica com os escriptorios. 

Tem estas dependências vestiário, lavavo e W.C. privativos. 
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Todas estas divisões teem magníficas condições de ventilação e illuminação, sendo sempre 

a superficie dos vãos de abertura para o exterior, superior a 1/8 das superfícies das respectivas 

divisões que servem. 

Há ainda, n’este pavimento, uma casa para archivo e cofres para expediente, escripta, etc. 

As caves são aproveitadas para casa forte e casa de cofres para aluguer. 

A disposição adoptada é a usada nos mais modernos estabelecimentos similares e pode ser 

considerada modelar. 

As duas casas fortes são isoladas por uma galeria que tem, como essas casas, as paredes 

blindadas. Os ângulos d’essa galeria são cotados a 45 graus e esse espaço do pan-coupé é revestido 

de espelhos. 

D’esta forma, uma imagem que se reflicta em um espelho, é logo reproduzida nos trez 

restantes, permittindo, esta disposição, que o guarda, da porta de communicação, que é gradeada, e 

sem ter de penetrar na galeria, exerça uma segura e continua vigilância em todos os pontos que 

limitam a casa forte. 

A ventilação das casas fortes é feita por tubos que, pelo interior das paredes, vão 

communicar com o exterior na altura do 2º andar. 

ESCRIPTÓRIOS 

As communicações com os andares superiores são complectamente independentes da parte 

do edifício destinada ao banco. 

Uma escada com 1,80 m de largura, sufficientemente illuminada e ventilada, liga os 

diversos andares. Para o mesmo fim haverá um elevador ilectrico e automático. 

As disposições dos escriptórios permite a sua locação para um ou dois inquilinos por andar, 

independentes entre si e também com entradas independentes, ficando ainda, para este caso, cada 

parte com a sua W.C. privativo. 

São também estes andares susceptíveis de poderem, com a maior facilidade, ser 

transformados em habitação. 

Todas as divisões são amplas e fartamente illuminadas. 

CASAS DE HABITAÇÃO 

A difficuldade em estabelecer, nos dois últimos pavimentos, superiores, escriptórios. 

Levamnos a destina-los a casas para habitação. 

O exame das plantas respectivas, mostra, melhor do que qualquer descripção, o que são 

essas duas casas, amplas, hygienicas, cheias de conforto e obedecendo a todos os preceito que 

requer uma habitação moderna. 

Todas divisões tem illuminação directa e abundante e sufficiente cubagem. A falta de um 

jardim é tanto quanto possível supprida por uma grande galeria aberta. 
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MATERIAL E CONSTRUCÇÃO 

Pelas indicações obtidas calcula-se que se encontrará terreno incompressível a 3 m de 

profundidade. 

Para esta profundidade se calcularem as fundações, tendo como base a carga de 2,5 Kg por 

c.m.2. 

Depois da consistência do solo o alicerce é o mais importante factor da estabilidade das 

construcções. Os alicerces repartem o peso das construcções por uma superfície mais desenvolvida 

diminuindo assim a compressão vertical por unidade de superfície. 

Deve pois merecer a maior attenção este trabalho, seja na maneira de o executar seja na 

cuidadosa escolha do material. 

Para os alicerces do presente projecto adoptam-se alvenarias hydraulicas de granito e 

argamassa hydraulica na proporção de 350 K de cal hydraulica por 800 l de areia. 

Na parte qie limita a caixa forte a cal hydraulica é substituída por cimento, sendo adoptadas 

as mais disposições necessárias para preservar, em absoluto, esta parte do edifício das infiltrações e 

humidade. 

Os alicerces que lateralmente, supportam as paredes meeiras, devem ser feitos 

conjuntamente com os dos prédios lateraes. 

CASA FORTE 

A parte das caves occupada pelas casas fortes e dependências, assenta sobre uma placa geral 

de beton de cimento armado e de cimento armado são as diversas paredes e tectos, construídas de 

forma a garantirem uma completa segurança. 

Os detalhes respeitantes a esta parte da construção, serão motivo d’um estudo especial, 

attenta a grande responsabilidade de tal construcção. 

PARTE DO EDIFÍCIO OCCUPADA PELO BANCO 

A construcção d’esta parte do edifício é também especial, de forma a garanti-la quanto 

possível não só contra qualquer tentativa de roubo ou assalto, como contra os perigos de um 

incêndio. 

O pavimento é no geral, como se disse, em beton. E são também em beton de cimento 

armado quer o pavimento do 1º andar, que liga à parte occupada pelo banco, quer as ligações com a 

escada dos andares superiores e elevador. 

As paredes serão construídas apropriadamente a este fim, de forma a offerecerem uma 

absoluta solidez. 

As colunas existentes no Hall central são em cimento armado e irão ligar, para maior 

estabilidade de construcção, á sapata, também em beton de cimento armado, das casas fortes. 
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A trama geral do pavimento do 1º andar será dividida por vigas que appoiarão nas paredes, 

columnas e vigotes, de forma que os vãos tenham uma medida de 3,10 m x 3,10 m. 

Os pavimentos dos diversos terraços são em beton de cimento armado. 

Os cálculos detalhados das diversas partes que constituem a obra em beton de cimento 

armado, serão motivo d’um estudo especial. 

A parede do alçado principal será revestida de cantaria e a do alçado posterior é em 

alvenaria. 

As paredes meeiras serão de alvenaria ou perpeanho duplo, consoante se assenta com os 

proprietários confinantes. 

Interiormente, nos pontos indicados nas plantas, serão as divisões de perpeanho. 

No madeiramento, procurar-se-há a simplicidade para evitar o excesso de mão d’obra e 

tornar fácil a montagem procurando obter a leveza por um cubo mínimo de madeira combinada de 

forma a dar uma grande solidez às peças tornadas indeformáveis, e sobretudo, que, pelo equilíbrio 

das diversas peças, a pressão nas paredes se exerça somente no sentido vertical. 

A cobertura geral é em telha de systema marselhez. A mansarda é revestida de ferro zincado 

e louza. 

E tudo o mais que diz respeito a esta construcção será em harmonia com a sumptuosidade 

do edifício e obedecendo os todos os preceitos d’arte e das boas normas de construir. 

Esses diversos detalhes farão parte do respectivo caderno de encargos. 

FORMA ARCHITECTÓNICA 

Para este edifício procurou-se uma forma architectonica que, a par da sumptuosidade que 

este local, sem duvida de futuro – o mais bello e importante da cidade – requer – denunciasse, pelo 

carácter que lhe imprime a sua forma externa, o seu destino e aproveitamento interno. 

A forma como este desiderato foi conseguido não nos compete a nós apreciar. 

O conjunto geral, sem deixar de ser rico, é sóbrio e de linhas graves como deve ser a casa de 

um banco. 

As portas e janellas são em ferro forjado. 

Toda a frontaria será em cantaria a que alguns motivos em bronze darão uma interessante 

nota de cor. 

Os acroterios lateraes serão encimados por dois grupos alegóricos, em granito ou mármore, 

que, o génio de um dos nossos artistas, tornará por certo em duas bellas obras d’arte que, acima de 

tudo, concorrerão para o valor artístico d’este edifício. 
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A rede subterrânea de canalisações de esgotos é feita por meio de um collector de manilhas 

de grés vidradas, no qual descarregam os canos ou ramaes subsidiários, também de manilhas 

vidradas. 

O cano geral tem o diâmetro de 0,25 m e os subsidiários de 0,18 m. 

As ligações das diversas manilhas será feita com cimento e mealhar. 

A inclinação d’este collector será de 5 por cento e exteriormente ligará, por meio de syphão 

ao cano geral.Serão também em manilhas de grés, com o diâmetro de 0,08 m os tubos de descarga 

das diversas retretes. Estes canos serão exteriores, havendo do ultimo superior, um tubo de 

ventilação que irá acima do telhado. 

RETRETES 

As retretes  serão construídas segundo os melhores preceitos hygiénicos. Amplas janellas 

dar-lhe-ão um arejamento sufficiente. As paredes são revestidas de azulejo. 

Empregar-se-hão bacias cerâmicas com syphão e autoclismo automático. 

O syphão fica preso ao tubo de queda deixando independente a bacia, evitando-se assim 

que, quando seja preciso levantá-la a casa fique sujeita a emanações. 

Os syphões teem um tubo ventilador (0,04) que, acima da ultima retrete communicam com 

o tubo de queda. Na parte inferior tem ainda os syphões boccas de limpeza com tampas de ferro, a 

que, uma manilha de borracha, veda perfeitamente. 

Os autoclismos darão uma descarga de 10 l d’água em 4 segundos, ficando, para isto, o 

reservatório a 1,75 m d’alto e tendo o tubo de communicação o diâmetro de 0,35 m. 

Para os urinões empregar-se-hão bacias syphoidas que lenta e continuadamente, por um 

pequeno orifício. 

Haverá além d’isso, uma torneira de descarga para grandes lavagens. 

Os urinoes serão também isolados de canalisações por meio de vedações hydraulicas, que 

communicarão com o tubo ventilador. 

Da mesma forma os lavabos e dálas das cosinhas serão munidos de vedações hydraulicas. 

Os pavimentos das retretes, lavabos e casa de banho serão revestidos de ladrilho apropriado, 

e terão uma leve inclinação para um lado onde haverá um rálo que liga, também por meio de um 

syphão, à canalisação. 

CANALISAÇÕES D’AGUAS PLUVIAES 

A platibanda terá interiormente caleiras de cobre para receber as águas da chuva as quaes 

serão conduzidas, por meio de tubos de ferro zincado, ao collector. 

Nos pateos interiores as caleiras são em ferro zincado e ligarão, igualmente por meio de 

tubos de queda, á canalisação. 
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Os pateos são revestidos a cimento e terão um syphão para receber as águas. 

As restantes ligações dos tubos conductores de aguas pluviaes, ás canalisações são também 

por meio de vedações hydraulicas. 

Todas as dependencias d’este edifício, em illuminação, ventilação e cubagem, tem um 

coefficiente muito superior ao que os mais exigentes hygienistas determinam, sendo, pois, perfeitas 

as condições hygienicas do edifício. 

Braga, 1 de Janeiro de 1918 

Assinado: João de Moura Coutinho d’Almeida d’Eça ap.‖ 

 

 

Ilustração 144 – Planta Topográfica do Banco do Minho, Avenida dos Aliados, Porto, 13.6.1918. 

In AHMP - D-CMP/9 (272)-LO-1919-0234-fl. 177.
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Ilustração 145 – Alçado Principal do Banco do Minho, Porto, 1.1.1918. Moura Coutinho. 

In AHMP - D-CMP/9 (272)-LO-1919-0234-fl. 183. 

 

 

Ilustração 146 – Alçado posterior, corte longitudinal e corte transversal do Banco do Minho, Porto, 1.1.1918. 

In AHMP - D-CMP/9 (272)-LO-1919-0234-fl. 184.
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Ilustração 147 – Plantas da cave, r/c e 1º andar do Banco do Minho, Porto, 1.1.1918. 

In AHMP - D-CMP/9 (272)-LO-1919-0234-fl. 181.



 

199 

 

 
Ilustração 148 – Plantas do 2º, 3º e 4º andar do Banco do Minho, Porto, 1.1.1918. 

In AHMP - D-CMP/9 (272)-LO-1919-0234-fl. 182.  
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Ilustração 149 - Nota justificativa - Modificação do alçado do Banco do Minho, Porto, 3.10.1921. 

In AHMP - D-CMP/9 (350)-LO-1922-1053-fl. 269 e 269v.
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Ilustração 150 – fachada modificada do Banco do Minho, Porto, 22.6.1922. 

In AHMP - D-CMP/9 (350)-LO-1922-1053-fl. 276.
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Ilustração 151 – Corte longitudinal do Banco do Minho, Porto, 1922. 

In AHMP - D-CMP/9 (350)-LO-1922-1053-fl. 271. 

 

   

Ilustração 152 - Plantas do 4º andar e mansarda do Banco do Minho, Porto, 1922. 

In AHMP - D-CMP/9 (350)-LO-1922-1053-fl. 272 e 272A.
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Ilustração 153 - Construção da Avenida dos Aliados, Porto. Início da década de 1920. 

À esquerda pode-se observar o Banco do Minho adossado ao edifício de A Nacional de Marques da Silva. 

In AHMP – D-PST-0061. 

 
Ilustração 154 - Avenida dos Aliados , no Porto, já concluída. 

O Banco de Minho está a seguir ao edifício de A Nacional de Marques da Silva. In AHMP - D-PST-2714.
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Ilustração 155 – Banco do Minho, Filial do Porto, c1928. 

In ARAÚJO, Manoel – Indústrias de Braga (notas de um jornalista), Braga: Tip. da ―Pax‖, c. 1928.
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Ilustração 156 - Fachada do extinto Banco do Minho, Filial do Porto. Actual Banco Santander Totta, 2010. 

 

   

Ilustração 157 – Pormenores da fachada principal do Banco do Minho, Porto. Actual Banco Santander Totta, 2010.
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4.3. Banco Lisboa & Açores, Porto, 1920-22 

 

AHMP - D-CMP/9 (320)-LO-1921-0907-fl. 45-47 – Memória Descritiva 

―O presente projecto refere-se á construção que o Banco Lisboa & Açores pretende 

construir na Avenida dos Aliados no terreno correspondente aos prédios de Números 38 a 48 da 

antiga rua Elias Garcia. 

O projecto, segundo se mostra das peças desenhadas juntas, consta de uma CAVE, REZ DO 

CHÃO, 4 ANDARES e uma MANSARDA. 

A cave destina-se á casa forte do Banco e local para instalar a caldeira de aquecimento. 

O primeiro pavimento destina-se á installação dos escriptorios da Filial do banco. 

Dos quatro andares superiores dois são destinados a escritórios commerciais e dois para 

habitação. 

A mansarda terá locaes para arrumos dos diversos andares e depositos varios. 

A cave e alicerces serão construídos com alvenaria hydraulica e empregar-se-hão os devidos 

meios para que fique completamente estanque e isento de humidade. Terá a precisa ventilação. 

A instalação da casa forte será em cimento armado. Da mesma forma todo o pavimento do 

rez do chão e primeiro andar serão em placas de beton de cimento armado, que assentarão em uma 

trama de vigas do mesmo material appoiádas nas paredes e columnas também de beton de cimento 

armado. 

Assim, a estabilidade d’esta parte da construção offerece as precisas garantias. 

Os restantes vigamentos são em madeira e ferro nos pontos onde se torne necessário pela 

falta de tabique inferior. 

A caixa onde funcionará o elevador será em beton de cimento armado. 

O restante material a empregar na construção será o usual: paredes de alvenaria e perpianho, 

revestimento da cantaria na fachada principal e tebiques de tijjolo e madeira com fasquio, para 

revestir de argamassa. 

Todas as divisões têm luz directa e uma sufficiente cubagem. 

Assim para a luz e arejamento das divisões interiores projectaram-se duas áreas 

relativamente espaçosas. 

A rede da canalização de esgotos consta de uma colecta principal que das retretes junto á 

área menor vai á fossa. A este colector vão ter as canalisações subsidiárias das outras V.C. lavavos e 

tubos de queda. Este colector terá a secção de 0,18. Será, assim como os restantes, de manilhas de  

grés vidrado interior e exteriormente. 
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Serão unidos por meio de ligações envolvidas em mealhar e cimento. Todas as retretes, 

urinoes, lavavos, pias e tubos de queda serão munidos de vedações hydraulicas. Quer os tubos de 

queda ligando aos caleiros dos talhados, quer os dos esgotos terão tubos ventiladores.  

A fossa a empregar será a conhecida por ― fossa sceptica‖ construída segundo a forma 

indicada no detalhe que se junta. 

Esta fossa, assente 0,50 abaixo do nivel do terreno, para evitar quaesquer possiveis 

emanações, é uma das que na prática melhor tem provado e melhores condições hygienicas 

offerece. 

Da fossa um collector com a secção de 0,16 levará os liquidos, já inodoros, á canalização 

geral da rua. 

Pelo que diz respeito á fachada principal – sobre a grande Avenida dos Aliádos, procurou-se 

obter um conjunto tanto possível monumental, quanto as suas restrictas dimensões – 16 metros – o 

permitem. 

Este factor conjugado com a altura bastante grande da edificação a que se foi obrigado ir 

pelo número de andares, torna difficil obeter aquelle fim. 

No entanto procurou-se obter que o seu conjunto não desmereça do aspecto geral das 

restantes construcções e que o seu todo, pela sua forma e pelos seus detalhes, exprima uma ideia, 

um carácter em relação íntima com o seu destino. 

O aspecto geral é sobrio como convem a um edificio d’esta natureza, sem contudo, deixar 

de ser rico e ter uma armonia geral de proporção e de unidade. 

No decorrer da construcção os detalhes terão um estudo que a escala do desenho não 

permitte indicar, d’uma maneira minuciosa. 

Braga, 1 de agosto de 1920 

 
Assinado: João de Moura Coutinho‖ 
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Ilustração 158 – Planta Topográfica do banco Lisboa & Açores, Avenida dos Aliados, Porto, 1921. 

In AHMP - D-CMP/9 (320)-LO-1921-0907-fl. 56. 

 

 

Ilustração 159 – Alçado Principal do banco Lisboa & Açores, Porto, 1.8.1920. 

In AHMP - D-CMP/9 (320)-LO-1921-0907-fl. 48.
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Ilustração 160 - Alçado principal – desenho aguarelado, [1920], [Moura Coutinho]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, nº 142. 

 

Ilustração 161 – Corte Longitudinal e Transversal do banco Lisboa & Açores, Porto, [1920]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 19. 
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Ilustração 162 – Planta do Sub-solo e do r/c do Banco Lisboa & Açores, Porto, [1920]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 11. 

 

 

Ilustração 163 - Planta do 1º, 2º, 3º e 4º andar do Banco Lisboa & Açores, Porto, [1920]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 12.
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Ilustração 164 – Alçado Posterior do Banco Lisboa & Açores, Porto, 1.8.1920. 

In AHMP - D-CMP/9 (320)-LO-1921-0907-fl. 54. 

 

 

Ilustração 165 – Desenho de um capitel de coluna para o banco Lisboa & Açores, Porto, [1921]. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 144v. 
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Ilustração 166 – Alçado Principal modificado do Banco Lisboa & Açores, Porto, 1922. 

In AHMP - D-CMP/9 (358)-LO-1922-1465-fl. 268.
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Ilustração 167 - Gabinete da Gerência do Banco Lisboa & Açores, Filial do Porto. 

In Banco Lisboa & Açôres/Elementos para a sua História. Lisboa: Casa Portuguesa, 1940. 

 

 

Ilustração 168 - Sala da Contabilidade do Banco Lisboa & Açores, Filial do Porto. 

In Banco Lisboa & Açôres/Elementos para a sua História. Lisboa: Casa Portuguesa, 1940.
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Ilustração 169 - Secções da Tesouraria e Expediente do Banco Lisboa & Açores, Filial do Porto. 

In Banco Lisboa & Açôres/Elementos para a sua História. Lisboa: Casa Portuguesa, 1940. 

 

Ilustração 170 – Construção da Avenida dos Aliados. Banco Lisboa & Açores no grupo da direita. 

Ao fundo vê-se o arranque do edifício da Câmara Municipal do Porto. In AHMP - D-PST-0065.
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Ilustração 171 - Imagem à esquerda: Fachada principal do Banco Lisboa & Açores, Filial do Porto. 

In Banco Lisboa & Açôres/Elementos para a sua História. Lisboa: Casa Portuguesa, 1940. 

Imagem à direita: Fachada actual do edifício onde esteve o Banco Lisboa & Açores, 2010. 

  

  

Ilustração 172 – Pormenores da fachada do edifício que foi do Banco Lisboa & Açores, Porto, 2010. 
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4.4. Banco de Portugal, Braga, 1920-28 

 

 
Ilustração 173 – Planta Topográfica com a inserção do Banco de Portugal, Pr. da República, Braga, 1920. 

Pormenor com a assinatura de Moura Coutinho. In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 76. 
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AMB – Obras Gerais, Pasta 10, Processo 106/927 – Alteração da janela lateral do Banco de 

Portugal, de Braga. Nota Justificativa de Moura Coutinho. 

 

―As alterações no projecto approvado do edifício para a Agência do Banco de Portugal em 

Braga não alteram ou prejudicam o conjunto da obra. 

Antes, ao contrário, umas foram feitas no sentido de o engrandecer no seu aspecto e outras 

por motivo de carácter constructivo. 

Está n’estas condições a alteração que se pretende fazer na janella do promeiro pavimento 

que dá luz para uma escada interior mas encostada ao paramento interior d’essa fachada. 

Uma modificação interior obrigou a alterar a disposição d’essa escada. A mencionada 

janella acompanhava, na sua linha, a forma d’essa escada. 

Alterada a escada, julgou-se conveniente alterar o seu recorte na janella, de maneira que o 

aspecto exterior traduzisse a forma real da estructura interior. 

Pode, talvez, este desenho exterior da escada chocar pela asymetria em que este corpo fica, 

n’esta parte, com o que lhe corresponde no mesmo plano de fachada. Mas há a notar que a 

discordância é n’um simples detalhe que não altera a forma geral d’esse corpo. 

Mas quando assim fôsse isso somente daria mais carácter ao edifício, porque lhe traz maior 

expressão, pois que é uma forma de utilidade, ou conveniência, que se accentua. 

―A conveniência, diz Ch. Blanc, é a arte de apropriar um edifício ao seu destino e de 

escolher para todos os seus membros a forma que se presta melhor à sua funcção.‖ 

―N’um edifício, a conveniência material tem as suas exigências ao mesmo tempo que a 

estructura impõe as suas necessidades. 

―Quando um elemento de conveniência é evidente dá origem ao carácter, que é um 

elemento de beleza. 

E Luis Cloquet, fallando nas formas de estructura real diz ―as formas de estruvtura real são 

as que acusam os meios effectivos de construcção e que mostram a expressão verdadeira da 

organização architectural.‖ 

―As formas de estructura real, bem acusadas, dão cachet a uma construcção e carácter às 

suas partes.‖ 

E trazendo alguns exemplos, cita um que se approxima ―Les encorbellements des tourelles 

d’escaliers à vis‖. 

Parece-assim, estar justificado o recorte na janella. A modificação requerida somente altera 

a forma sem na essência alterar a ideia que prezidiu a esta parte do projecto. 

Há ainda a acrescentar que a modificação feita tem por fim dar luz para o vestíbulo da casa 

forte. 

Braga, 9 de Dezembro de 1927. 

 

Assinado: João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça.‖
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Ilustração 174 – Alçado Lateral Poente – modificação da fachada, 9.12.1927. 

In AMB-OG10, Processo 106/927. 

 

  

Ilustração 175 - Construção do Banco de Portugal, Braga, 1923; Fachada sul, Pr. da República, 2010. 

In Braga d’Outros tempos/Fotografias da Foto Aliança. Cat. Braga: Museu da Imagem, 2005, p. 32. 
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Ilustração 176 - BNU, à esquerda, Banco de Portugal, ao centro, Banco do Minho, à direita. 

Rua Cândido dos Reis e Praça da República (lado Norte). Bilhete-postal, s. d., edição da Luvaria Monteiro - 

Braga. Colecção EPO. 

 

 
Ilustração 177 – Fachada Poente do Banco de Portugal, Braga, 2010.  
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4.5. Banco de Portugal, Viseu, 1921-30 

 

Ilustração 178 – Carta de MC à Direcção do Banco de Portugal, Viseu, enviando o anteprojecto, 17.1.1921. 

In AH-BP-Viseu-Edifício da Agência.
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Ilustração 179 – Aprovação do projecto de MC pela Administração do Banco de Portugal, 3.2.1921. 

In AH-BP-Viseu-Edifício da Agência.
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Ilustração 180 – Alçado Principal do Banco de Portugal, Agência de Viseu, 17.1.1921. 

Pormenor da assinatura de Moura Coutinho. In AH-BP-Viseu-Edifício da Agência. 

 

 

Ilustração 181 - Alçado Lateral do Banco de Portugal, Agência de Viseu, 17.1.1921. 

In AH-BP-Viseu-Edifício da Agência.
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Ilustração 182 – Corte Transversal do Banco de Portugal, Agência de Viseu, 17.1.1921. 

In AH-BP-Viseu-Edifício da Agência. 

 

 

Ilustração 183 – Corte Longitudinal do Banco de Portugal, Agência de Viseu, 17.1.1921. 

In AH-BP-Viseu-Edifício da Agência. 
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Ilustração 184 – Plantas de r/c e 1º andar do Banco de Portugal, Agência de Viseu, 17.1.1921. 

In AH-BP-Viseu-Edifício da Agência. 

 

 

 

Ilustração 185 – Fachada Principal e gaveto do Banco de Portugal, Pr. da República, Viseu, 2010.  
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Ilustração 186 – Pormenores da cúpula do Banco de Portugal, Pr. da República, Viseu, 2010. 

 

   

Ilustração 187 – Pormenores de janelas do Banco de Portugal, Viseu, 2010. 
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4.6. Banco do Minho (remodelação interior), Braga, 1920-21 – demolido na década de 1940 

 

Ilustração 188 – Pr. da República. Banco de Portugal e Banco do Minho, à esquerda. Bilhete-postal, c. 1937. 

Edição da Casa Viúva Carvalho e Silva, Sucessor - Braga. Colecção EPO. 

 

 

Ilustração 189 – Banco do Minho, Braga, c.1928. 

In ARAÚJO, Manoel – Indústrias de Braga (notas de um jornalista), Braga: Tip. da ―Pax‖, c. 1928.
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4.7. Banco do Minho, Lisboa (remodelação), 1923 – demolido na década de 1950 

 

 

Ilustração 190 – Edifício Pombalino, Rua Áurea e Rua S. Julião, Lisboa. Plantas - Alterações de 1919. 

In AML-Obra6477, Processo 7069-DAG-PET-1919. 

 

 

Ilustração 191 - Edifício Pombalino, Rua Áurea e Rua S. Julião, Lisboa. Alçados - Alterações de 1919. 

In AML-Obra6477, Processo 7069-DAG-PET-1919. 
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Ilustração 192 – Pedido de alterações no edifício pombalino (adaptação a Banco), 10.2.1922. 

In AML-Obra6477, Processo 2337-DAG-PG-1922. 

 

 

Ilustração 193 - Pedido de alterações no edifício do Banco do Minho, Lisboa, 16.8.1923. 

In AML-Obra6477, Processo 15704-DAG-PG-1923.
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Ilustração 194 – Alçados do Banco do Minho, 1923. Atribuição a Moura Coutinho. 

In AML-Obra6477, Processo 15704-DAG-PG-1923.  
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Ilustração 195 – memória Descritiva do construtor civil, José de Paiva Mesquita, 16.8.1923. 

In AML-Obra6477, Processo 15704-DAG-PG-1923. Transcrição: Memória Descriptiva 

Relativa às alterações e ampliações que o Banco do Minho com sede em Braga e filial em Lisboa na rua Aurea 39 deseja 

mandar fazer na sua propriedade situada nas ruas Aurea 39 e rua de S.Julião, freguesia de S. Julião 2º Bairro. 

As referidas alterações e ampliações consistem nas transformações do então existente em um andar em mansarda e dividir 

precisamente uma prumada nos andares inferiores. O nivelamento nas frentes principais é feito em harmonia com o 

projecto junto afim de lhe dar uma nova estética e mais embelezamento. Alteram-se as divisões no 2º, 3º e 4º andares, 

pois que no réz do chão e 1º andar as alterações feitas e a fazer já foram autorizadas por outro projecto e respectiva 

licença. [Ilegível] da nova cobertura será [Ilegível] em [Ilegível] afim de aliviar o peso nas prumadas interiores por 

algumas d’elas terem [Ilegível]. Esta propriedade destina-se [Ilegível] para instalação do Banco acima indicado e será 

alterada com material de qualidade [Ilegível] solidez, estando à testa deste trabalho um hábil arquitecto a quem foi 

confiada a direcção do [Ilegível] e como constructor civil José de Passos Mesquita, [Ilegível] em tudo mais os [Ilegível] e 

regulamentos em vigor. Lisboa, 16 de Abril de 1923 
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Ilustração 196 – Banco do Minho, Filial de Lisboa, gaveto da Rua Áurea e Rua S. Julião. 

In ARAÚJO, Manoel – Indústrias de Braga (notas de um jornalista), Braga: Tip. da ―Pax‖, c. 1928.
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4.8. Banco Espírito Santo (remodelação), Braga, 1930-31 – alterado 

 

 

Ilustração 197 – Alçado principal, corte transversal e longitudinal do BES, Braga, 24.11.1930. 

In AMB-OG13, Processo 149/930. 

 

   

Ilustração 198 – Planta do r/c e do 1º andar do BES, Braga, 24.11.1930; Fachada alterada, 2010. 

In AMB-OG13, Processo 149/930.
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5. Arquitectura de Restauração, Hotelaria e Turismo 
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5.1. Padaria A Nacional, Braga, 1922-28 

  

Ilustração 199 – Alçado principal da Padaria A Nacional, 20.7.1922; Fachada da Padaria, Braga, 2010. 

In AMB-OG4, Processo 83/922. 

 

   

Ilustração 200 – Fotografias do exterior e interior da padaria antes de ser alterada, década de 1970. 

Fotografias de Eduardo Pires de Oliveira.
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Ilustração 201 – Fotografias do e interior da padaria antes de ser alterada, década de 1970. 

Fotografias de Eduardo Pires de Oliveira.
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5.2. Casa e Padaria/Pastelaria Ferreira Capa, Braga, 1923-29 e 1935-38 – remodelação das 

fachadas e dos interiores de dois edifícios 

 

  

Ilustração 202 – Alçado principal (1º projecto) da casa e padaria do Sr. Ferreira Capa. 

In AMB-OU5, Processo 39/923; Anúncio no Diário do Minho, 7.8.1925. 

 
Ilustração 203 – Plantas do r/c, 1º, 2º andar e mansarda da Casa e Padaria do Sr. Ferreira Capa, 1923. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 84.  
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AMB-OG23, Processo 191/35 – Projecto de uma casa para o Sr. Manoel Ferreira Capa, a 

construir ne Rua Miguel Bombarda (actual Rua dos Capelistas). Nota Justificativa. 

―A edificação a que se refere o presente projecto destina-se a substituir dois prédios, antigos, 

inestéticos e quazi em ruína existentes na rua Miguel Bombarda, d’esta cidade. 

A rua Miguel Bombarda é uma das de maior trânsito da cidade e, assim, uma das mais 

importantes. O proprietário dos prédios existentes, Exm: Senhor Ferreira Capa, abalançando-se 

n’esta altura a substituir totalmente dois prédios que, embora em mau estado, com um arranjo 

interior podiam ainda subsistir por largos annos, -presta, sem duvida, um alto serviço á cidade, no 

que respeita á sua melhoria esthetica. 

O prédio destina-se a um grande estabelecimento comercial, e estudou-se a planta das suas 

lojas de modo a servir para qualquer, mesmo um grande stand de automóveis. Tem uma larguíssima 

devanture que, pelas suas largas dimensões, dá uma magnífica exposição para qualquer negócio, 

sem prejudicar a harmonia de proporções com o restante edifício. 

A loja prolonga-se n’um armazém que, só será construído se as exigências do comercio que 

ali se instalar assim o determinarem. 

Os andares são para escriptorios – como o local indica. No entanto, como prevenção, em 

cada um indica-se uma cosinha. Ficam completamente independentes. 

As diversas dependências são suficientemente ventiladas e a escada tem ventilação e 

iluminação superior. 

Na construcção empregar-se-há material cor rente na região – paredes de granito e 

perpianho, tabiques de tejolo e madeira, e, no geram madeiras de castanho, carvalho e pinho, As 

ligações das grandes portadas do rez do chão são em vigas de beton armado e os tabiques do 

primeira andar assentarão em vigas de ferro I de secção apropriada e suficiente. 

O terraço, quando se construir, será em cimento armado (beton). 

O alçado principal, em estilo moderno, mas sem exageros para não contrastar em demasia 

com os restantes prédios da rua, obedece a uma linha sóbria, mas formando um conjunto harmónico 

e interessante. 

Até ao primeiro andar empregar-se-há cantaria e, nos andares, alvenaria tosca coberta a 

argamassa de cimento e cal hidráulica. Na devanture empregar-se-há o ferro, o cobre e cristal de 

maneira a obter-se um conjunto apropriado á construcção. O rez do chão é dividido dos andares por 

uma larga marquize de beton-armado, com vidro também armado. 

A rêde das canalizações de esgotos e instalações sanitárias executar-se-hão segundo os 

preceitos higiénicos e determinações camarárias. 

Braga, 16 de agosto de 1934 

Assinado por: João de Moura Coutinho e João Pereira Braga, arqº ―  
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Ilustração 204 – Alçado principal e posterior e corte transversal da casa do Sr. Ferreira Capa, 16.8.1934. 

2º Projecto - Assinado por Moura Coutinho e João Pereira Braga, arqº. In AMB-OG23, Processo 191/35. 

 

 

Ilustração 205 – Planta do r/c, 1º e 2º andar da casa do Sr. Ferreira Capa, 16.8.1934. 

2º Projecto - Assinado por Moura Coutinho e João Pereira Braga, arqº. In AMB-OG23, Processo 191/35. 
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Ilustração 206 – Fachada e Marquise da Casa do Sr. Ferreira Capa, correspondente ao 2º projecto. 2010. 

 

   

Ilustração 207 – Pormenores da porta e puxador, 2010.
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Ilustração 208 – Nova Casa e Padaria do Sr. Ferreira Capa, Rua dos Capelistas, Braga, 10.11.1928. 

In AMB-OG5, Processo 5/923. 

 

  

Ilustração 209 – Fachada da padaria e pastelaria Ferreira Capa e pormenor do candeeiro, 2010. 

 

 
Ilustração 210 – Interior da pastelaria Ferreira Capa, mantendo o espelho e candeeiros originais, 2010 
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  5.3. Café A Brasileira, Braga, 1929 – remodelação dos interiores 

 

Ilustração 211 Levantamento do existente do Café A Brasileira, antes das obras de de 1947. 

In AMB-OG94, Processo 302/47. 

 

   

Ilustração 212 – Exterior do Café A Brasileira e elemento decorativo do interior da intervenção de MC. 2010. 

   

  Ilustração 213 – Interior do Café A Brasileira e elemento decorativo do interior da intervenção de MC. 2010. 
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5.4. Hotel Aliança, Braga, 1926-34 (alterações) - demolido 

  

Ilustração 214 – Projecto de Gaspar Dantas Aveiro para casa do Sr. Manuel Barroso e mudança das portas. 

In AMB-OG8, Processo 63/926, 31.7.1926 e 6.4.1929, respectivamente. 

 

    

Ilustração 215 - Projectos de Gaspar Dantas Aveiro – casas do Sr. Manuel Barroso e do Sr. Plácido Santos. 

In AMB-OG8, Processo 63/926, 16.3.1931 e OG9/65/926, respectivamente. 
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Ilustração 216 – Alçado do Hotel Aliança, adaptado a partir da junção de dois edifícios, 1.1.1933. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 48 e AMB-OG8, Processo 63/926. 

 

 

Ilustração 217 – Planta do r/c, 1º, 2º e 3º andar do Hotel Aliança, 1933. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 48 e AMB-OG8, Processo 63/926
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5.5 Edifício do Turismo, Braga, 1935-37 

 

 

Ilustração 218 – Edifício da Comissão de Iniciativa e Turismo, assinado pelo arqº João P. Braga, 28.10.1935. 

In AMB-OG23, Processo 194/935.
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Ilustração 219 – Alçado e Corte do edifício do Turismo. Obra de Moura Coutinho e João P. Braga, 1935. 

In AMB-OG23, Processo 194/935. 

 

 

Ilustração 220 – Edifício do Turismo, com a parte superior em vidro, c. 1947/48. Pr. da República. 

Bilhete-postal, edição da Tabacaria Elegante - Braga. Colecção de EPO. 
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Ilustração 221 - Edifício do Turismo, com a torre do relógio na parte superior, c. 1959. Pr. da República. 

Bilhete-postal, nº 864, edição Colecção "Dulia". Colecção de EPO. 

 

  
Ilustração 222 - Edifício do Turismo e pormenor da porta da entrada principal, 2010.
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6. Outros Equipamentos Urbanos – Públicos e Privados 
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A- Paços do Concelho e outros Equipamentos Municipais 
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A.1. Paços do Concelho de Fafe, 1907-1913 

 

AMF – Actas Camarárias 

 

Sessão de 6 de Dezembro de 1905, fl. 88 

―Approvou os projectos e orçamentos dos seguintes melhoramentos, cuja importância é de 

47:725:775 reis: Edifício para os paços do concelho, uma rua entre a estrada real n.º 32 (sítio 

da Ponte do Ranha) e a rua das Alminhas do Santo e uma rua transversal à precedente, um 

prolongamento à rua de trás do jardim, uma avenida e um ramal d´estrada para ligar esta villa 

com a estação do caminho de ferro do Bougado a Guimarães e Fafe, alongamento e 

regularização da rua entre o adro da igreja parochial e as Alminhas do Assento, idem da rua 

da Corredoura, desde a estrada districtal n.º 16 até à Devezinha, idem, idem da rua da 

Corredeoura até à estrada da Fábrica de Fiação e Tecidos de Fafe, digo, Corredoura desde a 

Devezinha à estrada da Fábrica de Fiação e Tecidos de Fafe.‖ 

 

Sessão de 30 de Maio de 1906, fl. 120  

―Offícios: Da secretaria da Ex.ma Commissão Districtal, communicando que, na sessão de 16 

do corrente, foi approvado o projecto do edifício para os paços do concelho. A Câmara ficou 

inteirada.‖ 

 

Sessão de 12 de Setembro de 1906, fls. 135 e 136 

―(…) Mandar fazer o orçamento das obras de reparação indispensáveis na antiga casa do 

tribunal judicial e administração do concelho, para ali poderem ser novamente installadas 

estas repartições, enquanto não se achar construído o respectivo edifício em projecto. (…) 

O presidente expondo que era de necessidade urgente e inadiável para o engrandecimento 

d´esta terra a alienação, senão de todos os projectos d´obras mandados elaborar pela Câmara, 

ao menos os de um edifício para os paços do concelho, tribunal judicial e repartições 

concelhias, uma avenida e um ramal d´estrada para ligar a villa com a projectada estação do 

caminho de ferro do Bougado a Guimarães e Fafe; alargamento e regularisação da rua de 

Corredoura, desde a Devesinha até à estrada da Fábrica, uma rua transversal à que se trata de 

construir entre a estrada real n.º 32 e a rua das Alminhas do Santo, em prolongamento da rua 

de trás do Jardim do Calvário e uma rua entre a Praça de José Florêncio Soares (outrora Largo 

D. Pedro 5º) e a rua Nova, cujos orçamentos importam em 44:131:000 reis; e demonstrando 

ao mesmo tempo que este município não tem recursos para tão grande emprehendimento, 

além da quantia de 11:469:824 reis, desviada até 31 de Dezembro último, do fundo de viação 

municipal, para a construção d´aquelle edifício, por virtude da auctorisação concedida pelo 
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artigo 1º da carta de lei de 19 d´Agosto de 1899, e da importância de 2:591:176 reis que, de 

conformidade com e auctorisação (…) conferida pelo §único do art. E carta de lei citado, se 

[ilegível] poderá ser ainda desviada do mesmo fundo até à conclusão das respectivas obras, - 

propoz que, nos termos do art. 55º e 57º do código admin., se contraísse um empréstimo de 

30:000 reis, para complemento da somma dos aludidos orçamentos, amortisavel em 30 annos 

e ao juro de 5 ½ % ao anno, consignando-se para a sua dotação metade dos impostos 

indirectos que actualmente se cobram sobre carne e vinho. A Câmara approvou por 

unanimidade esta proposta, auctorisando a presidência a contractar o mencionado empréstimo 

e a assignar a competente escriptura, logo que esta deliberação seja executória.‖ 

 

Sessão de 24 de Outubro de 1906, fl. 142  

―Resolveu-se que o edifício para os paços do concelho, tribunal judicial e repartições 

concelhias seja construído junto da projectada avenida e não no local em que se acham os 

actuaes paços municipaes, por assim o exigir o aformoseamento da villa.‖ 

 

Sessão de 13 de Maio de 1907, carta nº 12 

(Correspondência com o Governo Civil e a Comissão Distrital) 

―Ill
mo

 e Ex
mo

 Sr. a Câmara a que presido, em sessão de 24 d’outubro último, attendendo a 

que a construção do novo edifício dos Paços do Concelho, no logar do actual e velho edifício ia 

reduzir muito o Largo de D. Carlos 1º e obrigar mais tarde a expropriações [de] casas para o 

desafogar, resolveu que lhe fosse construído na nova avenida da estação, em frente do Largo da 

Feira Velha. 

 Esta resolução traz, porém, um augmento de despesa proveniente da expropriação do 

terreno necessário para o edifício e para os arruados em volta, bem como dos muros de vedação, 

parte dos quaes são de supporte, por o terreno natural ficar em nível inferior ao plano da avenida. 

 Os terrenos estão tomados (?) em 1:279:000 reis e os muros em 1:020:800 reis, como se vê 

pelo orçamento junto. 

 O projecto approvado em 15 de Janeiro de 1906 estava orçamentado em 25:100:000 reis de 

modo que, com a mudança da situação exposta, a despesa é elevada em 27:400:000 reis. 

 A Câmara resolveu também fazer algumas alterações na distribuição interna das differentes 

repartições, em virtude das observações feitas pelos chefes d’essas repartições, bem como na 

ornamentação das fachadas do edifício, mas essas modificações não alteram a despesa 

primitivamente calculada. 

 A Câmara, visto que na mudança de logar se torna necessário depois da resolução da 

abertura da avenida julga que a sua resolução com o augmento da despesa inherente, deve merecer a 
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approvação da Ex
ma

 Commissão Districtal, a que V. E
cia

 mui dignamente preside. Deus guarde a V. 

E
cia. 

Fafe, 13 de maio de 1907. 

 Ill
mo

 e Ex
mo

 Presidente da Commissão Districtal – O Vereador, servindo de presidente (a) 

João Soares d’Oliveira.‖ 

 

Sessão de 29 de Maio de 1907, fl. 183 

―Da secretaria da Ex.ma Commissão Districtal, offício n.º 54, de 23 do corrente, 

communicando que, na sessão de 15 d´este mês, foram approvados o orçamento do excesso 

de despesa a fazer com a mudança de situação do edifício dos Paços do Concelho e a 

deliberação tomada por Câmara na sessão de 24 d´Abril último, relativa à percentagem sobre 

as contribuições do estado para o futuro anno de 1908. A Câmara ficou inteirada.‖ 

 

Sessão de 26 de Junho de 1907, fl. 188 

―Poz-se em praça, d´harmonia com o preceituado no art. 427º do cód. Adm. a construção 

d´um edifício para os Paços Municipaes, tribunal judicial e repartições concelhias; e visto não 

ter havido licitantes, resolveu-se abrir novamente licitação sobre a mesma obra, nos termos do 

§ 2º da citada disposição.‖ 

 

Sessão de 10 de Julho de 1907, fl. 191 

― (Outras deliberações) Autorisou-se o pagamento destas despesas: modificação do projecto 

do edifício dos Paços do Concelho 230.000 reis; (…)‖ 

 

Sessão de 24 de Julho de 1907, fl. 194 

―Abriu-se novamente licitação verbal sobre as obras de pedreiro, carpinteiro e caiador, a 

executar na construção do novo edifício dos Paços do Concelho, nos termos do annuncio que, 

em conformidade com o preceituado no art. 427º e seu § 2º do cód. Adm. fôra publicado, 

sendo adjudicadas essas obras a Serafim Teixeira, Manoel Vaz e Affonso da Silva, todos 

d´esta villa, respectivamente, por 10:629$000 reis, 8:759$000 reis e 3:777$500 reis.‖ 

 

Sessão de 21 de Agosto de 1907, fl. 197 

―Auctorisar o pagamento d´estas despesas: expropriação de terreno para a construção dos 

Paços do Concelho – 1:177$500 reis; (…)" 

 

Sessão de 11 de Setembro de 1907, fl. 200 



 

252 

 

―Resolveu-se expropriar a José Fernandes, ausente no Brasil por tempo de 2 annos, o seu 

terreno de matto sito no monte de S. Jorge, limites da freguesia d´esta villa, a fim de no 

mesmo se explorar pedra para a construção do edifício dos Paços Municipaes, tribunal 

judicial e repartições concelhias, visto não a haver n´outro local de tão boa qualidade, sendo 

nomeados para a sua avaliação estes peritos: António Isidoro Corrêa, António Nogueira e José 

António Martins Guimarães, este para o caso de desempate.‖ 

 

Sessão de 18 de Setembro de 1907, Fl. 202 

―(outras deliberações): Que se tome a responsabilidade pela segurança dos operários nas obras 

dos novos Paços do Concelho, visto os respectivos empreiteiros não serem diplomados e, 

assim, não poderem assumir essa responsabilidade, em harmonia com a lei, ficando a mesma 

presidência auctorisada a assignar o competente termo.‖ 

 

Sessão de 15 de Janeiro de 1908, fl. 221 

―Resolveu-se, outrosim, promover a venda, nas repartições de fasenda d´este concelho, dos 

terrenos que sobraram dos prédios adquiridos para a construção da avenida que liga esta villa 

com a estação do caminho de ferro, bem como a concessão de auctorisação para ser applicado 

o respectivo producto na construção do edifício dos paços municipaes.‖ 

 

Sessão de 26 de Fevereiro de 1908, fl. 229 

―(correspondência e respectivas deliberações): Da secretaria da Ex.ma Commissão Districtal, 

offício n.º 20, de 20 do corrente, communicando que, na sessão de 12 d´este mez, foi 

approvado, na parte que depende da approvação da mesma corporação, a deliberação tomada 

pela commissão municipal, na sessão de 15 de Janeiro último, relativa à venda dos terrenos 

que sobraram dos prédios adquiridos para a construção da avenida que liga a villa com a 

estação do caminho-de-ferro e auctorisação para o producto ser applicado na construção do 

edifício dos paços municipaes. A Câmara, em vista da faculdade que lhe confere o art. 28º do 

cód. Administrativo, resolveu que se procedesse à alienação dos alludidos terrenos, nos 

termos do art. 427º do citado código e não pela forma deliberada n´aquella sessão.‖ 

 

Sessão de 21 de Agosto de 1913, fl. 118 

―(correspondência e respectivas deliberações): (…) 

Do Secretário de Finanças, offício n.º 123, de 16 d´este mêz, mostrando a necessidade de se 

realizar a mudança da respectiva repartição para os novos Paços do Concelho. – A 

Commissão ficou inteirada.‖ 
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Ilustração 223 – Alçado principal dos Paços do Concelho de Fafe, 1.5.1907 

 In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 66. 

 

 

Ilustração 224 – Assinaturas deengº João Teixeira da Silva e de João de Moura Coutinho, 1.5.1907. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 66.
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Ilustração 225 – Alçado Lateral e Posterior dos Paços do Concelho de Fafe, 1.5.1907. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 67. 

 

 

Ilustração 226 – Corte Transversal e Longitudinal dos Paços do Concelho de Fafe, 1.5.1907. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 68. 
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Ilustração 227 – Planta do 1º pavimento dos Paços do Concelho de Fafe, 1.5.1907. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 69.
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Ilustração 228 – Planta do 2º pavimento dos Paços do Concelho de Fafe, 1.5.1907. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 69. 
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Ilustração 229 – Planta das Fundações dos Paços do Concelho de Fafe, 1.5.1907. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 69. 
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Ilustração 230 – Alçado principal, lateral e corte longitudinal, s. d. e não assinados. 

In AMF- sem cota. 
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Ilustração 231 – Planta do r/c, 1º andar e cobertura, s. d.; Planta da cave, levantamento de 1958. 

In AMF – sem cota. 
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Ilustração 232 – Fachada Principal dos Paços do Concelho de Fafe, década de 1940. 

In MONTEIRO, Miguel – Fafe dos “Brasileiros (1860-1930), Fafe, 2004, p. 105 e AMF – Relatório de Vistoria, 

1943. 

 
 

 

Ilustração 233 – Fachada Principal e Lateral dos Paços do Concelho de Fafe, 1998. 

Fotografias de Abel Pinto.
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Ilustração 234 – Fachada Principal, Posterior e Laterais dos Paços do Concelho de Fafe, 2010. 

 

 

Ilustração 235 – Perspectiva do átrio dos Paços do Concelho de Fafe, 2010. 
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A.2. Paços do Concelho da Lousã, 1918/20-1933 

  

 

Ilustração 236 – Carta do Presidente da CML, dizendo não apreciar o 1º projecto para os Paços do Concelho. 

AH-BML – Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Transcrição: ―Exmºs Srs. 

Prezidente e Vogaes da Comissão Executiva – De harmonia com a deliberação da Câmara, 

consultei pessoa de auctoridade e de minha confiança sobre o projecto dos novos Paços do 

Concelho obtendo em resumo a seguinte resposta. – 1º - O edifício a construir na Lousan, 

para Passos de Concelho, não deve exteriormente destoar do estylo das edificações melhores 

da localidade que é o dos séculos 18º e princípio do 19º. – 2º O projecto apresentado a 

aprovação da Camara acha-se desenhado com grande perfeição, mas não corresponte a um 

typo de constucção regional ou nacional. – 3º Internamente seria de desejar que o tribunal 

fosse maior e que na parte pertencente às salas da Camara fosse mais aproveitado o espaço. 

Lembro pois à Camara que se adoptar estas conclusões, as leve ao conhecimento do auctor do 

projecto, lembrando-lhe para modello os Paços de Concelho de Coimbra ou os de Estarreja, 

salvo o feitio das cantarias das janellas que pode variar. – Saude e Fraternidade, Lousan, 12 

de Fevereiro de 1920. – O Prezidente da Camara.  
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AH-BPL – “Pasta dos Paços do Concelho” – documentos avulsos – Resposta de Moura 

Coutinho ao presidente da Câmara Municipal de Lousã, 20.4.1920. 

 

“Braga, 20 d’abril de 1920 

Exm. Senhor Presidente da Camara Municipal da Louzã 

 

Em primeiro logar quero pedir a V. Exa. releve a minha demora em responder ao officio de 

V. Exa. De 27 do mez de fevereiro, mas recebendo-o já tarde, na accasião da grève, esperava 

seguidamente ir a essa villa e pessoalmente falar com V. Exa. Sobre o assumpto do mesmo. 

Motivos importantes me tem feito adiar essa viagem e, não querendo por mais tempo adiar 

essa resposta, venho expor a V. Exa. o que se me offerece. 

Quando tive a honra de receber d’essa illustre Camara Municipal o encargo de fazer o 

projecto para a sua casa e para sede das repartições publicas, não me foi imposto ou suggerido 

qualquer estylo ou disposição de planta. 

Assim estudei o ante-projecto que enviei tendo em vista, com relação a planta, o que julguei 

ser preciso para attender as necessidades d’um bom alojamento para as repartições locaes, sua 

independencia d’entre do mesmo edificio, sua capacidade prevendo uma maior expansão da villa, 

conjugando estes factores com a maior economia possivel e com relação a estylo, o arranjo exterior 

não só o local como um estudo retrospectivo da historia e tradições locaes. 

E assim, attendendo a isto, á localização do edificio e á pouca latitude orçamental, estudei 

um edificio no estylo de transição do Romanico para o Gothico na sua forma pobre, por assim dizer, 

e aliás mais valorizado, no caso presente, pela grande movimentação do conjunto do pelo detalhe 

que é simples e quasi desprovido de cantarias, difficeis de obter no local. 

Restos de edificações ainda existentes na região comprovam e justificam este criterio. 

Com quanto a primitiva Louzã fôsse em local diverso do actual, junto ao Castello de 

Arouce, onde ainda existem vestígios da edificação, a sua fundação é remontissima , sendo devida  

segundo Miguel Leitão de Andrade  a Arunce, rei de Coninbriga , o qual fugindo aos inimigos , 

fundou o Castello. 

No tempo de D. Sancho I foi a villa mudada para o sítio actual. Fr. Antonio Brandão 

(Mon.Lusitana. Cap.8) diz que o Castello foi depois ganho pelo Conde Sisnando. 

No tempo dos primeiros reis portuguezes foi a villa da Louzã dáde em senhorio á família 

Cáceres. 

Passado tempos veio este senhorio á casa dos duques de Aveiro que o possuíram até 1759 

em que foi extinto o ducado, sendo os seus bens encorporados na corôa. 
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Dentro, pois da largueza que a longa historia da Louzã offerece, escolhi para o estylo dos 

seus paços o de uma época que, no meu entender bem se ligava á sua tradição e ao conjunto 

panoramico local. 

Dáda a sua situação n’um alto, tendo por scenario um explendido e admiravel fundo de 

montanha, pareceu-me que melhor se adaptaria ao local uma construção de silhuête bem 

movimentada e recortáda a que a torre, bem portugueza, bem tradicional, daria um cunho raffiné, 

bem em harmonia com a remontissima origem das Casas do Povo - o que do mais portuguez ainda 

nos resta do passado glorioso. 

Vem as Camaras Municipaes – Paços do Concelho – da constituição política de Portugal 

como paiz independente. 

Tendo estas circunstâncias em vista me baixei para o estudo do meu projecto, não tendo 

qualquer outra indicação em contrário. 

Criterio egual tem sido adoptado em quazi todos os edifícios de camaras municipaes 

ultimamente feitos no paiz. 

Presta-se ainda a forma estudada a uma boa planta, com inteira separação de serviços e 

maxima facilidade de accesso ao público. 

E pelo que se refere á parte orçamental, que muito tive em vista reduzir, afora a torre, 

inegavelmente dispendiosa, o restante foi estudado tendo em vista o empregar o menos possivel 

cantaria, bastante cára n’esse concelho, limitando tudo, material e dimensões, ao indispensavel. 

Não quer o que tenho a honra de deixar exposto, dizer que não seja tambem\ razoavel e 

inteiramente digno de estudo o criterio que prisidiu ás observações de V.Ex. e que assim  eu não 

faria  da melhor vontade o meu estudo se tal me fôsse previamente indicado. 

Tem a Louzã, effectivamente lindos e interessantes exemplares de architectura do seculo 

XVIII e uns paços do concelho n’esse estylo, se não tem talvez a linha tradicional das antigas Casas 

do Povo, offerecerá, sem dúvida, um lindo e bizarro aspecto de cor local também muito portuguez. 

Em uma coisa peço porem licença para divergir da opinião de V. Ex. : é na forma geral do 

edificio.  

Um edificio em forma de caixote, formando um rectangulo, dá , em regra, uma má planta, 

mórmente, quando na diversidade de serviços que devem ser independentes. 

Tem V. Ex. um frizante exemplo  na Camara de Coimbra em que as repartições estão 

misturadas, algumas sem luz, e outras, como os cartorios, estão separadas do Tribunal. A entrada do 

público para este tribunal é feita por um estreitíssimo corredor que também serve aos reus e jurados, 

etc. etc. 
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Uma planta, mesmo estudada para servir um alçado do século XVIII pode ser, movimentada 

e offerecer uma silhuête que se imponha pelas suas linhas elegantes e traduzam á primeira vista, a 

divisão interior e o destino do edificio, condição primacial para um perfeito trabalho architectonico. 

― A beleza de uma edificação, diz Winckelman, está na relação das suas partes com o todo e 

d’este todo com o seu destino ―. 

Creia, porem, V. Ex. que este estylo, com os seus aventaes, as suas cimalhas e as sua 

pilastras, cornija, tudo cheio de mao d’obra, não representa uma economia. Obriga a muito detalhe e 

muita cantaria, em quanto que o escolhido é mais uma questão de conjunto, sendo o projecto 

estudado, susceptível de uma maior simplificação sem grande prejuízo do aspecto geral. 

Relativamente às dimensões da sala do tribunal, facil seria a modificação. No entanto peço 

ainda licença para observar a V.Ex. que é principio hoje adoptado em programmas de edificios para 

Tribunaes, fazer pequenas as salas de tribunal. As de alguns palacios  de justiça de Paris e principaes 

cidades de França, são menores do que a de Coimbra e o espaço destinado ao publico é sempre 

menor do que o da teia. O Tribunal é um local para se administrar justiça e não um local de 

comicios para o grande público que não tem que fazer que assim, muitas vezes, mal deixa seguir os 

trabalhos. 

Por outro lado, a sala das sessões, que é ao mesmo tempo sala de festas, tem pelas suas 

condições e fins, de ser quanto possivel ampla. 

Pelo que se refere a um archivo em cada cartorio é plenamente justificado o reparo de V. Ex. 

e não os fiz n’este edificio para poupar terreno. 

Posto isto que, com a maior lealdade e franqueza, expuz a V. Ex. rogando-lhe a amabilidade 

de me desculpar , informo V. Ex. que com o maior prazer farei um novo estudo baseado nas 

observações de V. Ex., encargo a que prestarei toda a minha boa vontade e tendo, aliás em vista 

n’esse trabalho, o que a pratica e em tudo me tem aconselhado. 

Desejava, porem, que V. Ex. se dignasse mandar fazer um recalque, mesmo a lapis e\em 

papel vegetal dos pavimentos da planta e tivesse a bondade de m’o enviar. O esquisso definitivo 

d’esse projecto depois de o enviar, desapareceu-me, sem sinais de o encontrar. 

Relativamente á importancia do ante-projecto feito, desde o momento que elle não satisfaz 

inteiramente os desejos de V. Ex. , aliás sem ser culpa minha, e sou eu o encarregado de fazer outro, 

- V. Ex. – pela grande consideração que essa illustre terra e a sua Camara me merecem- só terá que 

pagar o definitivo- se assim achar bem esta uma forma inteiramente rasoável. 

Com a mais alta consideração tenho a honra de me assignar 

De V. Ex.” 

[Rubrica] 
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Ilustração 237 – Alçados para os Paços de Concelho da Lousã, 10.8.1921. 

AH-BML – Rolo de documentos avulsos. Alçado principal, lateral e posterior, assinado por Moura Coutinho. 
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Ilustração 238- Alçado principal dos Paços de Concelho da Lousã, 10.8.1921. 

AH-BML – Rolo de documentos avulsos. 

 

 

Ilustração 239 - Alçado lateral dos Paços de Concelho da Lousã, 10.8.1921. 

AH-BML – Rolo de documentos avulsos. 
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Ilustração 240 - Alçado posterior dos Paços de Concelho da Lousã, 10.8.1921. 

AH-BML – Rolo de documentos avulsos. 

 

 

Ilustração 241 – Assinatura de Moura Coutinho no projecto para os Paços de Concelho da Lousã, 10.8.1921. 

AH-BML – Rolo de documentos avulsos.
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Ilustração 242 – Carta de Moura Coutinho ao Presidente da CML, 6.5.1923. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Carta de MC, dizendo que pretende ir à Lousã, 

para o estudo de implantação, antes ou depois de passar pelas suas obras de Viseu e Lisboa.
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Ilustração 243 – Carta de Moura Coutinho ao Presidente, 3.7.1930. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Moura Coutinho envia o anteprojecto com as 

modificações, informando que o engenheiro António Valença assina também o projecto. 

 

 
Ilustração 244 – Carta de Moura Coutinho ao Presidente, 15.2.1932. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Moura Coutinho informa do tipo de painés de 

azulejo a adquirir, pedindo ao presidente que fosse ver os da casa do Sr. José Dias (Casa da Quinta de Baixo – 

projecto atribuído a MC), que seriam do género para os Paços do Concelho, do artista Sr. Battistini. (Cont.)
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Ilustração 245 - Carta de Moura Coutinho ao Presidente, 15.2.1932 (cont.). 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Moura Coutinho informa ainda da possível opinião 

autorizada do artista Sr. Carlos Reis. Refere também a intenção de criar um painel histórico em azulejo para a 

sala nobre e de dois painéis em óleo para a sala do Tribunal.
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Ilustração 246 – Alçado principal dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos, apud. CONCEIÇÃO, Catarina – Os novos paços 

do Concelho da vila da Lousã. Vol. II. Coimbra: FLUC, 1999. Este desenho não está assinado nem datado. 

 

 

Ilustração 247 - Alçado posterior dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos, apud. CONCEIÇÃO, Catarina – Os novos paços 

do Concelho da vila da Lousã. Vol. II. Coimbra: FLUC, 1999. Este desenho não está assinado nem datado.
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Ilustração 248 - Alçado lateral direito dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos, apud. CONCEIÇÃO, Catarina – Os novos paços 

do Concelho da vila da Lousã. Vol. II. Coimbra: FLUC, 1999. Este desenho não está assinado nem datado. 

 

 

Ilustração 249 - Alçado lateral esquerdo dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos, apud. CONCEIÇÃO, Catarina – Os novos paços 

do Concelho da vila da Lousã. Vol. II. Coimbra: FLUC, 1999. Este desenho não está assinado nem datado.
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Ilustração 250 – Corte longitudinal e transversal. Mais planta dos telhados no desenho à direita. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Desenhos não assinados nem datados.
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Ilustração 251 – Planta da cave dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Desenho não assinado nem datado. 

 

 

Ilustração 252 - Planta do r/c dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Desenho não assinado nem datado.



 

276 

 

 
Ilustração 253 - Planta do 1º andar dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Desenho não assinado nem datado. 

 

 

Ilustração 254 - Planta do sotão dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Desenho não assinado nem datado.
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Ilustração 255 – Pormenor de janela, à esqª, e base de coluna, à dirª, dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Desenhos não assinados nem datados. 

 

   

Ilustração 256 – Pormenor de cantaria, à esqª, e azulejos do átrio, à dirª, dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Desenhos não assinados nem datados. 

 

Ilustração 257 - – Pormenor de portas e azulejos dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Desenho não assinado nem datado. 
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Ilustração 258 - – Croquis para a Sala das Sessões dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Desenhos não assinados nem datados. 

 

 

Ilustração 259 - – Painel de azulejos da escadaria do hall dos Paços do Concelho da Lousã. 

AH-BML - Pasta ―Paços do Concelho‖, documentos avulsos. Desenho não assinado nem datado.
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Ilustração 260 – Fachada principal dos Paços do Concelho da Lousã. Pormenor do Brasão, 2010. 

 

  

Ilustração 261 - Fachada posterior dos Paços do Concelho da Lousã. Pormenor do Pelourinho, 2010.
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Ilustração 262 - Fachada lateral direita dos Paços do Concelho da Lousã. Pormenor de Urna, 2010. 

 

   

Ilustração 263 - Fachada lateral esquerda dos Paços do Concelho da Lousã. Pormenor de Candeeiro, 2010. 

 

   
Ilustração 264 – Aspectos do átrio de entrada dos Paços do Concelho da Lousã, 2010. 
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A.3. Mercado Municipal, em ferro, Braga, 1914-15 – demolido 

 

 

 

Ilustração 265 – Alçado Principal e Lateral do Mercado Municipal, 16.3.1914. 

Projecto de Moura Coutinho e Domingos José Afonso, 1º lugar no Concurso In AMB-OU36A. 
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Ilustração 266 - Alçado Lateral e Posterior do Mercado Municipal, 16.3.1914. 

Projecto da Companhia Aliança da Fábrica de Massarelos, Porto, 2º lugar no Concurso In AMB-OU36A 
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Ilustração 267 – Estudo de localização do Mercado Municipal (2 hipóteses assinaladas a vermelho), s. d. 

In AMB-OU36A. 

   

Ilustração 268 – Planta Topográfica e Planta geral do Mercado Municipal, Braga, 1914. 

In AMB-OU36A.
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Ilustração 269 – Alçado Principal do Mercado Municipal, 12.2.1914. 

In AMB-OU36A. 

 
Ilustração 270 - Alçado Lateral do Mercado Municipal, 12.2.1914. 

In AMB-OU36A. 

 
Ilustração 271 – Alçado Posterior do Mercado Municipal, 12.2.1914. 

In AMB-OU36A. 
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Ilustração 272 - Alçado Posterior do Mercado, 12.2.1914; Perspectiva do interior do Mercado, 1915 

In AMB-OU36A; Illustração Catholica, Ano III, Nº 114, Braga, 4.9.1915. 

 

 
Ilustração 273 – Corte Longitudinal e Transversal e Planta da Cobertura do Mercado, 1914. 

In AMB-OU36A. 

 

 
Ilustração 274 – Planta das Fundações do Mercado Municipal, 12.2.1914. 

In AMB-OU36A. 
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Ilustração 275 – Mercado Municipal, Praça do Município, c.1955. 

In Braga d’Outros Tempos/Fotografias o arquivo da Foto Aliança. Braga: Museu da Imagem, 2005, p. 90. 

 

 

Ilustração 276 – Mercado Municipal, Praça do Município, s. d. 

Bilhete-postal, edição da tabacaria Elegante, Braga. Colecção de EPO. 
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A.4. Tribunal Judicial (remodelação interior), Braga, 1922-31 – interior demolido 

 

AMB – OU40 – Memória – Projecto para a transformação do Tribunal Judicial 

―Desde há muitos anos que o alojamento do tribunal judicial de Braga em um edifício 

apropriado e onde a administração de justiça fôsse prestada com o decoro devido ao exercício de tão 

nobres funções, se impunha como uma necessidade inadiável. 

O edifício onde ao presente o tribunal está instalado, era uma casa particular que se adaptou 

ao actual fim e, se ao tempo essa adaptação poderia dar um commodo rasoavel--o que é muito 

duvidoso--hoje, não só pelas exigências de uma moderna casa de justiça como também pelo seu 

péssimo estado de conservação, êsse edifício, tal como se acha, é absolutamente inaproveitável. 

 Alem de um improprio arranjo de planta adaptável ao seu destino, não tem o actual edifício 

os indispensáveis aposentos--quer sejam os anexos para o pessoal do fôro, quer sejam instalações 

para os diversos oficios— que hoje comporta o programa para um edificio destinado a tribunal 

judicial. 

 E, se estas circunstâncias já eram atendíveis e se impunham anos atraz, mais se avolumaram 

com a criação em Braga de um Juizo Criminal. 

 Assim, e muito bem, o compreendeu a Excelentissima Camara, nomeando uma comissão 

para estudar e dar parecer sobre o debatido problema da escolha de edifício para o tribunal. 

 Deu essa ilustre Comissão o seu parecer no sentido de se construir o edifício no terreno onde 

existe actualmente o tribunal, aproveitando-se a fachada da velha construcção e o mais que possível 

fôr, -conformando-se a Camara com êsse parecer, e determinando mandar executar um projecto 

nessa conformidade. 

 Dando-nos a Excelentissima Camara a honra de nos encarregar do estudo de um projecto 

sobre aquelas bases concretas, nada nos compete dizer sobre a escolha do local, mas simplesmente 

estudar a melhor forma de aproveitar e valorisar o que se nos apresenta para a execução do projecto. 

 Foi êsse estudo, constituído pelo respectivo ante-projecto do edificio, que então tivemos a 

honra de apresentar ao esclarecido parecer da Exma Camara. 

 Nessa ocasião, porem, em um aditamento á memória do respectivo ante-projecto, fizemos 

sentir que, conquanto fôssem magnificas as condições da planta em que ficaria o futuro edificio 

destinado a casa de Justiça eram, contudo, -pela exiguidade do terreno e pela altura dos predios que 

o limitam--muito precarias as condições de iluminação e exposição aos raios solares em que 

ficavam os aposentos interiores, conquanto nesse ante-projecto se destinasse a áreas abertas a maior 

quantidade de terreno que possível foi para tal dispensar sem prejudicar o arranjo interno do 

edificio.  
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 E assim alvitramos e aconselhamos a compra ou expropriação do predio que, com frente 

para o Campo do Conde de Agrolongo, liga ao edificio do Tribunal, pela sua face norte. 

 Tem esse predio 4 metros de largo por 29 de comprido—o que devidamente aproveitado, 

nos permitiria dar uma outra disposição ao edificio de forma a ser mais amplamente iluminado 

dando-se ás diversas divisões uma melhor exposição. 

 Dignou-se a Exma Camara concordar com o nosso parecer, sendo logo, na sessão efectuado 

nessa ocasião aprovado e deliberado fazer-se a acquisição do prédio a que nos referimos. 

 E nessa conformidade, -aproveitando o terreno do predio a adquirir estudamos e elaboramos 

o projecto definitivo que hoje temos a honra de apresentar ao esclarecido parecer da Exma Camara. 

 Como se vê das plantas respectivas, melhoraram muito, com êste aumento de terreno as 

condições em que fica o edificio, sobretudo pelo que respeita á iluminação-podendo agora-pela 

amplitude e disposição das áreas, todos ao aposentos receber em determinadas horas os raios 

solares-o que até aqui não sucedia. 

 Isto de alguma forma atenua os inconvenientes da má orientação do edificio-bastante frio 

devido a ela e de ser limitado-pelas tres faces interiores, por predios altos, quasi sem uma área que 

permitisse uma rasoavel iluminação. 

 O terreno a adquirir permitiu projectar duas grandes áreas, com a circunstancia favoravel de 

a principal e colocada na nascente, ligar na sua maior parte a um quintal de um predio visinho - o 

que representa um maior volume de luz. 

 Ainda assim as repartições a instalar no rés-do-chão serão bastante frias e humidas o que 

obrigará, por certo, ao emprego de aquecimento artificial hoje até entre nós muito usado. 

 Como já dissemos uma leve exame da planta do edificio existente mostra á evidência que 

nada é possivel aproveitar--a não ser a fachada exterior, duas paredes junto ao atrio e depois o 

material da demolição, para uma edificação com umas regulares condições de planta. 

 A esta memória juntamos um exemplar dessa planta. 

 Esta circunstancia reconhecida e assente, estudou-se o projecto conforme os desenhos 

juntos. 

 Reconhecida tambem a impossibilidade de destinar o primeiro pavimento a um dos 

tribunais, houve que, ainda que contrariadamente, dispô-los nos dois andares superiores. 

 Ao primeiro andar destinou-se a Tribunal Criminal--aquele que é mais frequentado pelo 

público e que, portanto, mais convem deixar perto da entrada do edificio. 

 É completa e em magnificas condições de planta a instalação deste tribunal. 

 Servido por uma ampla escadaria tem, como peça principal um amplo vestíbulo, ou seja, 

como modernamente é de uso chamar-se, uma sala dos Passos Perdidos. 
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 ―Uma casa de Justiça, diz L.Cloquet, é constantemente frequentada por demandistas, 

magistrados, empregados, advogados, agentes da força pública, testemunhas e curiosos.Assim é 

necessario que a maior parte das peças estejam em contacto com um amplo vestíbulo principal, 

caracteristicamente chamado Sala dos Passos Perdidos‖. 

 Esse amplo vestíbulo --onde as horas de espera de quem frequenta os tribunais serão menos 

monótonas por poderem ser passadas mais comodamente--comunica directamente com a sala de 

audiencia, com o corredor dos cartórios e com a parte onde ficam os anexos do tribunal. 

 A Sala de Audiencia tem aproximadamente 100 m.q.--espaço por de mais suficiente; tem 

uma ampla iluminação e uma larga cubagem. 

 A parte reservada a dentro da teia tem as precisas dimensões e a parte para o publico ter 

logar para uma duzentas pessoas que terão os assentos dispostos em degraus. 

 Ligando á Sala dos Passos Perdidos e em contacto directo com a sala do tribunal estão os 

anexos que constão de gabinetes para o Juiz, delegado, advogados, jury, testemunhas e presos. Estes 

têm entrada por uma escada de serviço que pode ser utilizada para esta parte do edificio. Há ainda 

um atrio que servirá para estarem os oficiais de juizo ou a guarda e instalações sanitárias privativas. 

 Tambem comunicando com a Sala dos Passos Perdidos está a parte do edificio destinada a 

cartorios.Neste andar, tres do Tribunal Criminal e um do Civel.Cada cartório tem um arquivo 

privativo. 

 Esta parte do edificio tem ainda uma escada de serviço ligando os dois andares.Neste 

corredor se projectaram as instalações sanitárias para uso dos cartorios e do público. 

 A instalação do tribunal Civel e Comercial é idêntica á do Juizo Criminal, com a diferença 

de haver, em substituição dos gabinetes para presos e testemunhas, um gabinete para o contador dos 

dois juízos. 

 A instalação dos dois tribunais, á parte as deficiencias apontadas pode-se considerar uma das 

mais completas, senão a mais completa do país. 

 Satisfazendo as indicações que nos foram dadas por Excelentissima Camara, procuramos 

tambem instalar no nôvo edificio a Repartição de Finanças concelhia, a Recebedoria e a 

Conservatoria do Registo Predial. 

 Dada a disposição do edificio na parte restante que teve sobretudo de se adaptar aos 

tribunais, a distribuição destas repartições subordinada á planta superior, deixa bastante a desejar, 

pela falta de ligação directa dos diversos serviços, sobretudo no que se refere á Repartição de 

Finanças.Tem, no entanto, as precisas dependências e bastante amplas, para as diversas secções em 

que se divide o serviço: Contabilidade, Execuções Fiscais, Impostos directos, Receita Eventual e 

Contribuição Predial, alem de um gabinete para o secretário de finanças e casas de arquivo. 



 

290 

 

 A Tezouraria de Finanças ocupa a parte frente do edificio com entrada directa, um átrio para 

o público, parte para o pessoal, casa forte e gabinete para o Tezoureiro de Finanças. 

 Na parte esquerda do edificio está a Conservatória de Registo Predial, com um átrio, parte 

destinado ao pessoal e gabinete do Conservador.Tambem esta repartição tem acesso independente, 

aliás muito convindo ao conjunto estético do edificio a supressão destas duas portas laterais, 

fasendo-se, neste caso toda a serventia pela porta central, com o que, crêmos, não seria prejudicado 

o serviço, pois só haveria comum o átrio da entrada. 

 Melhoraria bastante a acomodação da Repartição de Finanças se, deixando de ficar neste 

edificio a Conservatoria, para a parte que lhe é destinada neste projecto, viesse a Tezouraria de 

Finanças. 

 Com o aumento de terreno proveniente da compra a efectuar não sómente houve a 

vantagem, aliás de um valor altamente apreciável, de se poder dar uma maior margem às áreas 

interiores garantindo assim uma suficiente iluminação ao edifício e umas melhores condições de 

higiene , como tambêm foi possível, com um cuidadoso aproveitamento do terreno, aumentar as 

divisões de cada andar. 

 Assim, a parte destinada a tribunais, aumentou-se com uma ampla sala com um pequeno 

gabinete para arquivo. 

 Esta modificação permite que o gabinete do contador dos dois Juizos, venha para o primeiro 

andar, e que o júri comercial e testemunhas possam ter, no tribunal Cível, salas independentes. 

 Resta ainda uma ampla sala, neste mesmo andar, e correspondente á do contador, sem 

aplicação desde já, mas que de futuro pode ter grande utilidade. 

 Aproveitou-se ainda parte do novo terreno voltado ao Campo do Conde de Agrolongo para 

uma pequena repartição que poderá ser a Inspecção Escolar. 

 Devido a não se poder em caso algum suprimir a área que ilumina e ventila a Sala dos 

Passos Perdidos, tem êste anexo exíguas dimensões, no entanto julgamos mais conveniente deixá-lo 

independente, com escada e serventia própria. 

 Será no entanto fácil a sua ligação ao edifício principal, quer pelo primeiro pavimento quer 

pelos restantes estabelecendo-se uma pequena passerelle em ferro ou cimento armado. Por esta 

forma tambêm é possível, em caso de necessidade, juntar a êste anexo as salas que lhe ficam em 

frente do outro lado da pequena área. 

 Pelo que respeita á Repartição de Finanças tambêm as suas condições melhoraram muito, 

não só por uma melhor ligação dos diversos serviços como ainda por algumas das secções ficarem 

com arquivo próprio, álêm do arquivo geral. 

 

----------oOo---------- 
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Fundações. 

Depois da consistencia do solo o alicerce é o mais importante factor da estabilidade de uma 

construção.Os alicerces repartem o pêso da construção por uma superfície mais desenvolvida, 

deminuindo assim a compressão vertical por unidade de superfície. 

Assim pois deve merecer a maior atenção este trabalho, seja na construção do que haja a 

executar de novo, seja no exame e consolidação dos já existentes, caso não ofereçam as precisas 

condições de estabilidade. 

Para os alicerces a fazer de novo calculou-se, pelas sondagens feitas, que a 1,50 m se 

encontrará terreno compressivel. 

Para estes alicerces adoptam-se alvenarias ordinárias, cuja forma de emprego e dosagem 

constará do caderno de encargos. 

Na área projectada no terreno a adquirir não se projectou esse alçado em linha recta para 

aproveitamento do parecer existente, que, que está em bom estado, representando esse facto uma 

apreciável economia. 

Obras de pedreiro. 

Exteriormente, as obras de pedreiro, alem da parte da fachada já arrematada e em execução, 

constam do alçado do anexo. 

Obedecendo esta parte de construção á linha geral do edifício, procurou-se, contudo, dar-lhe 

uma forma mais simples e modesta de maneira a não prejudicar a linha rhythonica do edificio. 

As cantarias a empregar serão da mesma proveniencia e qualidade das empregadas na parte 

restante da obra. 

As fachadas interiores serão em alvanaria ordinária, empregando-se, tanto quanto possível, o 

material proveniente da demolição que esteja em bom estado, e, sobretudo, não tomado pelo salitre. 

As cantarias tambem se aproveitarão, provenientes da demolição, e no restante, cantarias 

toscas para cobrir a massa. 

Também, interiormente, julgamos conveniente empregar o perpianho em divisórias e 

mesmo em paredes externas. 

Este material presta-se a uma rápida construção e tem, quando devidamente assente, uma 

completa estabilidade, acrescente ainda a vantagem de ocupar pouco mais do espaço de um talique. 

As dosagens e material para as argamassas e o que diz respeito á construção, constará do 

respectivo caderno de encargos. 

Obras em cimento armado. 

São em betão de cimento armado a casa forte da Tezouraria de Finanças e o tecto e arquivo 

da parte destinada a Conservatoria do Registo Predial. 
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Numa e noutra parte são de grande responsabilidade os valores e documentos a guardar para 

que se não exite em garantir com uma absoluta segurança, prevendo um roubo ou um incendio, -o 

que se guarda. 

Tambem na restante construção se empregarão nos pontos constantes do projecto e medição 

vigas armadas. 

Obras de carpintaria. 

Esta parte de construção tem um magnifico auxiliar no material proveniente da demolição, 

quasi na sua totalidade em bom castanho. 

Uma grande parte da esquadria será, mediante um justo critério no seguimento dos 

trabalhos, tambem aplicável na nova obra--o que tudo se traduz por uma apreciavel economia. 

No orçamento, dado que o material proveniente da demolição é em castanho, contou-se com 

madeiramentos e vigamentos de castanho. 

No entanto não é de aconselhar o emprego de tal madeira nestas partes de construção pelo 

aumento de despesa que isso representa e quando o pinho manso das matas de Leiria, ou mesmo de 

beira-mar--quando cortado na época própria, é de uma resistencia e duração muito aproximada do 

pinho de Riga e, por vezes igual. 

No que diz respeito á esquadria exterior empregar-se ha o castanho, podendo para isso servir 

o material da demolição depois de convenientemente limpo e serrado, e para soalho, guarnições e 

esquadria interior empregar-se há o pinho nacional. 

Todos estes trabalhos serão executados e com detalhes em harmonia com a obra a que se 

destinam. 

Obras de estucador e caiador 

Na cobertura do edificio empregar-se ha telha do tipo marselhez, que por mais leve e de 

mais facil assento, tem grande vantagem sobre a de tipo mouriscado. 

Os diversos guarnecimentos de tectos e paredes serão feitos de goma usual.Os tectos das 

salas de audiencia, sala dos Passos Perdidos e escada, serão em caixotões.São estas as partes mais 

importantes do edificio e que, portanto, requerem uma mais luxuoso decoração. 

Nas pinturas empregar-se ha tinta de oleo e, nas paredes, tintas de água. 

Em partes de madeira poder-se ha simplesmente aplicar uma infusão escura, com 

enceramento, o que representa grande economia sobre a pintura. 

O atrio, escadas, salas dos Passos Perdidos e das audiencias terão os lambris em azulejos 

motivados, imitando padrões antigos. 

A decoração do atrio, escadas, salas dos Passos Perdidos e audiências, tem que ser, se não 

rica,pelo menos com um aspeto geral em harmonia com a grandesa e destino do edificio. 
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Na restante parte do edificio, haverá simplesmente que ter em conta a simplicidade e 

higiene. 

Em pontos devidamente estudados haverá bocas de incendio. 

Muitos detalhes que aqui se não indicam por desnecessários, constam da medição da obra, 

que acompanha o projecto ao seu detalhe constará do respectivo caderno de encargos para a 

execução dos trabalhos. 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

A rede subterrânea de canalisação de esgotos é feita por meio de um colector de manilhas de 

grés vidrados, no qual descarregam os canos subsidiários, tambem de manilhas de grés vidradas 

interior e exteriormente. 

As ligações dos diversos canos será feita com cimento e mealhar que envolverá a parte 

estriáda da manilha. A inclinação deste colector será de 5% e exteriormente ligará a uma fossa 

―sceptica‖ de onde terá um ramal para acanalisação geral da cidade. 

Serão tambem de manilhas de grés, com o diâmetro de 0,08 os tubos de queda das diversas 

retretes. Da parte superior destes canos haverá um tubo de ventilação que irá á parte superior do 

telhado. 

RETRETES. 

As retretes serão construídas segundo os melhores preceitos higiénicos. Amplas janelas dar-

lhe hão um arejamento suficiente.As paredes serão revestidas de azulejo. Empregar-se hão bacias 

cerâmicas com autoclismo. 

O sifão fica ligado ao tubo de queda deixando independente a bacia, evitando-se assim que, 

quando seja preciso leventa-la, a casa fique sugeita a emanações. 

Os sifões teem um tubo ventilador (0,04) que, acima da ultima retrete comunicam com o 

tubo de queda.Na parte inferior terão ainda bocas de limpesa, com tampas de ferro que, uma 

manilha de borracha, veda perfeitamente. 

Os autoclismos terão uma descarga de 10 litros de água em 4 segundos, ficando, para isso, o 

reservatório a 1,75 de alto e tendo o tubo 0,035 de diametro. 

Para os urinois empregar-se hão bacias sifoides que teem um pequeno reservatório sempre 

com água, que para elle se escoa lenta e continuadamente.Os urinois serão tambem isolados da 

canalisação por meio de vedações hidráulicas. 

Os pavimentos das retretes e lavavos serão guarnecidos de ladrilho mosaico com uma 

pequena inclinação para escoamento das águas para um sifão. 

AGUAS PLUVIAIS 

A platibanda terá interiormente caleiras de ferro zincado para receber as águas da chuva, as 

quais serão conduzidas por tubos, tambem de ferro zincado, ao colector. 
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Todas as ligações quer dos tubos de queda, quer dos sifões dos pateos ao colector, serão por 

meio de vedações hidráulicas. 

------------------------------------ 

CALCULO ORÇAMENTAL 

Na quadra verdadeiramente anormal que ao presente se atravessa, em que os prêços dos 

materiais sofrem, a todo o momento sensiveis oscilações, torna-se impossível fazer um orçamento 

que conscenciosamente se possa têr como exato. 

No entanto o custo do material e mão-de-obra tem, nos últimos tempos subido muito e 

assim tivemos que referir o orçamento á época que corre. 

Importa na quantia de Escudos 430.996 36 á qual se deduziu o valor do material 

proveniente da demolição e aproveitável na obra, (vinte por cento) ficando assim reduzido á quantia 

de Escudos tresentos e sessenta e três mil, já compreendendo uma parte respeitante á administração. 

Não obstante tudo leva a crer que, havendo uma cuidadosa selecção no material a escolher e 

presidindo á obra uma atenta administração, essa verba longe de sêr ultrqapassada, ainda deixe 

saldo. 

Braga, 1 de agosto de 1923 

Assinado por: António Valença e João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça‖ 
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AMB – OG7, Processo 106/925 – Proposta 

PROPOSTA 

―O abaixo assinado, residente n’esta cidade, e um dos constructores do Mercado Municipal, 

obriga-se a construir o edifício dos tribunaes d’esta cidade, segundo as condições que servem de 

base a esta arrematação pelos preços de cada artigo da respectiva medição de obra feita, constantes 

da nota junta a esta proposta e que d’ella faz parte integrante. 

Conforme hoje, porem, está estabelecido, para as arrematações, mesmo em obras do Estádo 

e como também já foi estabelecido pela Exma. Camara Municipal de Braga, na anterior empreitada 

parcial d’este mesmo edifício,do Tribunal,estes preços, dáda a incerteza da sua estabilidade, o que 

póde acarretar enormes prejuízos,-são mantidos por trez meses,- devendo depois augmentar 

proporcionalmente- tendo por base a presente proposta-ao augmento que tiver o material e mão 

d’obra das outras construcções da cidade. 

Inversamente, esses preços deminuirão proporcionalmente se, alem d’esse praso, 

deminuirem os preços do material e mão d’obra das outras construcções. 

Como é justo, porem, esta condição só se poderá tornar effectiva, desde o momento que as 

obras tenham um regular e normal andamento. 

Sendo conveniente, dáda a presente instabilidade de preços, adquirir com antecedência 

material, o que por todos os motivos se torna vantajoso para a obra, desejaria o proponente, caso 

esta obra lhe seja adjudicada, que, como é de uso, o material que entre na obra e á mesma destinado, 

seja sujeito a uma recepção provisória, para effeito de pagamento por conta d’esse material. 

Mais desejaria o proponente, sem que isso, aliás, seja uma condição, que as partes da obra, 

que parcialmente se vão concluindo, possam désde logo ser recebidas pela Exma. Camara, para 

efeito de levantamento dos descontos. 

Esta cláusula, caso possa ser aceite, tem por fim evitar o prejuízo, que em obra de tanta 

monta, representa o empate d’esse capital. 

Isto, porem, só se tornará effectivo no decorrer da obra se a Exma. Camara, satisfeita com o 

seu andamento, assim o entender. 

O proponente executará todos os trabalhos segundo os preceitos da arte de construir, 

procurando dar á construção o carácter artístico que tem o projecto que elle executou, ficando um 

edifício, quer na parte construtiva quer na parte respeitante a conforto e decoração, digno do fim a 

que se destina. Assim, por exemplo, no que se refere a lambris e azulejos estes artigos serão em 

armonia com o carácter da obra. 

Declara ainda o proponente que, tendo o edifício actual muito material que é de toda a 

conveniência aproveitar, -material que approximadamente póde ser calculado em oitente mil 

escudos-nos artigos em que elle se utilizar - haverá o abatimento de 25 por cento no que tiver de ser 
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modificado para o seu emprego, e 35 por cento no que se empregar sem modificação, como seja por 

exemplo o que se refere a portas e janellas. 

Como esta cláusula representa um abatimento bastante elevado sobre a soma dos preços que 

apresenta, pede o proponente para que a Exma. Camara se digne tomá-la em conta na apreciação da 

sua proposta. 

Braga, 16 de junho de 1924 

Assinado: João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça‖ 

 

AMB – Livro de Actas da Comissão Administrativa de 1926-27, fl. 29, 26.7.1926 

Refere-se o mesmo Excelentíssimo Presidente ao velho edifício do Tribunal, depois de ter já 

encarregado o arquitecto Coutinho de estudar uma adaptação para os serviços judiciais.‖ 

 

AMB – Livro de Actas da Comissão Administrativa de 1926-27, fl. 35, 2.8.1926 

―O Excelentíssimo Presidente depois que a Comissão conhece o novo projecto para a adaptação da 

frente do edifício do antigo tribunal aos serviços judiciais e a urgência que há em princípio a mais 

trabalhos. Propõe, por isso, que em quanto não é presente o orçamento das obras da construção, se 

proceder desde já pela administração à demolição de algumas paredes, indispensáveis, digo, paredes 

que pelo projecto têem de desaparecer e que logo que seja presente o orçamento de construção se 

façam as arrematações de empreitadas ou tarefa, propondo meios que da administração dessas obras 

fiquem encarregados os autores do projecto, senhores engenheiros António Valença e arquitecto 

Moura Coutinho. Assim foi deliberado.‖ 

 

 

AMB-OU40- Projecto para a reforma do edificio dos tribunais de Braga, 30.12.1926 

―São já passados mais de tres annos desde que foi approvado, pela Exma. Camara de Braga, 

o projecto para a transformação do edifício dos tribunaes de Braga, sem que, até hoje, as obras 

projectadas, tivessem o seu inicio. 

E contudo, se essa circunstancia representa um grave damno para a boa administração dos 

serviços de justiça, - provisoriamente instalados n’um edifício falho de condições para sequer uma 

adaptação modesta e summaria, --póde-se bem considerar providencial, porque, deu tempo a que a 

actual illustre Vereação Municipal tomasse a resolução, altamente vantajosa, de pôr de parte a ideia 

que presidiu ao programa do anterior projecto de, conjuntamente com os tribunaes, instalar n’este 

edificio as diverssas repartições de finanças do concelho, --e que, permitindo dar uma orientação 

completamente diversa ao estudo da reforma do edificio, se traduz, pelo maior espaço disponivel, 

n’uma melhoria notavel na instalação das várias dependencias e, sobretudo, na economia de quazi 

dois terços, sobre o anterior custo das obras a fazer. 
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Melhoram tambem, d’uma forma apreciavel, as condições de salubridade do edificio, torna-

se mais logica a distribuição dos serviços e, pelo maior aproveitamento do existente, é 

extraordinariamente encurtádo o espaço de tempo preciso para a execução dos trabalhos. 

De facto, havendo necessidade de uma maior desenvolvimento de planta para terem logar 

n’este edificio todos os serviços das repartições de Finanças, menor se tornou o espaço livre para 

area descoberta, sendo portanto, mais precaria a iluminação e ventilação das diversas peças, 

comquanto fosse, ainda que restrictamente, sufficientes. 

Para dar uma maior independencia às duas instalações – Tribunaes e Finanças, --destinou-se 

áquelas o rez do chão, --que obrigou a levar um dos tribunaes para o segundo andar, quando haveria 

toda a conveniencia em ficar no primeiro pavimento. 

No anterior projecto, para salas de audiencias, aproveitava-se o espaço da actual e o que lhe 

fica superior. Esta circunstancia obrigáva ao completo levantamento dos vigamentos e do 

madeiramento de cobertura. Aquelles pela insufficiente resistencia e este pela necessidade de dar 

um maior pé direito ao andar superior para que a sala de audiencia tivesse a precisa cubagem. 

Pelas exigencias da distribuição da planta quazi, do actual edificio, sómente se aproveitavam 

as paredes da frente e as lateraes que são mieiras com os proprietários da peripheria do edificio. 

Ao contrario é muito menor a area a construir de novo no presente projecto e ainda, na sua 

maior parte, sómente com dois pavimentos. 

Na nova construção aproveitam-se, na sua totalidade, as paredes da parte principal do 

edificio, e como construção anexa, simplesmente se fazem as salas de audiencia e escadaria 

principal. 

Ao passo que no anterior projecto, pela falta de espaço e portanto economia de terreno, as 

paredes eram, na sua maioria em perpianho, não se aproveitando o material da demolição, no actual 

as paredes são em alvenaria ordinária, utilisando-se assim tanto todo o material existente, quazi sem 

necessidade de o adquirir novo. 

Ficando as salas do tribunal na construção, anexas ao que se aproveita da edificação 

existente, a consolidação d’esta parte torna-se muito mais facil e, portanto, menos dispendiosa, pelo 

facto dos tabiques divisorios a construir, garantirem efficazmente essa consolidação. 

Tem, pois, o presente projecto, como assignaláda vantagem sobre o anterior, um muito 

maior aproveitamento do existente e o ser bem menor a parte a construir de novo, o que como já 

disse, representa uma enorme economia. 

E não há motivo para que se lamente o não ficar desde já em edificio da Camara a repartição 

das Finanças. 
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Não só os dois serviços não teriam a independencia requerida, como ainda, principalmente 

no inverno, a parte occupáda pelas Finanças, seria fria e humida e assim, pouco agradavel para o 

pessoal. 

Alem disso, podendo calcular-se bem á vontáde em quatro centos contos a economia que 

representa o actual projecto sobre o anterior, não se póde negar que era extremamente ruinosa a 

aposentadoria que a Camara offerecia aos serviços do Thesouro, que melhor, e em local mais 

central, virão ater logar no novo edifício para as repartições publicas. 

A nova orientação que foi permitido dar, a este estudo facilita extraordinariamente a 

execução dos trabalhos. Os trabalhos da parte a fazer de novo e os da adaptação do existente poder-

se-hão fazer simultaneamente sem se prejudicarem e sem se embaraçarem. 

O exame das plantas do projecto, melhor do que qualquer descripção, mostra o que será a 

nova instalação dos tribunaes de Braga, caso este projecto mereça a approvação da illustre 

Comissão Administrativa da Camara. 

Mas pode-se afoitamente afirmar que os diversos serviços dos dois juizos, quer pela sua 

amplidão, quer pela sua disposição e independencia, ficam magnificamente instalados, sem 

qualquer inconveniente que denuncie ser esta uma adaptação d’um edificio velho e com uma 

detestavel planta. 

As salas de audiencia terão o mesmo comprimento da do actual edificio, mas mais um 

metro e cinquenta de largura. Tem assim uma suficiente capacidade, pois que estas salas – locaes 

para se administrar justiça e não para grandes reuniões, --não se querem grandes. 

Sendo bastante grandes a area exterior que limita estas salas, a luz que teem e arejamento é 

mais do que sufficiente. 

A peça principal dos dois juizos, pela sua amplidão e situação, é a sala dos Passos Perdidos. 

Calcula-se bem a imponencia e comodidade que estas peças, centraes e com communicação 

directa com as salas de audiencia, escadas e mais dependencias accessorias, darão ao conjunto 

interno do edificio. 

 A sala dos Passos Perdidos é o local onde o publico espera. Deve pois offerecer todas as 

comodidades, ser hygienico e de aspecto agradavel. 

No extrangeiro, em edificios modernamente construidos, são sempre os Passos Perdidos as 

dependencias mais amplas, mais bellas e mais sumptuosas. 

É ampla e também imponente a escadaria que liga os dois andares principaes, permite uma 

facil circulação mesmo nos dias de maior agglomeração de pessoas. 

Escadas de serviço, permitem fazer independentemente o serviço interno dos juizos. Para 

ligação mais rapida e directa do exterior para os cartorios há uma escáda, também ampla e cheia de 

luz. 
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Os dois juizos ficam com as suas dependencias privativas independentes entre si e 

independentes do público. 

Os officiaes de justiça podem, assim, communicar com a sala de audiencias ou entre si, sem 

necessidade de passarem pelos logares destinádos ao público. 

Os cartorios ficam no segundo andar tendo, como disse, uma entrada independente. Torna-

se facil, sem grande alteração da planta, separar os cartorios do Civel dos do Crime. Mas creio não 

haver inconveniente, antes vantagem em estarem juntos. 

Pela maior movimentação do publico nos processos crime, seria, talvez, mais conveniente 

destinar-se a este juizo o rez do chão, mas permitindo o primeiro andar maior numero de aposentos, 

ahi convem ficar, dada a circunstancia de precisar d’uma mais larga distribuição de serviços anexos, 

durante a audiencia. 

Não se contou, por isso não ser indicádo, com a instalação, neste edificio, do juizo dos 

acidentes de trabalho. Desde ha muito que lhe está destináda uma parte do Governo Civil. Mas se 

assim se desejar poder-se ha, com facilidade e não muito grande augmento da despeza destinar-lhe 

um annexo. 

Como se vê das plantas, todos os officiaes dos dois juizos tem um aposento proprio, amplo, 

arejado e independente. Juizes, delegádos, advogádos, escrivães e contador tem um gabinete. Ha 

salas para reuniões do jury e dos conselhos de familia. Salas para as testemunhas e aposento para os 

presos. 

As installações sanitarias dos officiaes de justiça são independentes das do publico. Também 

aquelles tem uma entrada de serviço independente. 

Creio, pois, que com este projecto, a debatida questão da instalação dos tribunaes, terá uma 

solução, pelo que se refere a boa acomodação, que satisfará os mais exigentes. 

Outro elemento a ter muito em conta, pela necessidade absoluta de proporcionar uma 

instalação condigna aos serviços do fôro, é o tempo que levarão os trabalhos. 

Como já atraz ficou dito, não é de execução complicáda a parte nova a construir. Alem da 

escáda e duas dependencias, ha os dois salões para audiencias. Esta obra faz-se independentemente 

da que dix respeito ao edificio actual. 

Esta é mais complicada, porque comprehende abertura de vãos nas paredes existentes, 

reforma de pavimentos, construção de tabiques e demolição d’outros etc, etc. 

No entanto, pode-se afirmar que, desde o momento que sejam facilitádos todos os elementos 

de execução e os trabalhos sejam iniciádos desde já – a parte do rez do chão, destinada a um dos 

juizos, pode ficar pronpta a funcionar ainda antes do fim do proximo anno civel, quero dizer, antes 

das ferias de 1927 o restante, depois d’essas ferias, salvo caso de força maior. 
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Para isso seria porem, condição principal, principiar desde já a dar um maior encremento ás 

obras e dar-lhes uma movimentação e simoltaniedade de maneira os diversos trabalhos se vão 

fazendo conjuntamente e ao mesmo tempo a preparação de outros. 

Para uma cabal execução deste do que fica exposto conviria que a obra fôsse feita por 

administração directa e por pequenas empreitádas parciaes. 

Esta condição ainda se torna mais sensível pelo que se refere ás decorações geraes, 

especialmente as salas de audiencia. Este trabalho pela sua natureza artistica e delicáda requer 

minuciosidade e cuidados difficilmente em harmonia com uma empreitáda – na qual em regra se 

olha mais á presteza do trabalho do que á execução. 

Deve ser também motivo de cuidadosa attenção a escolha dos artistas que terão o encargo de 

pintar os dois panneaux d’estas salas. 

São trabalhos de tal responsabilidade que – a não serem o que dêva ser, mais vale náda        

pôr. Quer pela escolha do assumpto quer pelo que representa em beleza e sumptuosidade como 

elemento decorativo a sua execução sómente poderá ser confiáda a mestres que, pela sua obra, deem 

garantia do que o trabalho será uma obra artistica e perfeitamente adquada ao fim a que se destina. 

O orçamento importa em trezentos e cincoenta e trez mil escudos. N’esta verba figura de 

quinze mil escudos para imprevistos. Foi este calculo orçamental feito com a precisa largueza para a 

obra ser posta em arrematação como a lei determina, ainda que, a sua execução, d’esta forma, não 

offereça, como se disse, vantagens. 

Pela experiencia advinda, porem, dos trabalhos já executádos e pela natureza complicáda 

dos trabalhos, póde-se bem garantir que a execução por administração traria uma grande economia. 

Quer na forma de executar os trabalhos quer ainda no criterioso aproveitamento do material 

existente os trabalhos por administração podem trazer economias difficeis de ter em conta na 

composição de um orçamento geral. 

Obrigando, porem, a lei a que as obras camararias sejam sujeitas a praça ha indeclinavel 

dever de a respeitar e, assim, n’essa conformidade está feito o orçamento. 

Cremos bem que o projecto apresentádo corresponde às necessidades de uma terra da 

importancia désta cidade. Dentro dos limites restrictos do terreno existente, sem facilidades para 

maior desenvolvimento, e dentro dos preceitos da mais rigorosa economia, --dando, aliás, às 

diversas installações a forma adquáda á imponencia do fim a que se destinam. 

E para que este fim seja cabalmente conseguido ao cabo dos trabalhos, os signatarios não se 

pouparão, no decorrer d’elles, a todo o exforço e a toda a boa vontade. 

Braga, 30 de dezembro de 1926 

António Valença e João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça‖ 
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Ilustração 277 – Levantamento do existente no Tribunal Judicial de Braga, 29.12.1922. 

Assinam o desenho o engº António Valença e Moura Coutinho. In AMB-OU40.
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Ilustração 278 – Planta do r/c e 1º andar – Levantamento para instalar o aquecimento, 1928. 

In AMB-OU40. 
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Ilustração 279 – Planta das Águas Furtadas  – Levantamento para instalar o aquecimento, 1928. 

In AMB-OU40. 

 
Ilustração 280 – Fachada do Palacete dos Vilhenas Coutinhos adaptado ao Tribunal da Justiça. 

Interior demolido, mantendo-se apenas a fachada. 2010. 
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A.5. Cozinha Económica, Braga, 1932 

 

 
Ilustração 281 – Alçado principal da Cozinha Económica, s. d. 

In BPB-UM- Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 96. 

 
Ilustração 282 - Planta da Cozinha Económica, s. d. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 96.
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Ilustração 283 – Cozinha Económica. Rua do Raio, Braga, 1945. 

In Braga d’Outros Tempos/Fotografias o arquivo da Foto Aliança. Braga: Museu da Imagem, 2005, p. 42. 

 

 
Ilustração 284 – Cozinha Económica, Rua do Raio, Braga, 2010.  



 

306 

 

B - Equipamentos Urbanos de Iniciativa Particular 
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B.1. Ateneu Comercial, Braga, 1910/11 (1º projecto não construído) e 1923-27 – demolido 

(mantendo-se a fachada) 

  

 

 

 

Ilustração 285 – Alçado Principal e Cortes do 1º projecto para o Ateneu Comercial, Braga, 1911. 

In A Construção Moderna, Ano XI, nº 13, Lisboa, 5.7.1911. Em cima, à direita, loteamento do terreno da cerca 

do Convento dos Remédios, 1907 – Veja-se os lotes 6 e 7 – Atheneu Commercial, ao lado do lote 5 do Teatro 

Circo. In AMB-OU24 
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Ilustração 286 – Corte Longitudinal do 1º projecto para o Ateneu Comercial, Braga, 1911. 

In A Construção Moderna, Ano XI, nº 13, Lisboa, 5.7.1911. 

 

                                   

Ilustração 287 – Planta do r/c e 1º andar do 1º projecto para o Ateneu Comercial, Braga, 1911. 

In A Construção Moderna, Ano XI, nº 13, Lisboa, 5.7.1911.  
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AMB-OG5, Processo 34/923 – cartas de Moura Coutinho à CMB para licenciamento de obra 

 

―Exmº Senhor Presidente da Câmara de Braga 

João de Moura Coutinho d’Almeida d’Éça, d’esta cidade, desejando abrir uma larga 

portáda, no seu prédio da rua Candido dos Reis nº 110 e 112, (junto ao edifício do Atheneu 

Commercial) abrangendo os dois primeiros pavimentos, segundo o desenho junto, vem pedir a V. 

Ex.se digne conceder-lhe a licença respectiva. 

O requerente deseja fazer esta obra com caracter provisorio pela impossibilidade de poder 

desde já vir ao alinhamento da rua sem que os dois predios, que estão ligados ao seu,venham 

também,ou pelo menos façam,conjuntamente com o requerente,o avanço das paredes que separam 

os predios. 

N’estas circumstancias o requerente avançará desde logo o seu predio ao alinhamento, para 

o que desde já submette á approvação de V.Ex. o respectivo projecto. 

Braga, 25 de abril de 1923 

 

 

―Exmº Snr. Presidente da Câmara Municipal de Braga 

João de Moura Coutinho d’Almeida d’Éça, d’esta cidade, tendo obtido licença para 

reconstruir a fachada da sua casa da R. Candido dos Reis, nº 110 e 112,segundo o projecto junto, 

mas, -sendo, no geral, prejudicial para a esthetica de um arruamento a construção de predios 

estreitos, tudo aconselhando que, quando haja um ou mais predias n’estas condições se unam n’uma 

architectura geral, para apresentarem o aspecto de um só-vem pedir para substituir o projecto 

aprovado pelo que agora apresenta, o qual, como se vê do alçado junto, mostra, conjuntamente com 

a casa em construcção de Manoel José da Silva, o aspecto de um só predio. Pede ainda licança para 

vedar o passeio, para dar começo á construção. 

Braga, 7 de agosto de 1925 

João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça‖ 
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Ilustração 288 – Alinhamento e projecto de alteração da fachada da casa de MC, Rua dos Chãos, 1923. 

In AMB-OG5, Processo 34/923. 

 

  
Ilustração 289 – 2º projecto de alteração da fachada, em conjunto com o do seu vizinho, 7.8.1925. 

In AMB-OG5, Processo 34/923. 
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Ilustração 290 – Fachada dos dois edifícios onde esteve instalado o Ateneu Comercial, Rua dos Chãos, 2010. 

A fachada da esquerda era do antigo edifício do Ateneu Comercial, tendo-se-lhe anexado as casas da direita. 

 

Ilustração 291 – Vista do conjunto dos edifícios onde esteve o Ateneu Comercial, Rua dos Chãos, 2010. 
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B.2. Garagem Auto-Palace (O Nosso Café), Braga, c. 1914-16 – interior alterado 

 

Ilustração 292 – Garagem Auto-Palace, Avenida da Liberdade, Braga, 1916. 

In Braga d’Outros Tempos/Fotografias o arquivo da Foto Aliança. Braga: Museu da Imagem, 2005, p. 43. 

 

  

Ilustração 293 – Alçado Principal da antiga Garagem Auto-Palace. 

Levantamento aquando da transformação para O Nosso Café, 1950-51 e aspecto actual, 2010.
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B.3. CUF – Companhia União Fabril, Braga, c. 1916 – interior alterado 

 

 

Ilustração 294 – Fachada do antigo edifício da CUF, Avenida da Liberdade, Braga, 2010. 

 

 

Ilustração 295 – Loteamento dos Terrenos da cerca do extinto Convento dos Remédios. 

À direita a Avenida da Liberdade – o lote ―Zenha‖ corresponde ao edifício da CUF, c. 1916. In AMB-OU24.
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B.4. Fábrica de chapéus A Industrial, Braga, 1921-22 – demolida 

  

Ilustração 296 – Fachada da Fábrica de chapéus A Industrial, 18.5.1922. Rua Ulisses Taxa, Braga. 

Pormenor da assinatura de MC. In AMB-OG3, Processo 63/922.
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Ilustração 297 – Fábrica de chapéus A Industrial de Camilo Teixeira e Cª Ldª, 1928. 

In ARAÚJO, Manoel – Indústrias de Braga (notas dum jornalista). Braga: Tip. da ―Pax‖, c.1928. 

 

 

Ilustração 298 – Oficina de suflagem da Fábrica de Chapéus A Industrial, 1928. 

In ARAÚJO, Manoel – Indústrias de Braga (notas dum jornalista). Braga: Tip. da ―Pax‖, c.1928.
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C – Equipamentos Escolares 
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C.1. Liceu Sá de Miranda, Braga – portão e gradeamento da escadaria, 1929-33 

 
Ilustração 299 – Liceu Sá de Miranda, década de 1920. 

In Braga d’Outros Tempos/Fotografias o arquivo da Foto Aliança. Braga: Museu da Imagem, 2005, p. 75. 

 

 
Ilustração 300 – Liceu Sá de Miranda, actual Escola Secundária Sá de Miranda, Braga, 2010.
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Ilustração 301 – Portão e gradeamento em ferro da escadaria do Liceu Sá de Miranda, 2010.
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C.2. Escola Primária de 2 aulas, em Quinchães, Fafe, 1934-36 

 

 
Ilustração 302 - Escola Primária de duas aulas, na freguesia de Quinchães, Fafe, [1934-36]. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 96.
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Ilustração 303 – Fachada principal da Escola Primária de Quinchães. Actual Junta de Freguesia. 2010. 

 

 
Ilustração 304 – Fachada Posterior da Escola Primária de Quinchães. Actual Junta de Freguesia. 2010.
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7. Habitação, Prédios de Rendimento e Casas Económicas
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7.1. Palacete das Casas Novas de António Ferreira Lopes, Póvoa de Lanhoso, c. 1907 

 

 
Ilustração 305 – Fachada do edifício ―Casas Novas‖, casa de António F. Lopes, Póvoa de Lanhoso, s. d. 

In www.scmpl.pt. 

 

 
Ilustração 306 – Vista aérea sobre o edifício das ―Casas Novas‖ (actual Lar de S. José). 

No canto superior esquerdo vê-se o hospital António Lopes, Póvoa de Lanhoso. In www.monumentos.pt.

http://www.scmpl.pt/
http://www.monumentos.pt./
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Ilustração 307 – FachadaLateral e Principal das ―Casas Novas‖, com a Capela ao centro, 2010. 

A mansarda já não é a original do projecto de Moura Coutinho.
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Ilustração 308 – Várias perspectivas sobre o Jardim e Portão lateral barroco. 

In www.monumentos.pt. 

 

 

 
Ilustração 309 – Perspectivas sobre o mirante hexagonal, 2010.

http://www.monumentos.pt/
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7.2. Solar de Vila Meã, Silveiros, Barcelos, remodelação de edifício do século XVIII, década de 

1910 

 

 
Ilustração 310 – Fachada Principal, Capela e Perspectiva do Solar de Vila Meã, 1918. 

In A Construção Moderna, Ano XVIII, nº 4, Lisboa, 25.2.1918.  
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Ilustração 311 – Planta do andar nobre do Solar de Vila Meã. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 11, Lisboa, 1917, p. 42. 

  
Ilustração 312 – Fachada Lateral e Posterior e Detalhe da escada interior. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 11, Lisboa, 1917, p. 42. 

 
Ilustração 313 – Garagem e Cavalariça. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 11, Lisboa, 1917, p. 43. 
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Ilustração 314 – Salão de entrada e detalhe da Escada interior do Solar de Vila Meã, Silveiros, Barcelos. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 11, Lisboa, 1917, p. 43 e 41, respectivamente. 

 

  
Ilustração 315 – Sala de Jantar e Galeria do Solar de Vila Meã, Silveiros, Barcelos. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 11, Lisboa, 1917, p. 43 e 42, respectivamente. 

 

  
Ilustração 316 – Perspectiva sobre a Garagem e dependências anexas do Solar de Vila Meã, Silveiros, 2010.
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Ilustração 317 – Fachada Principal do Solar de Vila Meã, Silveiros, Barcelos, 2010. 

 

 
Ilustração 318 – Perspectiva sobre o Solar de Vila Meã, Silveiros, Barcelos, 2010.
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 7.3. Casa do general Lobato Guerra, Braga, c. 1914 

 

 
Ilustração 319 – Casa Lobato Guerra, gaveto Av. 31 de Janeiro e Lg. Srª-a-Branca, Braga, 2010. 

 

  

 
Ilustração 320 – Pormenores da fachada da Casa Lobato Guerra, 2010. 
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Ilustração 321 – Fachada Lateral da Casa Lobato Guerra, Av. 31 de Janeiro, Braga, 2010. 

 

  
Ilustração 322 – Desenho do Portão lateral da Casa Lobato Guerra, 21.10.1921; Portão actual, 2010. 

In AMB-OG2, Processo 99/921. 
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7.4. Casa do Artista/Cabine, Braga, 1915-17 

AMB - Obras Urbanas, Pasta 2, Processo 124 - Condições para a arrematação de uma 

parcella de terreno na antiga cêrca do extincto Convento dos Remedios com frente para a 

Avenida da Liberdade, (23.09.1916) 

―PRIMEIRA - A presente arrematação comprehende uma parcella de terreno da antiga cêrca do 

extinto convento dos Remedios em forma triangular com frente para a Avenida da Liberdade e no 

qual se acha construida a uma cabine do transformador da rêde d'iluminção electrica a norte do 

mesmo terreno, cujo espaço fica reservado até á altura do 2º pavimento do predio que ali se pretende 

construir, tendo a sua frente voltada para a referida Avenida cinco metros de comprimento, 

formando triangulo regular como se vê na planta junta, cuja superfície é de doze metros quadrados e 

cincoenta centímetros. A medição d'este terreno no alinhamento da nova Avenida principia no 

extremo sul do cunhal do predio de Custodio Silva e segue a mesma direcção até á distancia já 

referida de cinco metros lineares, e de onde, partindo em angulo recto, de nascente para poente, até 

ao mesmo predio de Custodio Silva se medirá a distância de cinco metros lineares. O restante 

terreno a pracear para loja ao rez do chão, mede oito metros e dez de extensão de frente 

comprehendido entre a meação da parede do predio de Antonio Marinho e o terreno reservado a 

cabine do transformador, comprehendendo-se: pelo sul, entre o mesmo predio de Antonio Marinho, 

pelo norte, entre o referido terreno do transformador e pelo antigo muro da cêrca dos Remedios. A 

parte superior d'este terreno destinada aos andares d'habitação, comprehende toda a área, incluindo a 

parte superior ao tecto da cabine e metade da grossura da parede de ontão da casa de Antonio 

Marinho, ao sul d'este terreno. 

SEGUNDA - O individuo que pretender arrematar este terreno, nas condições expostas fica 

entendido de que terá de submeter a apreciação da Excelentissima Comissão Executiva o projecto 

do alçado da fachada no alinhamento da Avenida em toda a sua extensão, no qual será incluida uma 

portada com a largura de um e vinte e altura de três metros, assim como duas janelas mais estreitas 

uma a cada lado dessa portada para luz e ventilação da cabine até ao tecto ao pavimento do 1º andar, 

sendo essa parede de perpeanho, assente em argamassa de cimento e areia. 

O tecto da cabine do transformador será feito de cimento armado, e, sobre o qual o arrematante 

poderá, se lhe convier, assentar o soalho de madeira. Finalmente, fica o arrematante entendido que 

todas as obras respeitantes á fachada, divisória e tecto da cabine do transformador serão executadas 

de sua conta e d'harmonia com o projecto que haja merecido a respectiva aprovação. 

TERCEIRA - O arrematante, no prazo de tres dias, dará entrada no cofre Municipal com a 

importância da arrematação e como garantia ao cumprimento das obras respeitantes á construcção 

do transformador fará um depósito de duzentos escudos. A obra de pedreiro que constitue a fachada 
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principal do predio e cabine será concluida no prazo maximo de seis mezes contados do seu 

começo. 

QUARTA - Para o efeito da contribuição do registo que o arrematante fica obrigado a pagar será 

descontado proporcionalmente o valôr do terreno occupado pela cabine; que para todos os efeitos, 

fica pertencendo ao Municipio, assim como a parte edificada para a mesma cabine. 

QUINTA - O arrematante do terreno, por si e seus successores, fica obrigado a nunca embaraçar 

nem se opôr á colocação das necessarias conçolas nas pilastras ou cunhaes da casa que construir, 

não só para os para-raios como para os cabos dentrada e saída da energia. 

SEXTA - O deposito de garantia só poderá ser levantado depois do arrematante ter satisfeito a todas 

as condições acima declaradas, e que servem de base á presente arrematação. Aceito as presentes 

condições na parte que me diz respeito. Braga vinte e tres de setembro de mil novecentos e 

dezasseis. 

João de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça‖ 

 

AMB - Obras Urbanas, Pasta 2, Processo 124 - Pedido de licença de obras, aprovação do 

projecto e prorrogação de prazo, 11.4.1917
 

―Ex
mo

. Sr. Presidente da Camara Municipal de Braga 

João de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça n'esta cidade, vem apresentar à apreciação de V. Ex. o 

projecto para a casa que pretende construir no seu terreno da Avenida da Liberdade também d'esta 

cidade. 

Por motivos de ordem superior não foi ainda possivel ao requerente dar princípio às obras da sua 

casa nem apresentar o respectivo projecto, e, assim, julga não lhe ser possivel terminar a obra antes 

do mez de junho. 

Concorre principalmente para este facto a circunstancia de, tendo o requerente tomado o 

compromisso para com a Camara de fazer um alçado nas mesmas condições do projecto approvado 

para o edifício do transformador, vae muito além e pretende dar á sua casa mais dois andares do que 

teria aquelle, sendo ainda a fachada muito mais ornamental - o que tudo representa um benefício 

para aquella Avenida, sob o ponto de vista esthetico. 

Assim, conjuntamente com a licença para as obras e approvação do projecto, o requerente pede a V. 

Exª e à Exma. Câmara se dignem conceder-lhe uma prorrogação do praso que V. Exª julgue 

conveniente, e, ao mesmo tempo, ordenar o que for conveniente para poder principiar desde já os 

trabalhos. 

Julgando de justiça o seu pedido, espera que V. Ex. se dignará deferir como requer. 

Braga, 11 de abril de 1917 

João de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça‖ 
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AMB - Obras Urbanas, Pasta 2 Processo 124 - Escriptura da compra do terreno do 

transformador na Avenida da Liberdade, 8.2.1924 

―Carlos António da Costa Ribeiro, chefe interino da Secretaria da Camara Municipal do Concelho 

de Braga. 

Certifico que existe archivada na Secretaria d'esta Camara Municipal, um livro de notas para actos e 

contratos entre vivos o qual teve o seu princípio em quatro de maio de mil novecentos e dezasseis e 

fim em vinte e seis de junho de mil novecentos e dezassete e no mesmo a folhas de vinte e um se vê 

e mostra o seguinte: 

Escriptura e compra de uma parcella de terreno da cerca do extinto convento dos Remédios d'esta 

cidade de Braga, por o cidadão João de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça, casado, proprietário, 

morador na rua dos Pelames, da dita cidade. 

Perante mim Manoel de Sousa e Costa, chefe interino da Secretaria e notário da Camara Municipal 

d'este concelho de Braga, no meu gabinete dos Paços do Concelho, compareceram em vinte e nove 

de setembro de 1916 os seguintes cidadãos outhorgantes: PRIMEIRO - Dr. Eurico Taxa Ribeiro, 

presidente da Comissão Executiva da Camara Municipal d'este concelho de Braga. SEGUNDO - 

João de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça, casado, proprietário, morador na rua dos Pelames, da dita 

cidade. TERCEIRO - Domingos José Affonso, casado, proprietário e negociante, morador na rua de 

Miguel Bombarda da referida cidade. Os outhorgantes são meus conhecidos e das testemunhas 

adiante nomeádas e no fim assignadas do que dou fé: Pelo 1º outhorgante foi dito, digo, pelo 1º 

outhorgante, na qualidade que representa foi dito que tendo o 2º outhorgante requerido, á Comissão 

Executiva da Camara Municipal d'esta cidade e concelho de Braga, para comprar um parcella do 

terreno da cêrca do extinto Convento dos Remédios, onde está o transformador na Avenida da 

Liberdade, terreno este que já tem andado em praça para arrematação e não tem tido pretendentes, 

promptificando-se o mesmo segundo outhorgante a acceitar as mesmas condições da arrematação 

apresentando um projecto artistico e bastante ornamental em conformidade com o local, no caso da 

mesma Comissão Executiva o acceitar, porque de contrário executaria o já existente para o 

transformador, offerecendo pela aludida parcela de terreno CEM ESCUDOS. Tendo sido o mesmo 

requerimento deferido em sessão de oito do corrente mez, e anno, o mesmo primeiro outhorgante 

vende ao segundo a dita parcella de terreno que é em forma triangular com frente para a Avenida da 

Liberdade, tendo a superfície de sessenta e dous metros quadrados e noventa decimetros do nivel do 

terreno e oitenta e cinco metros quadrados e quarenta decimetros na parte superior do transformador 

electrico que ali existe e confronta do nascente com a Avenida da Liberdade, norte com predio de 

Custódio da Silva, sul com predio de António Magalhães Affonso Marinho, e pelo poente termina 

em ponta agúda, pelo preço e quantia de CEM ESCUDOS com as condições que serviram de base á 

arrematação do aludido terreno e que ficam fazendo parte integrante da presente escriptura. Pelo 
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segundo outhorgante foi dito que acceitava a presente escriptura em toda a sua forma. Pelo terceiro 

outhorgante foi dito que tomava sobre si a responsabilidade de fiador á quantia de DUZENTOS 

ESCUDOS como garantia ao cumprimento das obras a que o segundo outhorgante se obriga de 

harmonia com as condições segunda e quarta que serviram de base á arrematação, as quaes, como 

se disse, ficam fazendo parte integrante da presente escriptura como se n'ella fossem transcriptas, as 

quaes assignadas e rubricadas pelo segundo outhorgante, ficam devidamente archivádas no gabinete 

tecnico, somente alteradas no prazo para a conclusão das obras, que terminará positivamente em 

trinta e um de maio de mil novecentos e desassete, data em que o referido terceiro outhorgante se 

obriga por si e seus herdeiros e sucessores dar entrada com a mencionáda quantia no cofre 

Municipal, no praso de trez dias, se, essas obras ainda se não acharem completas, na sua fachada, a 

titulo de multa pelo não cumprimento da presente condição e d'outras que serviam de base para a 

arrematação já acima referida e na parte que lhe diz respeito. Ainda pelo segundo outhorgante foi 

dito que fica sciente da alteração do praso para a conclusão das obras e se obriga a concluil-as no 

praso e dia acima mencionádos, apresentando n'este acto um conhecimento da receita numero cento 

e oitenta e um datado de vinte e trez do corrente mez de ter dado entrada no cofre Municipal com a 

quantia de cem escudos com recibo passado pelo proposto de thesoureiro Manoel Fernandes no 

mesmo dia e mez: e meu conhecimento numero cento e trinta e cinco da contribuição de registo por 

titulo onoroso datado de vinte e sete do corrente mez na importancia de oito escudos e vinte 

centavos incluindo emolumentos, com recibo passado pelo proposto de thesoureiro António Maria 

da Conceição Pedrosa. Assim o disseram, quizeram, outhorgaram e acceitaram de parte e vão 

assignar com as testemunhas presentes a este acto António José Pereira Franqueira, solteiro, 

agenciario, morador na rua de Dom Pedro Quinto d'esta cidade, Domingos Joaquim Ferreira de 

Barros, casado, agenciario, morador no logar de Agrelo, freguesia de Nogueira, d'este concelho, que 

todos vao assignar depois d'este instrumento ser lido por mim notario chefe de secretaria interino da 

Camara e de o acharem conforme na verdade que dou fé. Vão ser colocados inutilizados selos do 

imposto no valor de um escudo e cinco centavos respeitante ao preço fixo e contracto. Eu João 

Manuel de Sousa Costa, chefe interino da secretaria e notario a escrevi e assigno. Eurico Taxa 

Ribeiro, João de Moura Coutinho d'Almeida d'Eça, Domingos José Affonso, Antonio José Pereira 

Franqueira, Domingos Joaquim Ferreira de Barros, João Manoel de Sousa e Costa. Acham-se 

coládos e devidamente inutilizados selos do imposto no valor de um escudo e seis centavos e de 

indústria no valor de onse centavos e meio. Náda mais se continha em dita escriptura que para aqui 

fiz transcrever bem e fielmente do que dou fé. Braga e Secretaria da Camara Municipal, oito de 

fevereiro de mil novecentos e vinte e quatro: e eu Carlos Antonio da Costa Ribeiro, chefe da 

Secretaria e notario interino, a subscrevi e assigno. Carlos Antonio da Costa Ribeiro. Selos, 

devidamente inutilisados, no valor de um escudo e quinse centavos.‖ 
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Ilustração 323 – Planta Topográfica da Casa/Cabine na Av. da Liberdade, Braga, 1915. 

In AMB-OU2. 

 

 
Ilustração 324 – Planta da Casa/Cabine na Av. da Liberdade, Braga, 16.4.1915. (1º projecto). 

In AMB-OU2.
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Ilustração 325 – Alçado Principal para a Casa/Cabine na Av. da Liberdade, Braga, 16.4.1915. (1º projecto). 

In AMB-OU2. 

 

 
Ilustração 326 - Alçado Principal para a Casa/Cabine na Av. da Liberdade, Braga, 16.4.1917. (2º projecto). 

In AMB-OU2. 
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Ilustração 327 - Casa  do Artista, Casa António Marinho e Garagem Auto-Palace, Avenida da Liberdade. 

Bilhete postal, edição do Bazar Soares - Porto - (Foto Marques - Braga). Anterior a 1929. Colecção de EPO. 

 

   
Ilustração 328 – Fachada Principal da Casa/Cabine - ―Casa do Artista‖, Av. da Liberdade, Braga, 2010.  
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Ilustração 329 – Pormenores figurativos da ―Casa do Artista‖, Braga, 2010. 

 

       
Ilustração 330 – Alçado e Fachada da Casa de António Marinho, adossada à ―Casa do Artista‖, Braga. 

In AMB-OU2, 1915-17 e fotografia actual com acrescento nos pisos superiores, 2010. 

 

 
Ilustração 331 – Aspecto de conjunto dos dois edifícios na Av. da Liberdade, Braga, 2010. 
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7.5. Prédio de rendimento para habitação e comércio do Sr. António Maria Lopes, Braga, 

1922-35 

 

 

AMB-OG3, Processo 18/922 

―Exm. Senhor Presidente da 

Commissão Administrativa da 

Camara Municipal de Braga 

 

Antonio Maria Lopes, proprietario, residente no Porto, tendo conhecimento de que, pela 

Exma. Camara, fôra mandada suspender uma vedação provisoria em conclusão, que estava fazendo 

na rua Justino Cruz, pede licença para expor a V.Ex. o seguinte: 

A vedação que o requerente está executando é simplesmente provisoria para garantir os 

terrenos no decorrer das obras, e substitue em parte, a de madeira, que o requerente teve de retirar, 

por constantemente ser arrombáda, dando logar a prejuizos graves, para si e para os seus visinhos. 

Essa vedação foi-lhe indicada, em vista do acaba de expor, pelo Snr. Presidente da Camara 

transacta, não sendo intimádo officialmente, por o requerente desde logo se comprometter a fazer 

essa obra, - aliás nas mesmas condições em que estão, outras na mesma rua. 

O requerente não se nega a fazer a obra requerida á Ex. Camara, - pois que essa obra está em 

seguimento, e sem que tenha tido qualquer paragem, e até no espaço onde vedou, primeiramente fez 

um dispendioso alicerce, - que não seria necessário, se só se tratasse de um muro e não pretendesse 

seguir a obra da qual – o alicerce é um elemento principal. 

Tem, é verdade, o requerente seguido vagarosamente com os trabalhos, - mas esse facto 

bem se justifica, não só pela actual crise económica, - como ainda por não ser rasoavel estar a 

despender um grande capital n’uma obra em rua ainda não aberta ao transito – pois que só ha  

poucos mezes a Exma. Camara mandou concluir o seu corte. 

Foi o requerente o primeiro proprietário que principiou as obras na rua Justino Cruz e não se 

poupa a encargos para fazer um edifício moderno que concorra para a valorisação do local – o que 

tem dádo logar a outros proprietários seguirem esse exemplo. 

N’estes termos, e sendo intuito do requerente ir demolindo essa vedação ao par e passo que 

a obra vá continuando e ainda tendo em vista que uma entráda franca para os terrenos representa um 

grave prejuizo e se presta a toda a sórte de scenas pouco edificantes, pede a V.Ex. se digne permittir 

a conclusão d’essa vedação provisoria e ao mesmo tempo prorogação de praso para concluir a obra 

principiáda. 

Braga, 18 de dezembro de 1926 

João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça‖ 
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Ilustração 332 – Alçado de Prédio de Rendimento/Hotel, c.1914. Projecto não construído. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 20. 

 

 
Ilustração 333 – Alçado Principal eLateral da Casa do Sr. António Maria Lopes. Projecto inicial, 1922-27. 

Rua Justino Cruz gaveto com a Pr. Conde de Agrolongo. In BPB-UM-Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 4.
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Ilustração 334 – Plantas da Casa do Sr. António Maria Lopes. Projecto inicial, 1922-27. 

Rua Justino Cruz gaveto com a Pr.Conde de Agrolongo. In BPB-UM-Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 5. 

 

 
Ilustração 335 – Alçado Principal da Casa do Sr. António Maria Lopes, 2º Projecto, 1932-35. 

In AMB-OG3, Processo 18/35. 
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Ilustração 336 – Alçado Posterior da da Casa do Sr. António Maria Lopes, 2º Projecto, 1932-35. 

In AMB-OG3, Processo 18/35. 

 

 
Ilustração 337 – Corte Longitudinal e Transversal da Casa do Sr. António Maria Lopes, 2º Projecto, 1932-35. 

In AMB-OG3, Processo 18/35. 
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Ilustração 338 – Planta do r/c e 1º andar da Casa do Sr. António Maria Lopes, 2º Projecto, 1932-35. 

In AMB-OG3, Processo 18/35. 

 
Ilustração 339 – Planta do 2º andar e sótão da Casa do Sr. António Maria Lopes, 2º Projecto, 1932-35. 

In AMB-OG3, Processo 18/35. 
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Ilustração 340 – Casa do Sr. António Mª Lopes, Gaveto Rua Justino Cruz e Pr. Conde de Agrolongo. 2010. 

 

 
Ilustração 341 - Casa do Sr. António Mª Lopes, Gaveto Rua Justino Cruz e Rua Eça de Queirós. 2010. 
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7.6. Casa da Quinta de Baixo/Casa da Quinta de São José, Lousã, 1923 

 
Ilustração 342 – Fachada Principal da Casa da Quinta de Baixo/S. José, Lousã, 2010. 

 

 
Ilustração 343 - Fachada Posterior da Casa da Quinta de Baixo/S. José, Lousã, 2010. 
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Ilustração 344 – Perspectivas da fachada lateral e varandas da Casa da Quinta de Baixo, Lousã, 2010. 

 

    
Ilustração 345 – Pormenores dos telhados, chaminé e pousa-pardais da Casa da Quinta de Baixo, 2010. 
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Ilustração 346 – Painéis de azulejo de Jorge Colaço - Figura de S. José e de S. Pedro. 

Na Casa da Quinta de Baixo e na Casa da Quinta de Cima, respectivamente, Lousã, 2010. 

 

 

 
Ilustração 347 – Painéis de Azulejo de Leopoldo Battistini no vestíbulo da Casa da Quinta de Baixo, Lousã. 

Fotografias de João Castro e Sousa, 2010.  
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Ilustração 348 - Painéis de Azulejo de Leopoldo Battistini no vestíbulo da Casa da Quinta de Baixo, Lousã. 

Fotografias de João Castro e Sousa, 2010. 

 

   
Ilustração 349 – Vestíbulo e Sala de Jantar – painéis de azulejo, fogão de sala e barras de madeira no tecto. 

Fotografias de João Castro e Sousa, 2010. 

 

   
Ilustração 350 – Escada e hall do 1º andar – madeiras na escada, remates e tecto.  

Fotografias de João Castro e Sousa, 2010. 
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7.7. Casa de Moura Coutinho, Braga, segunda metade da década de 1920 

 

Ilustração 351 - Largo de S. João de Souto (lado Sul), s. d. Casa de Moura Coutinho à esqª, ao fundo. 

Bilhete postal,  nº 12, 1ª edição da Delegação da Sociedade "Propaganda de Portugal". Colecção de EPO. 

 

 
Ilustração 352 – Casa de Moura Coutinho, Lg. de S. João do Souto, Braga, 2010. 

Corpo lateral direito acrescentado em obras recentes. 
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7.8. Casas na Rua Júlio de Lima, Braga, décadas de 1920-30 

 
Ilustração 353 – Rua Júlio de Lima, com a casa de Júlio de Lima, ao fundo, 1937. 

In Braga d’Outros Tempos/Fotografias o arquivo da Foto Aliança. Braga: Museu da Imagem, 2005, p. 77. 

 

 
Ilustração 354 – Perspectiva sobre a Rua Júlio de Lima, Braga, 2010. 
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Ilustração 355 – Alçado Principal e Lateral da Casa no gaveto, década de 1920. 

Na Rua Gabriel Pereira de Castro e na Rua Júlio de Lima, Braga. In AMB-OG2, Processo 129/921. 

 

 
Ilustração 356 – Fachadas da Casa no Gaveto Júlio de Lima/Gabriel Pereira de Castro, 2010. 
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Ilustração 357 – Alçados da casa no gaveto das ruas Júlio de Lima/S. Vicente, Braga, década de 1920. 

In AMB-OG2, Processo 129/921. 

 

 
Ilustração 358 – Planta do r/c, 1º, 2º andar e fundações da casa no gaveto Júlio de Lima/S. Vicente. 

Década de 1920. In AMB-OG2, Processo 129/921. 

 

   
Ilustração 359 - Fachadas e Pomenor decorative da casa do gaveto, 2010. 
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Ilustração 360 – Alçado e Corte Longitudinal da casa com frente para a Rua de S. Vicente, Braga, 1930. 

In AMB-OG2, Processo 129/921. 

 

 
Ilustração 361 – planta do r/c, 1º, 2º andar e telhado da casa da Rua de S. Vicente, 1930. 

In AMB-OG2, Processo 129/921.
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Ilustração 362 – Casas na Rua Júlio de Lima, década de 1920. Fotografias de 2010. 

 

 
Ilustração 363 – Perspectiva das casas da Rua Júlio de Lima, lado nascente, década de 1930. 

Fotografia de 2010.
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Ilustração 364 – Alçados, Corte Longitudinal e Plantas do r/c, 1º e 2º andar, de casa de1933. 

Casa no gaveto da Rua Júlio de Lima coma Rua Gabriel Pereira de Castro, do lado nascente. In AMB-OG2, 

Processo 129/921.
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Ilustração 365 - Alçados, Corte Longitudinal e Plantas do r/c, 1º e 2º andar, de casa de1934. 

Casa no gaveto da Rua Júlio de Lima coma Rua de S. Vicente do lado nascente. In AMB-OG2, Processo 

129/921.
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Ilustração 366 – Perspectiva das casas do lado nascente, na Rua Júlio de Lima, Braga, 2010. 

 

   
Ilustração 367 – Pormenores decorativos da casa do lado nascente, década de 1930. 

Fotografias de 2010.
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7.9. Casa do Sr. Augusto Cruz, Braga, 1928-29 

 

 

Ilustração 368 – Alçado Principal e Plantas do r/c, 1º e 2º andar de casa do Sr. Augusto Cruz, 1928. 

In AMB-OG11, Processo 57/928. 

 

  

Ilustração 369 – Corte Longitudinal e Planta do 3º andar, 1928; Fachada da Casa do Sr. Augusto Cruz, 2010. 

In AMB-OG11, Processo 57/928. 
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IV Projectos Posteriores a 1935 e/ou Não Construídos  
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1. Arquitectura Religiosa 

1.1.  Capela e Dormitório para a Companhia de Santa Teresa de Jesus, Braga, 1947-53 

 A Companhia de Santa Teresa de Jesus desejando construir uma casa para formação, 

anexa ao edifício que já possui na sua propriedade da Rua Ulisses Taxa, pede licenciamento para 

realizar obras no espaço intramuros, distante quarenta metros da rua, a 12 de Novembro de 1947.5 

 Esta instituição tinha a funcionar na rua do Raio uma escola feminina desde 1932, enquanto 

no edifício da rua Ulisses Taxa estava instalado o noviciado que, precisando de se aumentar as 

instalações, construiu-se um edifício anexo com três pisos para dormitórios e capela. 

 O novo edifício liga-se ao existente a Noroeste por galeria exterior. 

A planta é composta, no rés-do-chão, por vestíbulo que liga a gabinetes de recepção, salas 

de aula, refeitório, dependências sanitárias e galeria de recreio, com acesso à capela, que está em 

parte integrada no edifício. No 1º andar, os dormitórios, quartos para vigilantes, dependências 

sanitárias e o Coro da capela. No 2º andar, quartos, enfermaria, isolamento e instalações sanitárias. 

Junto ao edifício existente, a Sudeste, acrescentou-se uma cozinha. 

Ao nível dos materiais, utilizou-se alvenaria no 1º e 2º pavimento e perpianho no 3º, assim 

como nas paredes interiores. A galeria exterior é em betão e empregou-se argamassa hidráulica nos 

muros exteriores. Os pavimentos, em soalho no 2º e 3º piso, e ladrilho de mosaico no 1º. Na Nota 

Justificativa é feita ainda referência ao saneamento e respectivos materiais. 

O destino do edifício não dá lugar a uma arquitectura imponente. Por outro lado houve que 

ter em conta a parte económica, e assim projectou-se um edifício simples, sem pretensões, mas 

equilibrado e harmónico no seu conjunto, que é agradável.6 As obras concluíram-se em 1953, 

passando-se o Auto de Vistoria a 25 de Março. 

Este programa é muito semelhante ao do ante-projecto para a Capela e Dormitório no 

Colégio Missionário Ultramarino, de Barcelos, sendo sensivelmente da mesma época. Tanto a Nota 

Justificativa como os Desenhos, plantas, cortes e alçados, estão assinados simultaneamente por MC 

e outro técnico (assinatura ilegível). 

Em 1970 a escola que se mantinha na rua do Raio é transferida para o Noviciado. As infra-

estruturas deste já não satisfaziam a crescente procura, e foi por isso necessário construir novos 

edifícios, a partir da década de 1980, e ampliando-se o antigo, alterando-o substancialmente até aos 

nossos dias. 

                                                      
5 AMB – OG122, Processo 385/53 – Requerimentos, Nota Justificativa e Desenhos. 
6 AMB – OG122, Processo 385/53 – Nota Justificativa. 
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Ilustração 370 – Alçados Principal, Sul e Posterior; Corte pelo eixo e Corte Transversal da Capela, 5.11.1947. 

In AMB-OG122, Processo 385/53.
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Ilustração 371 – Alçado norte, Corte Transversal e Longitudinal, 5.11.1947. 

In AMB-OG122, Processo 385/53. 

 

 

Ilustração 372 – Assinatura de Moura Coutinho e um engenheiro, Braga, 5.11.1947. 

In AMB-OG122, Processo 385/53. 

 

 

Ilustração 373 – Planta do R/C, 5.11.1947. In AMB-OG122, Processo 385/53. 
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Ilustração 374 – Fachada Principal do edifício da Companhia de Stª Teresa de Jesus, Braga, 2010. 

 

1.2.  Ante-Projecto para uma Igreja Paroquial a construir na Freguesia de Telões, Vila 

Pouca de Aguiar (?), s. d. - Projecto não Construído 

Para este projecto existem, no arquivo da BPB-UM, duas propostas de fachada e uma 

planta, não assinadas nem datadas, mas que faziam parte do conjunto de documentos gráficos do 

ateliê de arquitectura de MC. 

Não tendo certezas relativamente à autoria do projecto, ao contrário de outros projectos em 

condições semelhantes sem data e assinatura, mas considerando a sua proveniência e uma análise 

formal e estilística, permite-nos avançar com uma possibilidade de atribuição do projecto a MC. 

  A actual igreja paroquial de Telões, freguesia de Vila Pouca de Aguiar, é uma reconstrução 

recente a partir de um templo lá existente, mas que não conseguimos aceder a nenhuma 

documentação para cruzamento de dados, ficando a dúvida em relação à autoria do mesmo, e que 

ligação terá com os desenhos do ateliê de MC. 

Analisando os desenhos, observamos uma tipologia de igrejas rurais portuguesas, de 

inspiração românica, muito ao gosto de MC. As duas propostas são bastante semelhantes nas 

proporções e linguagem formal, diferenciando-se apenas na colocação da torre. Na 1ª proposta a 

torre é central, alinhada com o portal e o alpendre, enquanto na 2ª proposta a torre apresenta-se 

lateralmente, do lado esquerdo, corroborada pela planta. 

Na 1ª proposta há grandes semelhanças com o projecto para a Igreja Paroquial de S. Tomé 

das Caldas das Taipas, mas mais singela e de aspecto robusto, no tratamento do aparelho e no 

pequeno alpendre, acentuando-lhe o carácter rural. A torre sineira central com um remate acentuado 

dos telhados, a arcada para os sinos, o sempre presente relógio e a janela tripla completam o sentido 
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de verticalidade que este projecto propõe. A cobertura apresenta um telhado de duas águas, mas 

como não existem plantas ou cortes a acompanhar este alçado, não podermos avançar muito mais 

com uma possível descrição. No entanto, estamos em crer que não seria muito diferente da 2ª 

proposta, relativamente às proporções e decoração. 

Na 2ª proposta a torre sineira surge à esquerda da fachada principal, mas mantendo-se a 

mesma leitura vertical nos vários elementos formais: porta, janela tripla seguida de dupla, relógio, 

arcada para os sinos e remate acentuado dos telhados. Na fachada da igreja um pequeno alpendre, 

como na 2ª proposta, uma janela ampla em arco de volta perfeita e a empena rematando o edifício 

com telhados de duas águas. A planta permite-nos uma análise espacial, que na 1ª proposta não 

existia. O espaço é composto por uma só nave rectangular, que tem a antecedê-la um átrio; transepto 

pouco saliente; e capela-mor profunda, terminando em abside, e ladeada pelas sacristias. 

Observando a actual igreja paroquial de Telões, percebemos que é o esquema da 2ª proposta 

que prevalece: torre sineira na lateral esquerda em relação à igreja, assim como uma planta 

rectangular de uma só nave com cobertura de telhado de duas águas.7 

 

 

  

Ilustração 375 – Propostas de alçado e planta para a Ig. Paroquial de Telões, s.d.; Fotografia actual, 2010. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 15, 16 e 17, respectivamente.  

                                                      
7 Não nos foi possível saber se a nova igreja mantém as dimensões e as proporções da anterior, e se essa igreja anterior era ou não o projecto 
de MC, por falta de elementos conclusivos. Ficam estas dúvidas para uma possível investigação futura. 
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1.3.  Ante-projecto para Capela e Dormitório no Colégio Missionário Ultramarino (das 

Franciscanas Missionárias de Maria), Arcozelo – Barcelos, c. 1948 

Existem, em arquivo na BPB-UM, um conjunto de desenhos e esboços, para os quais não 

nos foi possível aceder a documentação complementar, possivelmente por não existirem: do 

Colégio Missionário foi-nos informado que não encontraram documentação referente a MC ou a 

obras associadas a este arquitecto. 

Para o ante-projecto apontamos uma data aproximada, por termos conhecimento, pela 

mesma fonte, de obras que decorreram no Colégio Missionário Ultramarino no final dos anos 

40/início dos anos 50, e um dos desenhos tem escrito a lápis: Passado a limpo a 13-1-1948, com 

assinatura ilegível, que não corresponde à de MC. 

Actualmente o edifício apresenta um conjunto de linguagens diferentes, desde o século 

XVII à actualidade, denunciando as várias intervenções, modificações e acrescentos ao longo dos 

tempos, estando outra obra a decorrer, no momento que redigimos esta dissertação. 

A parte do edifício que corresponde ao período construtivo dos anos 40/50, não tem 

correlação estilística e formal com os desenhos em arquivo da BPB-UM, que vieram do ateliê de 

MC. Podemos imaginar um concurso de ideias, do qual o projecto de MC não foi escolhido. 

Dizemos imaginar, porque não possuímos suficiente informação para corroborar ou contrariar esta 

suposição. 

No entanto, podemos analisar a sua proposta, enquanto exercício de conhecimento do tão 

vasto trabalho de MC e do seu ateliê. 

Os desenhos para a capela mostram-nos um MC afastado completamente da linguagem neo-

românica e revivalista que utilizou com frequência nos seus projectos das décadas de 1910 e 1920. 

Vemo-lo, neste caso, a recorrer a uma linguagem mais depurada e geometrizada. Exigências dos 

novos tempos? Adaptação aos novos gostos e necessidades? Vemos um MC mais liberto das 

linguagens formais da transição do século XIX para o século XX, mas também sentimos uma certa 

perda de identidade, ao mesmo tempo que há uma vontade de acompanhar os tempos modernos. 

Nos 17 desenhos que compõem este ante-projecto, percebemos que há uma tentativa de 

compreender o edificado existente, pelo levantamento do terreno e das várias dependências 

presentes, pelos estudos e pela proposta, que supomos ser a final. 

No levantamento do edificado existente são apontadas as várias dependências, suas funções 

e assinaladas a vermelho algumas alterações a fazer. 

Na proposta que consideramos final, ou pelo menos que se aproxima do que pode ser um 

projecto final, a Capela e o Dormitório fazem parte do mesmo bloco construtivo, apenas alongado 

para a zona de refeitório e cozinha. A capela ocupa o espaço de dois pisos e o dormitório fica 

exactamente por cima, no 3º piso. Esta solução, menos comum em espaços conventuais em que a 
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igreja está aberta ao culto para a comunidade exterior, já não tanto incomum nos casos de uma 

utilização para uma comunidade interna. 

No local da Capela há um pequeno desnível do terreno, e MC opta por fazer dois acessos 

desnivelados, um pela entrada Oeste, menos monumental, e o outro, pelo lado Sul, de forma lateral 

à Capela, mais nobre e enriquecido decorativamente. Estamos em crer que terá respeitado o que já 

existia ao nível do terreno, porque pelos desenhos do levantamento do existente, assim nos parece. 

 A Capela tem uma planta longitudinal de uma só nave, com coro e tribuna lateral no nível 

superior. A orientação é de Nascente/Poente, estando a Nascente o altar, e a Poente e a Sul as 

entradas na capela. 

 Para a fachada Sul, a mais nobre, como já vimos, MC apresenta duas soluções ligeiramente 

diferentes a nível formal e decorativo, mas semelhantes nos ritmos e métrica das aberturas e nas 

coberturas. O remate na esquina que afecta às fachadas Oeste e Sul, diferencia-se ligeiramente nas 

duas propostas, mas em ambos os casos obedecem ao mesmo objectivo: criar um ponto focal na 

perspectiva de quem chega pelo caminho de acesso ao Colégio Missionário, que é lateral à capela. 

No 1º caso temos uma pequena torre servindo de baldaquino ao santo que lhe está por baixo, 

enquanto no 2º caso temos um pequeno campanário, também sobrepondo-se ao santo. 

 No último piso, por cima da capela, MC numa das propostas apresenta um dormitório de 13 

quartos, com três a quatro camas, num total de 51 camas; enquanto noutra proposta o número de 

quartos passa a ser de 7 com 3, 8 e 10 camas, num total de 59 camas, tornando-se este mais 

―rentável‖, mas menos espaçoso e possivelmente menos cómodo. Em ambas as propostas apresenta 

apenas um WC com lavabos e duas zonas de banho. 

 Ao nível do R/C, e por trás do altar da capela, MC apresenta um desenho em que propõe a 

alteração do espaço para abarcar um refeitório maior, seguido da cozinha.8 

  

Ilustração 376 – Anteprojecto de Capela e Dormitório - Alçado Principal e Posterior, c.1948. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 107 e 108, respectivamente. 

                                                      
8 Em que medida estas propostas foram ou não aceites, mais uma vez reiteramos o facto de não nos ter sido possível aceder a outro tipo de 
documentação para apresentar uma tese mais conclusiva, ficando por isso em aberto a continuidade do estudo deste edifício. 
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Ilustração 377 – Anteprojecto de Capela e Dormitório - Planta Geral e Planta do 3º pavimento, c.1948. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 124 e 112, respectivamente. 

 

 

1.4.  Projecto para Igreja-altar e Projecto para Jazigo 

Constam ainda do núcleo de documentos gráficos da BPB-UM, proveniente do ateliê de 

MC, dois desenhos pertencentes à tipologia religiosa, que não estão assinados nem datados, e não 

nos foi possível identificá-los. 

No 1º caso, trata-se de um desenho de altar ou retábulo e de um corte transversal de uma 

igreja, possivelmente um estudo para os muitos trabalhos em que o ateliê de MC esteve envolvido. 

No 2º caso, trata-se de um projecto para jazigo, com uma planta e um corte. Os desenhos estão 

passados a caneta, o que parece ser um trabalho final e não um estudo. No entanto, por falta de 

outros elementos informativos, desconhecemos se foi concretizado e, em caso afirmativo, em que 

cemitério se encontrará. 

  

Ilustração 378 – Projecto para Igreja-altar e Jazigo, s. d. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 73 e 161, respectivamente.  
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2. Arquitectura Hospitalar e de Assistência Social 

 
2.1.  Projecto para Hospital da Irmandade de Santa Cruz, Braga, 1930-36, Projecto não 

Construído 

A Mesa da Irmandade de Santa Cruz, desejando demolir dois prédios que possuía no Lg. 

Carlos Amarante, pede autorização à Câmara, a 19 de Novembro de 1936, para no mesmo local 

construir um edifício, para ampliação do seu hospital. Pede aprovação da respectiva planta, já 

superiormente aprovada pela Comissão de Desemprego, dando o respectivo alinhamento.9 

 A Irmandade pede, ainda, isenção do pagamento da respectiva licença, por se tratar de uma 

instituição de caridade a construir uma ampliação para o hospital, e permitir a ocupação gratuita de 

uma faixa de terreno para depósito de materiais. 

 A deliberação foi positiva, em relação à primeira parte do pedido, de harmonia com o 

deliberado em sessão da Comissão de Estética em sua sessão de 28 de Novembro de 1936. Quanto 

á segunda parte a Exmª Comissão Administrativa resolverá como entender.10 

 As plantas, cortes e alçados estão assinados por MC, assim como pelo provedor da 

irmandade, José Lino Lourenço Sousa, com data de 10 de Março de 1930. O edifício é composto 

por três pisos com ligação interna ao hospital existente, ao nível do 1º andar, integrado e adossado 

lateralmente. 

 A fachada principal é composta por três corpos que se dividem pelo tipo de vãos utilizados. 

O corpo central, ao nível do rés-do-chão, é constituído por uma porta de dois batentes, ladeada por 

janelas, e no 1º e 2º andar três janelas de dois batentes; no lado esquerdo destaque para a fenestração 

em bow window do 1º andar; no lado direito uma janela de sacada no 2º andar em continuidade no 

desenho com as janelas do 1º andar e do rés-do-chão. A fachada posterior é ritmada por um 

conjunto de quatro janelas de lintel recto, em cada piso. Telhados de quatro águas. 

 A divisão interna dos espaços vai, quase na sua totalidade, para os quartos, mas também 

para gabinetes do médico, enfermarias, vestiário, rouparia e lavabos. 

 Estando este projecto aprovado, com os respectivos desenhos, desconhecemos a razão da 

sua não concretização. No local deste suposto projecto encontrámos um edifício com as mesmas 

proporções, mas bastante diferente na sua composição formal e estética. Por não termos elementos 

suficientes que provem que o edifício que lá está é uma alteração ao projecto que deu entrada na 

CMB, consideramos o trabalho não concretizado. No entanto ouvimos vozes que atribuem a MC 

este edifício que se encontra no mesmo local, para o qual realizou o projecto para a ampliação do 

hospital da Irmandade de Santa Cruz.

                                                      
9 AMB – OG26, Processo 242/36 
10 AMB – OG26, Processo 242/36 
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Ilustração 379 – Alçado Principal e Posterior para o Hospital de Santa Cruz, 1930-36. 

Não construído. In AMB-OG26, Processo 242/36. 

 

 

Ilustração 380 – Planta do r/c, 1º e 2º andar para o Hospital de Santa Cruz, 1930-36. 

Não construído. In AMB-OG26, Processo 242/36. 
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2.2.  Projecto para Pavilhão Sanatório para Enfermarias e Isolamento no Seminário de 

Fraião do Espírito Santo, Braga, s. d. (década de 1930-40) 

Os projectos que se encontram no arquivo da BPB-UM, do ateliê de MC, não correspondem 

ao que observamos directamente no Seminário de Fraião. Por falta de documentação e informação 

complementar e pela observação no local, podemos avançar com a conclusão de que a obra não se 

realizou, pelo menos conforme os projectos que tivemos acesso. 

Das obras solicitadas pelo Seminário encontramos apenas pedidos à CMB de menor 

envergadura, como é o caso de muros, canalização, calçada e iluminação pública, nos anos de 1929 

até 1934.11 

 Os desenhos para este projecto, existentes na BPB-UM, não estão assinados nem datados, 

parecendo-nos de uma fase correspondente à década de 1940, por comparação a outros trabalhos de 

MC da mesma época. No entanto, outros elementos serão necessários para comprovar a sua autoria 

e datação. 

 O corpo que se acrescenta ao edifício existente tem como função servir de enfermarias e 

isolamento, conforme indicação nos desenhos e estudos. Trata-se de um pavilhão com três pisos: 

R/C, 1º e 2º andar. No R/C as divisões estão distribuídas pelas funções de armazenamento de 

combustível, cozinha, copa, rouparia, engomadoria, espaços para o pessoal, quarto e W.C; no 1º e 2º 

andar os quartos, enfermarias, sala de jantar e W.C. 

 Exteriormente os três pisos são abertos por abundante fenestração e uma varanda que corre 

por toda a fachada principal, continuando pela fachada lateral. Numa outra versão do mesmo 

projecto a varanda na fachada principal apenas corre do meio para o fim, avançando também para a 

fachada lateral. 

 

Ilustração 381 – Alçado Principal e Lateral para Seminário de Fraião, s. d. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 26. 

                                                      
11 AMB – Obras Particulares – Pasta 12, Processo 45/929 
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Ilustração 382 – Alçados Sul, Nascente e Norte para Seminário de Fraião, s. d. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 27. 

 

 

Ilustração 383 – Plantas do r/c, 1º e 2º andar para Seminário de Fraião, s. d. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº30. 
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3. Arquitectura de Restauração, Hotelaria e Turismo 

3.1.  Café Cinelândia, Braga, 1947-49 – transformado em sapataria 

 O Café Cinelândia12 ficava num prédio de rendimento, propriedade do Sr. Raúl Dias, 

projecto também de MC, 1946-48, que abordaremos neste trabalho. Os desenhos do café 

encontram-se no arquivo da BPB-UM, enquanto o projecto do edifício está no AMB.13 O café já não 

existe desde a década de 1970, estando ocupado por uma sapataria, que manteve alguns elementos 

decorativos originais. 

 O café inaugurou no dia 19 de Março de 1949, sendo noticiado no dia seguinte, como obra 

de um grupo de arrojados bracarenses, que não se pouparam a canseiras nem a sacrifícios para 

dotar a terceira cidade do país com mais uma casa que dignificasse o seu nome e a sua categoria, e 

servisse até de incentivo a outras manifestações de progresso de que Braga tanto necessita.14 

 O café ocupava o r/c e a cave, onde estavam os bilhares e outros jogos, bem como as 

instalações sanitárias, com ar ventilado. O projecto, saído do lápis do consagrado arquitecto Sr. 

João de Moura Coutinho, é, na verdade, digno dos maiores louvores, pelo conjunto admirável e até 

pelo cunho artístico de que se reveste.15 

 O salão no rés-do-chão, virado para a Avenida Marechal Gomes da Costa, actual Avenida 

da Liberdade, adquiria uma certa imponência com o varandim, de onde se avistava o movimento da 

rua. A decoração acentuava os elementos arquitectónicos, como colunas, pilares e caixotões do 

tecto, concentrando-se também nos frisos altos, onde se viam pinturas com cenas de um pseudo 

folclore minhoto, parecendo inspiradas no grupo oficial de bailados, o “Verde Gaio.”16 Os 

apainelados de madeira, suavizados pelos tons de azul e amarelo dourado das pinturas decorativas, 

criavam uma atmosfera de ―modernidade e progresso‖. 

Mas, repetimos, tão ou mais importante que estas obras [arquitectónicas], no corte com os 

valores do passado e com a introdução de uma efectiva modernidade, foi a transformação de 

imensas lojas comerciais, pastelarias, cafés e padarias, pois foi aqui, nestas obras de menor 

dimensão, que Braga se tentou pôr a par das estéticas mais recentes que se estavam a praticar no 

nosso país.17

                                                      
12 Propriedade de Raul Dias, José Bernardino A. Fernandes, Manuel José da Silva e José Ferraz, in Diário do Minho, 20.3.1949. 
13 AMB - Obras Gerais – Pasta 99, Processo 297/48. 
14 In Diário do Minho, 20.3.1949. 
15 In Diário do Minho, 20.3.1949. 
16 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A Paróquia de São José de São Lázaro (1747-1997). Braga: Paróquia de São José de São Lázaro, 1997, p. 

204. 
17 OLIVEIRA, Eduardo Pires de - A difícil dialéctica entre o passado e a modernidade: Braga 1925-1950. Braga: Universidade do Minho-
Centro de estudos Lusíadas, 2005, pp. 86-87. Separata de FORUM, Braga, 38, Jul-Dez 2005 
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Ilustração 384 – Duas perspectivas do interior do Café Cinelândia, Braga, 1947-49. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº70 e 72v, respectivamente. 
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3.2.  Hotel Moderno e Hotel das Termas, Gerês (ligações e arranjos), década de 1940 

 Desde finais do século XIX que há notícia da existência de unidades hoteleiras, nas Termas 

do Gerês, tirando partido da qualidade das águas medicinais.18 António Joaquim Ribeiro inaugurou o 

Hotel Ribeiro em 1884. Na mesma época seguiu-se o Hotel Universal. 

Quando a Empresa Hoteleira do Gerês iniciou as suas actividades, na década de 20, do 

século passado, acrescentou, a essas duas unidades, o Hotel do Parque, o Hotel das Termas e o 

Hotel Moderno, o qual viria a ser destruído por um incêndio em 1961. Durante décadas a vida e a 

animação termais giraram em torno destes Hotéis.19 

 A Empresa Hoteleira do Gerês, inicialmente designada Empresa das Águas Medicinais do 

Gerez, terá iniciado uma série de trabalhos após 1925, geridos por Eduardo Honório de Lima e 

Alberto de Magalhães, com o intuito de transformar o Gerez numa das melhores estâncias de 

Portugal.20 Em 1928 o Gerês apresentava já um bairro higiénico magnífico, dois hospitais, um para 

os indigentes e outro para funcionários; a grande colunata, a magestosa escola primária, o jardim 

em frente a esta, etc, etc.21 No jornal Diário do Minho é referida a intenção da gerência da Empresa 

de dotar o Gerês de um edifício para os correios, de um telefone, de deslocar a capela de Santa 

Eufémia, e de ligar a estrada do Gerês à Portela do Homem, na fronteira com a Galiza, para o que o 

governo da Ditadura já votou 850.000$00, etc.22 É referido ainda a criação do Parque das Termas, 

de vegetação luxuriante, e atravessado por um lago e as águas do Rio Caldo. 

 Não são referidas, nesta data, as obras com a construção dos novos hotéis, mas é feita uma 

previsão de que A avaliar pelo já feito não receamos que muito em breve o Gerez será uma das 

mais belas estâncias não só para doentes, como de repouso e turismo.23 

 No arquivo da BPB-UM, vindo do ateliê de MC, existem vários desenhos, plantas, cortes e 

alçados, sobre um projecto de modificação do interior de parte do Hotel Moderno e a ligação ao 

Hotel das Termas. Estes desenhos não estão datados nem assinados, e não se conseguiu averiguar da 

realização destas obras. 

 O edifício do Hotel Moderno sofreu um incêndio em 1961, ficando irremediavelmente 

destruído. O Hotel das Termas ainda se mantém activo, tendo sido remodelado recentemente. 

 Uma vez que a construção destes novos hotéis é por volta dos finais da década de 

1920/início da década de 1930, e que as obras que aqui se apresentam são para ligar os dois hotéis, 

para além das modificações interiores do Hotel Moderno, esta intervenção do ateliê de MC, a ter 

existido, será posterior a esse período. 

                                                      
18 As águas minero-medicinais do Gerês estavam aconselhadas para o tratamento de doenças do fígado, artritismo, obesidade, diabetes e 

gota. In Diário do Minho, 29.7.1928. 
19 In www.ehgeres.com – Empresa Hoteleira do Gerês, 29.8.2010. 
20 In Diário do Minho, 29.7.1928. 
21 In Diário do Minho, 29.7.1928. 
22 In Diário do Minho, 29.7.1928. 
23 In Diário do Minho, 29.7.1928. 

http://www.ehgeres.com/
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 Mais uma vez, um projecto vindo do ateliê de Moura Coutinho revelando uma série de 

estudos e intervenções num espaço interior, neste caso com funções hoteleiras. O Hotel Moderno 

era constituído por 1º andar, rés-do-chão e um nível inferior ao rés-do-chão, sendo as intervenções 

nestes dois últimos pisos. As propostas vão no sentido de resolver situações de distribuição dos 

espaços, suas funções e circulação: quartos e camaratas; salão e espaço para festas e espectáculos; 

jardins e bar; cozinha e sala de jantar; instalações sanitárias; arrumos e arrecadações; rouparia e 

lavandaria; e outros serviços ao público. 

 

 

Ilustração 385 – Planta, alçado e corte – projecto de ligação do Hotel Moderno e Hotel das Termas, s. d. 

In BPB-UM – Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº132 e 133, respectivamente. 

 

 

Ilustração 386 – Perspectiva do Hotel Moderno, já desaparecido. 
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3.3.  Beira Palace Hotel, Viseu, s. d., projecto não construído 

 Os desenhos para este projecto encontram-se no arquivo da BPB-UM, consistindo em 

alçados, principal e lateral, e plantas, do r/c, 1º, 2º e 3º andar. Os desenhos não foram passados a 

tinta, com excepção das cópias a ozalide do 1º e 2º andar, e não estão assinados nem datados.  

O projecto parece não ter sido concretizado, pois nenhuma fonte e bibliografia sobre Viseu 

assinalam a sua existência ou a sua demolição. No alçado principal está inscrito Beira Palace Hotel, 

e atrás de um dos desenhos, a lápis, Hotel ALFC, Viseu, noutro está escrito Hotel Vizeu, e em dois 

outros diz H. F. Lopes, Viseu. Nenhuma destas designações consta dos arquivos municipais ou 

distritais de Viseu. 

 A planta é de base sensivelmente quadrangular, com algumas variantes em diferentes 

desenhos, sem orientação e definição das ruas, para uma possível localização. A fachada principal é 

rematada, nas duas extremidades, por torreões coroados por cúpulas. Desenvolve-se em quatro 

pavimentos, destacando-se o rés-do-chão por cornija saliente que serve de apoio a varanda corrida, e 

o último piso por cornija saliente e janelas de sótão em telhados de inclinação acentuada. A fachada 

lateral dá continuidade a este esquema no torreão, simplificando-se no restante corpo, com vãos 

regulares e alinhados verticalmente. 

 As fachadas apresentam um desenho num estilo eclético, com influências barrocas e 

renascentistas, características do trabalho de MC por volta dos anos 20, semelhante à linguagem 

usada nos bancos deste período. 

Os acessos no r/c são feitos por duas entradas diferenciadas: para os funcionários há um 

acesso de serviço no torreão lateral esquerdo, com portaria em frente, escritório à esquerda e espaço 

para venda de tabaco à direita; ao fundo, do lado esquerdo, WC, vestiário e uma escada de 

circulação. O acesso ao público faz-se pela fachada principal por um salão e área de comunicação 

com a escada de circulação, à esquerda, a sala de jantar, à direita, seguida da copa, da cozinha e de 

uma escada de serviço. Nas traseiras uma garagem para os automóveis. 

O 1º, 2º e 3º andar são semelhantes na distribuição dos espaços e funções, mas apresentam 

duas variantes: na 1ª opção ocupa-se todo o espaço por cima do rés-do-chão para os quartos, WC e 

circulação, enquanto a 2ª hipótese é deixado, ao fundo, espaço para escritórios, cabines e limpeza de 

automóveis no 1º andar, um apartamento T2, com terraço, no 2º andar, e espaço vazio no 3º andar. 

De assinalar, ainda, a existência de um desenho de pormenor com desenhos decorativos e de 

colunas de um átrio, que supomos fazer parte deste conjunto. 

O conjunto de plantas e alçados para o Beira Palace Hotel em Viseu apresenta uma 

semelhança formal e estrutural com o Banco de Portugal para a mesma cidade. Teria MC 

aproveitado o projecto do hotel não concretizado para o banco? Não obtivemos informação 
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suficiente para avançar com mais certezas, tendo em conta que os desenhos para o hotel não estão 

datados, podendo ser tanto anteriores como posteriores ao projecto do banco. 

 

 

Ilustração 387 – Alçado principal para o Beira Palace Hotel. Estudo, s. d. 

In BPB-UM – Desenho do ateliê de Moura Coutinho, Nº 2. 

 

 

Ilustração 388 – Planta do 1º e 2º andar para o Beira Palace Hotel. Estudo, s. d. 

In BPB-UM – Desenho do ateliê de Moura Coutinho, Nº 34. 
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3.4.  Casino, Póvoa de Varzim, década de 1930. Projecto não construído 

 No arquivo da BPB-UM encontra-se uma planta, identificada na parte de trás como 

Projecto para o Casino da Póvoa de Varzim, vinda do ateliê da MC. Trata-se da planta do 1º andar 

e não está assinada nem datada. 

 O actual Casino da Póvoa do Varzim é um projecto da autoria do arquitecto Rogério de 

Azevedo (1898-1983), construído na década de 1930. Este arquitecto foi autor do Grande Hotel e da 

recuperação da Igreja de S. Pedro de Rates, também na Póvoa de Varzim, para além de muitos 

outros projectos, entre os quais o edifício do ―Comércio do Porto‖ e o hotel Infante Sagres, ambos 

no Porto, e juntamente com Raul Lino foi criador dos modelos-tipo para edifícios escolares nos anos 

30. 

 A existência desta planta no ateliê de MC coloca algumas questões relativas à sua razão de 

ser: terá havido um concurso, no qual MC participou, e não foi seleccionado? Não houve concurso e 

é um exercício? Poderá ser o projecto para um casino a construir no Parque da Ponte, em Braga, que 

não chegou a concretizar-se? Ficam as dúvidas porque não nos foi possível encontrar as respostas. 

 

 

Ilustração 389 – Planta do 1º andar – projecto de Casino, s. d. 

In BPB-UM – Desenho do ateliê de Moura Coutinho, Nº 45. 



 

379 

 

4. Outros Equipamentos Urbanos – Públicos e Privados 

4.1.  Delegação do Jornal de Notícias, Braga, 1945-50 

 O projecto para a delegação do Jornal de Notícias, em Braga, deu entrada na Câmara a 18 de 

Novembro de 1945, para respectivo licenciamento. Tanto a nota justificativa como as plantas, corte 

e alçado estão assinados conjuntamente por MC e pelo arquitecto João Pereira Braga.24 

 Este edifício fica situado no gaveto entre a rua do Souto e a Rua do Castelo, com frente para 

o Largo Barão de S. Martinho. A irregularidade do terreno resulta do processo demorado e 

controverso da regularização da rua do Castelo em 1944. Nestas condições se estudou o edifício, e 

crê-se que, nas suas linhas sóbrias, mas nobres, no seu aspecto tradicional, com o andar-

mansarda, em material diferente da parte inferior da casa – lindo motivo do século XVIII, 

introduzido em Portugal pelo arquitecto Mazzinini – crê-se, dizemos – que o projecto apresentado, 

quando executado, não desmerecerá do local e dos edifícios ali existentes.25 

 A Comissão de Estética contestou o facto de a fachada para a rua do Souto ser maior do que 

a virada à rua do Castelo, por as dimensões das ruas ser inversa a esta distribuição, e na nesta última 

enfrentando um edifício imponente – edifício das Repartições Públicas de Marques da Silva. Os 

arquitectos defendem-se dizendo que a esse mal não estava na mão de quem executou o projecto 

remediar.26 

 Os pavimentos são em betão, mas as paredes são de perpianho, com cantaria nos cunhais, e 

os panos do edifício são pintados de cor de rosa pálido, cor frequentemente usada em projectos de 

MC, para aligeirar o aspecto do edifício e fugir à pretensão de monumental27. O edifício só ficou 

pronto em 1950. 

 

Ilustração 390 – Fachada Principal da Delegação do Jornal de Notícias, Braga, 2010.

                                                      
24 AMB – OG106, Processo 103/50 – Mandado de Notificação, Requerimentos, Nota Justificativa, Desenhos e Auto de Vistoria. 
25 AMB – OG106, Processo 103/50 – Nota Justificativa. 
26 AMB – OG106, Processo 103/50 – Nota Justificativa. 
27 AMB – OG106, Processo 103/50 – Nota Justificativa. 
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Ilustração 391 - Alçado principal e laterais rebatidos do Jornal de Notícias, Braga, 15.11.1945. 

Moura Coutinho assina juntamente com João Pereira Braga. In AMB-OG106, Processo 103/50. 

 

 

Ilustração 392 – Plantas do r/c, 1º, 2º e 3º andar e Corte, Jornal de Notícias, Braga, 15.11.1945. 

Moura Coutinho assina juntamente com João Pereira Braga. In AMB-OG106, Processo 103/50. 
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AMB-OG106, Processo 103/50 

NOTA JUSTIFICATIVA 

―O projecto que se apresenta para o edifício a construir no gavêto constituido pelas ruas do 

Souto e do Castelo, obedece estritamente ao determinado pela Exma. Câmara: Constituir um 

conjunto arquitectónico que abranja os quatro terrenos dêsse gavêto. 

Para tal- para sujeição a êsse condicionalismo – aliás justo – deixa o presente edifício de 

obedecer ao que estaria em harmonia com o seu destino – e que é preceito essencial em arquitectura 

– construção apropriada para um jornal, independente e caracteristica. Mas de bom grado se 

sacrifica êsse preceito ao conjunto estético do local, que, pelo já existente, - duma certa grandeza – 

obriga a pôr de banda a diversidade de motivos arquitecturais em pequenas fachadas, mórmente no 

topo do gavêto. 

Néstas condições se estudou o edifício, e crê-se que, nas suas linhas sóbrias mas nobres, no 

seu aspecto tradicional, com o andar – mansarda, em material diferente da parte inferior da casa – 

lindo motivo do século XVIII, introduzido em Portugal pelo arquitecto Mazzinini – crê-se, dizemos – 

que o projecto apresentado, quando executado, não desmerecerá do local e dos edifícios ali 

existentes. 

Mas, é preciso que se diga – um mal grave ressalta à primeira vista, mas êsse não estava na 

mão de quem executa o projecto, remediar: O DESIQUILIBRIO PATENTE ENTRE A 

LARGURA DA FACHADA SOBRE A RUA DO SOUTO – RUA ESTREITA – E A DA RUA 

DO CASTELO – LARGA – E ENFRENTANDO UM EDIFICIO IMPONENTE. Aquela fachada 

é relativamente larga de três janelas, e esta é estreita, de conjunto acanhado, de duas janelas e, para 

mais, com as duas pilastras (aqui motivo arquitectónico essencial) em demasia juntas. 

O exame da fachada geral, desenhada em geometral, por escassêz de tempo não permitir 

fazer a perspectiva, dispensa larga descrição. Sòmente se dirá que, as portadas do rez do chão, 

sobressaindo do branco da cantaria, serão guarnecidas com estreitas faixas de mármore em que 

predomine o preto e a parte central, entre as duas cornijas, será guarnecida a cor-de-rosa pálido, em 

induto ou placas, para aligeirar o aspecto o edifício e fugir à pretensão de monumental. 

Está hoje estabelecido deixar-se livre a arquitectura do rez do chão em locais do centro 

urbâno para adaptação a qualquer forma de comércio. Mas aqui já a tal se atendeu deixando largas 

vitrines. Assim, é de aconselhar não ser permitida qualquer alteração que iria prejudicar o conjunto 

estético, muito de atender no ponto mais central da cidade. 

Para maior aproveitamento do terreno há que fazer as paredes de permianho. Mas os 

pavimentos, em todo ou em parte, de betão armado, garantem absoluta estabilidade a esta e às 

construções que se lhe escostem. 
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No restante, quer em material, quer em execução, seguir-se-à o usual, tendo em conta a 

natureza da construção e o local on de se levantará. 

 

Braga, 12 de novembro de 1945 

Assinado por: João Pereira Braga, arqº, e João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça‖ 
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4.2.  Lavadouro Municipal, Braga, 1914, projecto não construído 

 O projecto de Lavadouro Municipal, assinado e datado em 25 de Outubro de 1914 por MC, 

parece não ter-se concretizado, segundo o que conseguimos apurar. 

Num dos desenhos que compõem este projecto, plantas, cortes e alçados, há um alçado 

principal aguarelado com a indicação de que seria uma oferta do Sr. Júlio de Amorim Lima, à 

cidade de Braga. 

Júlio de Lima, capitalista abastado, foi um grande benemérito da cidade, ajudou os pobres e 

necessitados, tendo apoiado várias instituições de caridade e beneficência. Voltaremos a abordar o 

seu carácter altruísta quando, às suas custas, mandou edificar uma rua completa para fazer frente à 

crise operária de final da década de 1920. Esses edifícios terão também o risco de MC. 

As razões da não concretização deste lavadouro não são conhecidas, assim como a sua 

localização. A cidade haveria de ter um Lavadouro Municipal em 1932, em betão, no Lugar das 

Lages, freguesia de S. Lázaro, por mão da Câmara e subsídio do Estado.28 

 A proposta de MC inclui uma pequena casa no piso superior lateral ao lavadouro. Este 

prolonga-se horizontalmente, e num só piso, para o lado direito da casa. Um alpendre dá acesso 

simultâneo à casa e ao lavadouro, embora este tenha outro acesso mais directo e central. De telhados 

revirados nos beirais; alpendre; janela de ângulo e varandinha florida; janela de guilhotina e 

envidraçado em quadrícula, o seu estilo filia-se nitidamente na tipologia da casa portuguesa. 

 

 

Ilustração 393 – Projecto para um Lavadouro Municipal. Desenho aguarelado, 25.10.1914. 

Sem local definido. In AMB-OU33. 

                                                      
28 AMB – Obras Gerais, Pasta 3, Processo 33/932 
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Ilustração 394 – Alçados laterais e Principal, 25.10.1914. In AMB-OU33. 

 

 

Ilustração 395 – Corte Transversal, Longitudinal, Planta do r/c e 1º andar, 25.10.1914. In AMB-OU33. 

 

4.3.  Armazém de António Marinho, Braga, 1927, projecto não construído 

 A 2 de Abril de 1927, António Magalhães Affonso Marinho29 pede licenciamento para a 

construção de um armazém, com frente para rua Pereira Caldas, actual rua Gonçalves Sampaio, e 

para a rua dos Granginhos, actual S. Lázaro. O projecto é aprovado a 27 de Abril de 1927, na 

                                                      
29 Este proprietário já nos tinha aparecido no auto de arrematação e loteamentos dos terrenos da Auto-Garagem e dos terrenos por trás do 

Teatro Circo, juntamente com «Zenha». In AMB – Obras Urbanas, Pasta 24 – Arrematação de materiais e terrenos do extinto Convento dos 
Remédios. Vd. plantas com a distribuição dos terrenos pelos diversos arrematantes. 
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condição de previamente ser marcado o alinhamento e cóta de nível do soleiramento do prédio a 

construir.30  

 A acompanhar o pedido de licenciamento estavam a planta, corte e alçados, assinados e por 

Moura Coutinho. Não há memória de o armazém se ter chegado a construir. O edifício tinha dois 

corpos, de um e dois pisos. A planta mostra-nos uma divisão interna com espaços para armazém e 

escritórios. 

A fachada principal, virada para a rua Pereira Caldas, apresenta-nos um corpo dividido em 

três registos, separados por pilares a toda a altura de duplo pé direito. MC recorre a uma linguagem 

classicizante, com entablamento, platibanda e pilares canelados, evidenciando uma certa 

imponência, num edifício em cujas funções não seria de prever tão grande aparato. 

 

 

Ilustração 396 – Alçado Principal do Armazém, Rua Pereira Caldas (actual Gonçalo Sampaio), 2.4.1927. 

In AMB-OG9, Processo 12/927. 

 

 

 

                                                      
30 AMB – Obras Gerais, Pasta 9, Processo 12/927 
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Ilustração 397 – Alçado lateral do armazém, Rua dos Granginhos, 1927. 

In AMB-OG9, Processo 12/927. 

 

Ilustração 398 – Planta e Corte do armazém, 1927. 

In AMB-OG9, Processo 12/927. 

 



 

387 

 

4.4.  Garagem no Bom Jesus, Braga, s.d., projecto não construído 

 As plantas, cortes e alçados, para o projecto de uma garagem no Bom Jesus do Monte, 

existem em arquivo da BPB-UM, vindos do ateliê de MC, não estando assinados nem datados, e 

para o qual que não conseguimos comprovar a sua construção.  

 Trata-se de um edifício com dois corpos distintos, o da garagem propriamente dito, de um 

só piso, com duas largas portas laterais e uma janela alta ao centro, por baixo da qual tem a inscrição 

Garage; e o corpo lateral direito, que consiste numa torre de dois pisos, com três vãos na vertical, 

com escada interna. Telhados de quatro águas na garagem e inclinação acentuada na torre formando 

mansarda com janela. 

 Tipologia da casa portuguesa, linguagem formal da ideologia de Raul Lino. 

 

 

 

Ilustração 399 – Alçado, planta, telhado, corte longitudinal e transversal, s. d. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 59 e 60, respectivamente. 
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4.5.  Piscina, s.l, s.d., projecto não construído 

 A planta e o corte, que constam do arquivo da BPB-UM, do ateliê de MC, não identificam o 

local. O desenho não está assinado nem datado. 

Espaço simétrico com hall central, à direita balneários dos professores e chuveiros, e à esquerda 

rouparia e casas de banho com banheiras. Em frente aos balneários a piscina a toda a largura do 

edifício. 

 

 

Ilustração 400 – Planta e Corte para Piscina, s. d. 

In BPB-UM - Desenho do ateliê de Moura Coutinho, Nº 160. 
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5. Habitações, Prédios de Rendimento e Casas Económicas 

5.1.  Casa/Garagem na Rua de S. Marcos, Braga, 1935 

 

 

  
Ilustração 401 – Alçados, Cortes e Planta da Casa e Garagem que liga ao Auto-Palace, 1930-35. 

In AMB-OG22, Processo 150/935. Fotografia de 2010.  
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5.2.  Prédio do Sr. Raul Dias, Av. da Liberdade, Braga, 1946-49 

 

 

Ilustração 402 – Alçado Principal, corte e planta topográfica do prédio do Sr, Raul Dias, 1946-49. 

In AMB-OG99, Processo 297/48. 

 

Ilustração 403 – Fachada actual do prédio da Av. da Liberdade, Braga, 2010.
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5.3. Casa do Sr. João Esperança, Rua Eça de Queirós, Braga, 1948 

 

  

Ilustração 404 – Alçado da casa do Sr. João Esperança, Rua Eça de Queirós, 12.7.1948. Fotografia de 2010. 

In AMB114, Processo 356/51. 

 

5.4.  Casa do Sr. Alberto Cruz, Rua Eça de Queirós, Braga, 1950 

 

Ilustração 405 – Alçado da Casa do Sr. Alberto Cruz, 1948-50. 

In AMB-OG107, Processo 191/50. 
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5.5.  Prédio do Sr. António Costa Lima (Bazar Cruz), Gaveto da Rua Eça de Queirós com a 

Praça do Município, Braga, 1950 

  

Ilustração 406 – Alçado Principal poente e nascente, 4.5.1950. 

In AMB-OG115, Processo 425/52. 

  

Ilustração 407 – Planta das Fundações, 4.5.1950. Fachada do gaveto, 2010. 

In AMB-OG115, Processo 425/52. 

 

Ilustração 408 – Planta do 2º andar, 4.5.1950. 

In AMB-OG115, Processo 425/52. 
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5.6.  Remodelação da casa do Sr. João Paiva Brandão, Rua do Alcaide, Braga, 1951 

      

 

Ilustração 409 – Alçados e Plantas da Casa do Sr. João Brandão, 18.7.1949. 

In AMB-OG113, Processo 272/51. 

 

 

Ilustração 410 – Fachada da casa da Rua do Alcaide, Braga, 2010. 
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5.7.  Concurso de Projectos de Casas Económicas, Póvoa de Varzim, 1915-1916, projecto não 

construído 

 Os anos de 1916 e 1917 serão dedicados, quase exclusivamente, à Póvoa de Varzim. O seu 

presidente da Câmara, na altura, o Dr. David José Alves, homem culto e viajado, tomou a iniciativa 

de abrir um concurso para casas económicas e higiénicas, do qual saiu vencedor MC, tendo como 

júri o arquitecto Rosendo Carvalheira. Com o propósito de prosseguir esta tarefa, o Dr. David Alves 

idealizou uma praia de banhos semelhantes às da costa espanhola e francesa, encarregando, para 

isso, MC de elaborar um projecto da Avenida dos Banhos. Destes projectos faziam parte algumas 

habitações que faceavam para a rua e um balneário. Nunca se chegou a concretizar. 

Em reunião da CMPV, na sessão de 25 de Setembro de 1915, no assunto Casas Higiénicas, 

tinha-se detectado a falta que estas casas faziam a um vila de veraneio e banhos como é o caso da 

Póvoa de Varzim. Nesse sentido, criaram-se uma série de condições e obrigações aos proprietários 

de terrenos, nas zonas mais favoráveis a este género de construções, para se agilizar todo o processo 

construtivo, com o intuito de resolver esta situação e criar fonte de rendimento tanto para a Câmara 

como para os proprietários, e assim como acudir à grande crise operária, abrindo trabalhos e 

fomentando construções.31 

Em sessão de 27 de Novembro de 1915, o presidente, Dr. David José Alves32, propôs um 

concurso de arquitectura, atribuindo cinquenta escudos ao concorrente vencedor que ofereça 

melhores condições de estética, higiene e economia33, para casas económicas, que a Câmara ficaria 

proprietária para futuras construções. 

A Câmara abriu então um Concurso secreto para projectos de casas económicas, estéticas e 

de linha tradicionalista nacional, e para apreciação das provas foi encarregue o arquitecto Rosendo 

Carvalheira, director da revista A Construção Moderna, arquitecto de nomeada e que desse todas as 

garantias de sciencia e imparcialidade.34 A este concurso concorreram três projectos. 

Em sessão de 24 de Abril de 1916 é lido o relatório de Rosendo Carvalheira com o parecer 

favorável para o projecto com a divisa Camarão para primeiro prémio, e uma menção honrosa ao 

projecto com a divisa Alea jacta est, recomendando à Câmara a aquisição dos dois projectos. 

Procedendo-se em seguida à abertura dos envelopes que continham os nomes dos autores relativas 

a cada divisa, verificou-se que o autor do projecto premiado era o arquitecto Senhor João de 

                                                      
31 Livro de Actas (1914-1926) da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Sessão e 25.9.1915, fls. 73v, 73 e 74v. 
32 David José Alves (Póvoa de Varzim, 18.7.1866 – 20.7.1924) – foi presidente do Partido Regenerador durante a monarquia constitucional 

no comício de 10.9.1893, reconhecido o seu carácter durante a crise política devido à tragédia de 1892 em que morrem centenas de 
pescadores ao largo da praia, e como independente une Progressistas e Regeneradores. Vai dedicar-se à elaboração dos fundamentos do 

grande sonho da sua vida, que era fazer da Póvoa uma Estância Balnear permanente. David Alves envolver-se-á em muitos projectos e 

privará com Moura Coutinho, pelo menos em três trabalhos, que damos conta nesta dissertação: Propõe um concurso de Casas Económicas; 
Projecta-se uma grande Avenida dos Banhos; Participa da Comissão de angariação de fundos para a construção da anterior Igreja de S. José, 

na Avenida Mousinho de Albuquerque. 
33 Livro de Actas (1914-1926) da  , Sessão e 27.11.1915, fls. 79v, e 80. 
34 Livro de Actas (1914-1926) da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Sessão e 29.4.1916, fl. 88. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Regenerador
http://pt.wikipedia.org/wiki/1893
http://pt.wikipedia.org/wiki/1892
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Moura Coutinho d’Almeida Eça, de Braga, e o da menção honrosa o arquitecto Sr. Eurico Teófilo 

Pereira, e o autor do projecto “Casa Romaica” o Sr. Gonçalo Artur Cruz.35 

A imprensa da época36 divulgou largamente este concurso, bem como os projectos do 

vencedor e da menção honrosa, assim como publicou o relatório de Rosendo Carvalheira, elogiando 

a Câmara pela iniciativa tomada. Depois de algumas considerações sobre a arquitectura 

tradicionalista em contraponto à arquitectura modernista, preferindo a primeira, Rosendo 

Carvalheira apresenta as razões da sua escolha no seu relatório, quer para o primeiro lugar, quer para 

a menção honrosa. 

Do trabalho de MC diz ser o melhor e mais completo, elogiando a decoração tradicionalista, 

a disposição da planta e a iluminação: A fachada principal é muito equilibrada, bonita e 

portuguesa. (…) A planta é perfeita, e dadas as acanhadas dimensões do espaço para que foi 

projectada, dificilmente se poderia conceber e realizar melhor, mais lógica e fácil distribuição.37 

Dá-nos a conhecer que MC terá enviado mais três propostas de fachada, que como diz o seu autor, e 

muito bem, que numa terra da importância da Póvoa de Varzim, não seria agradável nem lógico, 

que o mesmo tipo de fachada se repetisse constantemente e por vários pontos.38 No entanto Rosendo 

Carvalheira não apreciou de igual modo estas propostas por lhe faltarem as qualidades de entoação 

portuguesa, que tão graciosa e interessante tornam a primeira solução, isto é, a do projecto.39 

Relativamente ao trabalho de Eurico Teófilo Pereira, os elogios são também em grande 

número, mas aponta alguns problemas, como a desproporção de alguns compartimentos e a falta de 

harmonia na fachada principal por não ter utilizado os elementos decorativos tradicionalistas de 

forma coerente. Propõe, no entanto, uma menção honrosa pelas qualidades da planta, sua 

distribuição e iluminação. 

Ambas as propostas apresentam um edifício em altura com 4 pisos, sendo o rés-do-chão 

uma cave alteada, com 7 metros da largura por 12,95 metros de profundidade na menção honrosa e 

15,30 no projecto de MC. Para o r/c zonas de lojas ou arrumos; no 1º andar a sala, sala de jantar e 

cozinha; no 2º e 3º andar os quartos e WC. No projecto de MC o prolongamento da parte da 

fachada posterior permitiu dar, a todas as divisões principais, luz directa, tornando por este facto a 

habitação projectada modelarmente higiénica.40 É nas fachadas que ambos os projectos procuram 

salientar o gosto pela arquitectura tradicionalista, pela inclusão de elementos decorativos, como é 

ocaso dos beirais revirados, mas também acentuar um certo dinamismo no jogo de volumes e na 

                                                      
35 Livro de Actas (1914-1926) da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Sessão e 29.4.1916, fl. 88. 
36 A Arquitectura Portuguesa, Ano IX, nº6, Junho de 1916; A Construção Moderna, Ano XVI, nº 13, 10.7.1916 e nº 14, 25.7.1916; Póvoa de 

Varzim, nº 18 – 5º ano, 23,7.1916. 
37 In A Arquitectura Portuguesa, Ano IX, nº6, Junho de 1916, p. 24. 
38 In A Arquitectura Portuguesa, Ano IX, nº6, Junho de 1916, p. 24. 
39 In A Arquitectura Portuguesa, Ano IX, nº6, Junho de 1916, p. 24. 
40 In A Arquitectura Portuguesa, Ano IX, nº6, Junho de 1916, p. 24. 
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variedade de vãos, que um espaço tão reduzido dificulta. Neste aspecto MC parece ter conseguido 

um projecto mais do agrado de Rosendo Carvalheira. 

  

Ilustração 411 – Alçado principal, lateral e Corte Longitudinal da Casa económica de MC, 1915-16. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano IX, nº6, Junho de 1916, p. 22. 

 

  

Ilustração 412 – Planta do r/c, 1º, 2º andar e sótão da casa Económica de MC, 1915-16. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano IX, nº6, Junho de 1916, p. 22. 

 

 

Ilustração 413 – Aspecto do Hall da Casa Económica, de MC, 1915-16. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano IX, nº6, Junho de 1916, p. 21. 
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AMPV – Livro de Actas de 1914 a 1926, da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. 

Sessão ordinária de 25 de Setembro de 1915, fl. 73v, 74 e 74v. 

 

―(…) CASAS HIGIÉNICAS
 

Primeiro – Considerando que a Póvoa de Varzim é uma das praias mais concorridas do paiz, 

senão a mais concorrida, mas tem grande falta d’habitações próprias para banhistas, no bairro 

balnear, com o conforto e higiene que modernamente são exigidas, acontecendo deixarem de aqui 

vir todos os anos grande número de famílias por essa falta; Segundo – Considerando que a Câmara 

Municipal assim o reconheceu há muito, mandando abrir a Avenida Mousinho d’Albuquerque e a 

rua dos Banhos até Aver-o-Mar, como locais mais apropriados para essas edificações; Terceiro – 

Considerando que apesar dessas ruas estarem abertas à aproximadamente vinte anos, poucas teem 

sido, relativamente, as construções realizadas, não por falta de pretendentes, mas no geral por que os 

seus proprietários ou se recusarem terminantemente a vendê-los ou pedem preços exorbitantes; 

Quarto – Considerando que a maior parte d’esses terrenos destinados para edificações, tendo a 

Câmara para esse fim, feito avultadas despesas com a construção dessas ruas, se acham ainda 

servindo para secadouro de redes e depósito de lixo, como acontece na rua dos Banhos, entre a rua 

do Carvalhido e o Penedo do Cõe, ou transformados em hortas, como acontece na Avenida; Quinto 

– Considerando que a Póvoa assim não pode progredir, sendo a Câmara altamente prejudicada por 

lhe faltarem as receitas que receberia, se estivessem edificados esses terrenos, devendo, portanto, 

pôr cobro a este estado de coisas; Sexto – Considerando também que é preciso acudir à grande crise 

operária, abrindo trabalhos e fomentando construções; Sétimo – Considerando que o emprego de 

capital, em construções destinadas a banhistas, longe de ser arriscado é altamente remunerado, 

podendo-se assegurar um juro superior a seis por cento, desde que essas construções obedeçam a 

um plano convenientemente estudado, sem cantarias pesadas, e apenas ligeiras e graciosas 

aplicações em cimento, como se está usando por toda a parte. Proponho: Primeiro – Que a Câmara 

Municipal mande proceder a um estudo, por técnico distinto, das reparações ou modificações que 

careçam pela sua falta de estética, ou pela falta de condições de salubridade e higiene, os prédios 

sito na rua dos Banhos, no Passeio Alegre, na Avenida Mousinho d’Albuquerque, comprehendendo 

os prédios contíguos da rua da Seura, na rua da Junqueira e na rua Almirante Reis até à rua dos 

Favais; e que ele apresente também um projecto a que devem obedecer as construções em terrenos 

nessas ruas, ainda por edificar. Segundo – Que os proprietários de todos os terrenos situados nessas 

ruas, sem que tenham sido aproveitados para edificações, parques ou jardins, assim como os 

proprietários de construções, que se tornem impróprias do local, pela sua falta d’estética e condições 

de salubridade e higiene, sejam intimados para no prazo de trinta dias declararem, se querem eles 

fazerem por sua conta as construções ou reconstruções, segundo o plano aprovado, dentro do prazo 
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que a Câmara lhes determinar e no caso afirmativo deverão começar as obras e conclui-las dentro 

do prazo que lhes for marcado. No caso de se recusarem a Câmara requererá nos termos da lei 

número quatrocentos trinta e oito de quinze de setembro de mil novecentos e quinze, o processo 

regular para a expropriação d’esses prédios e terrenos, pondo-os depois em praça, com a obrigação 

de serem construídos segundo o plano aprovado e no prazo determinado. A Câmara exigirá uma 

caução nunca inferior a cem escudos, ao cumprimento das obrigações. Terceiro – Afim de não 

acumular os trabalhos de construções de que se não podem realizar todas de uma só vez, sem graves 

perturbações económicas, a Câmara regulará este serviço de forma que anualmente se construam 

cinco prédios na rua dos Banhos, entre a rua do Carvalhido e o Penedo do Cõe, cinco construções 

ou reconstruções na rua dos Banhos, entre o Carvalhido e o Passeio Alegre, uma construção no 

Passeio Alegre e seis construções na Avenida. Para este efeito contar-se-hão, primeiro as 

construções feitas voluntariamente, em segundo lugar começar-se-hão as construções nessas ruas 

por aqueles prédios cuja falta de estética ou salubridade os torne mais impróprios do local e seguir-

se-hão na rua dos Banhos nos prédios do sul para o norte, na Avenida, do poente para o nascente, 

sendo três de cada lado e no Passeio Alegre do sul para o norte. Se houver, porém, alguma empresa 

ou particular que se prontifique a fazer maior número de construções, a Câmara fará as 

expropriações que forem necessárias para dar o maior desenvolvimento a essas construções. Quarto 

– A Câmara, a todos que construírem segundo o seu plano favorece-los-há n’esses prédios com a 

redução de cincoenta por cento, nas contribuições directas municipais durante dez anos e bem 

assim, durante o mesmo prazo com a redução de cincoenta por cento no preço da água. (…)‖ 

 

AMPV – Livro de Actas de 1914 a 1926, da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. 

Sessão ordinária de 27 de Novembro de 1915, fl. 79v e 80. 

 

―(…) CASAS ECONÓMICAS 

Concurso de Arquitectura – O Presidente Dr. David José Alves expoz à Câmara que lhe parecia que 

uma das principais faltas que se notava nesta praia eram casas com boas condições higiénicas e boa 

estética. Desejando procurar ver se remediava este mal oferecia a quantia de cincoenta escudos para 

a Câmara abrir um concurso, nas condições que apresentou para uma casa tipo de largura de sete 

metros, que é no geral a largura dos prédios aqui, devendo o prémio ser concedido ao projecto que 

ofereça melhores condições de estética, higiene e economia, ficando o projecto premiado 

pertencendo à Câmara, mas devendo o seu auctor receber mais vinte e cinco escudos do primeiro 

proprietário que o executar. Lidas as condições foram aprovadas e o Sr. Leite Dourado propoz um 

voto de agradecimento ao Sr. Dr. David que foi igualmente aprovado. (…)‖ 
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ABMRP – Livro de Actas de 1914 a 1926, da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. 

Sessão ordinária de 29 de Abril de 1916, fl. 88. 

 

―(…) CASAS ECONÓMICAS 

Concurso – Comunicou o Presidente que tendo-se apresentado três concorrentes ao 

concurso aberto por esta Câmara para o melhor projecto de casas económicas e higiénicas e sendo 

esse concurso secreto, quer dizer, não sendo conhecidos os nomes dos concorrentes que apenas 

apresentaram as suas divisas, entendeu ele que devia a Câmara escolher para árbitro dessa decisão 

um arquitecto de nomeada e que desse todas as garantias de sciencia e imparcialidade. E assim 

entendeu a Câmara escolhendo o distintíssimo arquitecto Rosendo Carvalheira, um dos membros da 

Sociedade Propaganda de Portugal. Sua excelência dignou-se aceitar, enviando o relatório que está 

junto e a cuja leitura se procedeu. Desse relatório se conclue que o projecto premiado é o que tem a 

divisa Camarão e mereceu menção honrosa o projecto que tem a divisa Alea jacta est, cuja aquisição 

para a Câmara o mesmo árbitro recomenda. A Câmara, conformando-se com o parecer do distinto 

arquitecto, deliberou conceder o prémio de cincoenta escudos ao projecto Camarão e menção 

honrosa ao projecto Alea jacta est. Procedendo-se em seguida à abertura dos envelopes que 

continham os nomes dos autores relativas a cada divisa, verificou-se que o auctor do projecto 

premiado era o arquitecto João, digo Senhor João de Moura Coutinho d’Almeida Eça, de Braga, e o 

da menção honrosa o arquitecto Sr. Eurico Teófilo Pereira e o auctor do projecto Casa Romaica o 

Sr. Gonçalo Artur Cruz. O Sr. Presidente congratulando-se com o bom resultado do concurso, 

propoz que fosse dado um voto de louvor e agradecimento ao distinto arquitecto Rosendo 

Carvalheira, que gratuitamente de uma forma tão amável e desinteressada auxiliou esta Câmara.‖ 
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5.8.  Projecto para a Avenida dos Banhos, Póvoa de Varzim, 1916-1917 

 Associada à ideia de se construir na Póvoa de Varzim uma série de casas económicas e 

também de se substituir ruas com pequenas construções em ruínas ou sem carácter estético, o Dr. 

David José Alves, homem culto e muito viajado, que foi grande presidente da Câmara e insigne 

bairrista, idealizava uma praia de banhos, na Póvoa, semelhante às melhores da costa espanhola, 

francesa e mesmo italiana. E assim, encarregou o arquitecto João de Moura Coutinho de Almeida 

de Eça de elaborar um projecto da Avenida dos Banhos41, (…). Infelizmente nunca se chegou a 

concretizar este sonho do Dr. David.42 

 E assim caiu por terra um projecto que prometia tornar uma linda e laboriosa terra, junto ao 

Oceano, como uma espécie de San Sebastian, em Espanha; Biarritz, em França; ou Ostende na 

Bélgica.43 

 Do projecto de MC faziam parte mais de trinta prédios, com fachadas que variavam entre os 

oito e os catorze metros de extensão, com construções modernas, higiénicas e que ofereceriam aos 

banhistas todas as comodidades e bem-estar, dando ao local um aspecto grandioso e variado. As 

habitações seriam apropriadas à beira-mar, de construção ligeira e económica, suprimindo-se 

praticamente as cantarias aparelhadas. Cada casa seria para três famílias, sendo umas habitações 

mais luxuosas e outras mais modestas, mas todas com WC e andares independentes. 

Moura Coutinho deu uma acentuada entoação portuguesa a algumas das casas projectadas 

e não o fez a todas sem dúvida com o receio que a repetição de motivos parecidos tornasse o 

conjunto monótono, e procurou, por isso, sem deixar de empregar o chamado estilo português, em 

muitas das lindas vivendas, variar os processos, o que à sua genial inspiração é tarefa 

relativamente fácil.44 

Dessas edificações se destacam a primeira casa a construir, a do Sr. Dr. Caetano Marques de 

Oliveira45, e o Balneário. 

O Balneário para ser construído no local onde existe um, embora pequeno, pois que o 

espaço de que se pôde dispor também o é, está bem lançado em planta, vendo-se pelos cortes o 

conforto que deverá proporcionar, aliado a decoração sóbria, mas elegante.46 Na fachada, 

enriquecida pela aplicação de pequenas colunas nas janelas duplas e no vão triplo do centro, denota-

se o cuidado que o MC teve na proporcionalidade e equilíbrio no tratamento dos elementos 

decorativos e arquitectónicos. O balneário ficaria no rés-do-chão, enquanto o piso superior seria 

para habitação. 

                                                      
41 Transformar a antiga rua dos Banhos numa Avenida Balnear. 
42 GONÇALVES, Flávio (dir.) – Póvoa de Varzim. Boletim Cultural, vol. VII, nº 2. Póvoa de Varzim: Ed. C. M. P. V, 1968, p.261. 
43 In A Construção Moderna, Ano XVII, nº 5, 10.3.1917, p. 36. 
44 In A Construção Moderna, Ano XVII, nº 5, 10.3.1917, p. 37. 
45 A ser construído num terreno seu, onde existiam construções para serem demolidas. 
46 In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 1, Janeiro de 1917, p. 3. 
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 O prédio do Sr. Dr. Caetano Marques de Oliveira47 forma gaveto da Avenida dos Banhos 

com o Passeio Alegre (alçado maior), sendo uma parte da construção destinada a consultório 

médico e sua habitação, e a outra para estabelecimentos comerciais no rés-do-chão e os dois andares 

superiores para arrendamento balnear. Amplas galerias permitiriam desfrutar do panorama 

marítimo. As fachadas apresentam grande dinamismo, pelos corpos salientes em janelas de sacada 

fechadas, chamadas bow-windows, de grande utilidade contra as intempéries; janelas duplas, triplas 

e simples; vãos curvos de volta perfeita, de arco abatido e ogival, permitindo, no entanto, uma 

sensação de conjunto harmonioso e coerente. O dinamismo é acentuado pela variedade no recorte 

superior do edifício. O revestimento exterior escolhido, junto ao embasamento e noutros pontos, foi 

o azulejo policromado que se conjuga com o todo, reduzindo-se ao mínimo as cantarias aparelhadas, 

por razões económicas. 

Como aqui já foi referido, o projecto não se concretizou, não se cumprindo o sonho de 

David Alves, nem o veredicto da imprensa da época, pelo menos nesse momento, que seria o de 

tornar a linda vila, hoje já maior e mais desenvolvida do que muitas das nossas cidades da 

província, a mais bela estância balnear do país e das melhores no estrangeiro.48 

Nos artigos das revistas A Arquitectura Portuguesa e A Construção Moderna, e aquando da 

referência aos trabalhos de MC para a Póvoa de Varzim, o leitor é informado de que este autor 

estaria a realizar outros projectos para esta vila, que não encontrámos documentação que o 

comprovasse. Esses projectos incluíam um hospital, um liceu e um museu municipal, ficando a 

dúvida se seriam apenas intenções ou se chegou a concretizar alguma das ideias.49 

 

 

Ilustração 414 – Projecto de transformação da Avenida dos Banhos, 1916-17. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 1, Janeiro de 1917, Estampa. 

 

                                                      
47 Distinto médico municipal e do hospital, gozando de gerais simpatias na Póvoa de Varzim. 
48 In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 1, Janeiro de 1917, p. 1. 
49 A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 1, Janeiro de 1917, p. 4 e A Construção Moderna, Ano XVII, nº 5, 10.3.1917, p. 36. 
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Ilustração 415 – Alçados da Casa do Sr. Dr. Caetano Marques d’Oliveira, 1916-17. Faz gaveto com a Avenida 

dos Banhos e Passeio Alegre. In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 1, Janeiro de 1917, pp.1-3. 

  



 

403 

 

 

 

 

Ilustração 416 – Plantas do r/c, 1º e 2º andar da Casa do Sr. Dr. Caetano Marques d’Oliveira, 1916-17. 

Faz gaveto com a Avenida dos Banhos e Passeio Alegre. In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 1, Janeiro de 

1917, pp.2-3. 
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Ilustração 417 – Projecto para Balneário – Alçado, Plantas e Cortes, 1916-17. 

In A Arquitectura Portuguesa, Ano X, nº 1, Janeiro de 1917, pp.3-4. 
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5.9.  Bairro Operário na Lousã, s. d 

  

Ilustração 418 – Projecto Bairro Operário, Lousã, s. d. – Casas Tipo 1 e 2. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 121. 

  

Ilustração 419 – Casas Tipo 3 e Cooperativa, s. d. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 122 e 123, respectivamente. 

 

 

Ilustração 420 – Planta Geral e Corte Longitudinal, s.d. 

In BPB-UM - Desenhos do ateliê de Moura Coutinho, Nº 155 e 147, respectivamente. 
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5.10.Fachada para casa do Sr. Bento Braga, Rua de S. Vítor, Braga, 1923 

 

Ilustração 421 – Alçado da casa do Sr. Bento Braga, 2.5.1923. 

In AMB-OG5, Processo 28/923. 

 

5.11.Casa e Padaria do Sr. Vicente José da Costa, Rua da Boavista, Braga, s.d. 

 

Ilustração 422 – Plantas, Cortes e Alçados da Casa e Padaria do Sr. Vicente da Costa, s.d. 

In BPB-UM - Desenho do ateliê de Moura Coutinho, Nº 82. 
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5.12.Projecto para Prédio do Sr. José Luiz da Costa, Av. Liberdade, Braga, 1950 

 

 

Ilustração 423 – Alçado e planta Topográfica do Prédio do Sr. José Luiz da Costa, 28.8.1950. 

Projecto assinado simultaneamente por Moura Coutinho e João Pereira Braga. In AMB-OG115, Processo 

361/51. 
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