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à memória de meus pais, Francisco e Virgínia 

aos meus queridos filhos Olavo e Micaela 

ao Tomás, meu neto, que vai permitir continuar a nossa senda 

 

 

 

 

a Robert Chester Smith, 

que há 35 anos me fez saber destes caminhos 

e a todos que com as suas palavras e livros me foram ensinando  

 

 

 

e também a todos os que lutam para que estas casas 

igrejas, capelas, conventos, 

esculturas, pinturas... 

memórias dos nossos passados 

continuem vivas e a encher-nos de alegria e ensinamento 

com a sua beleza e força 
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RESUMO 
 

André Soares (Braga, 1720-1769) foi um criador de obras de 

arquitectura, talha, ferro, desenho e cartografia. A sua grande capacidade 

financeira permitiu-lhe não precisar de trabalhar. Como era corrente na época, 

as suas obras dividem-se por duas correntes artísticas: o rococó e o 

tardobarroco. 

O rococó chegou a Braga pela mão do arcebispo D. José de 

Bragança (1741-1756). André Soares beneficiou do seu apoio ao ser escolhido 

para desenhar o novo Paço Arquiepiscopal, em que oscilou entre o gosto 

joanino e os novos valores do rococó. Rapidamente, porém, mudou para o 

novo estilo, de que são exemplos a nova fachada da Capela de Santa Maria 

Madalena da Falperra e o Palácio do Raio. Mas também fez muito rapidamente 

uma nova inflexão decisiva: as obras de arquitectura passaram a ter um 

desenho que se revê num tardobarroco desornamentado e as de talha 

mantiveram-se num rococó vibrante, ideias que manteve até ao final da sua 

vida. 

A sua obra está espalhada um pouco por todo o Norte de Portugal: 

Braga, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Vila Verde, 

Esposende, Guimarães e Vila Nova de Gaia (esta perdida) 
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SUMMARY 
 

André Soares (Braga, 1720-1769) was an architectural, carving, iron, drawing 

and cartography works creator. His financial wealth meant that he didn’t have to 

work. As its was common in those times, his works were divided in two artistic 

movements: rococo and late baroque. 

 

Archbishop D. José de Bragança (1741-1756) brought Rococo to Braga. André 

Soares benifited from his support, having been chosen to design the new 

Archbishop’s Palace, where he ranged between the Johaninne style and the 

new rococo values. Soon after, though, he changed to a new style, as one can 

witness in the Santa Maria Madalena da Falperra Chapel and the Raio Palace. 

In another equally quick move, his architecural work taking on a new form which 

is part of an unadorned late baroque whilst his carving maintained its vibrant 

rococó characteristics, traits that remained to the end of his life. 

 

His work is scattered all over northern Portugal: Braga, Viana do Castelo, Ponte 

de Lima, Arcos de Valdevez, Vila Verde, Esposende, Guimarães and Vila Nova 

de Gaia (this one no longer available). 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Desde muito novo aprendi a gostar da região em que nasci e vivo, o 

Minho. Desde sempre gostei de viajar. Umas vezes pela história, outras pela 

geografia do mundo. Em adolescente não precisei de ver filmes de Indiana 

Jones para gostar da arqueologia, do passado. Em adolescente fiz, com meus 

pais, múltiplas viagens, sobretudo pelo Minho. 

As minhas viagens maiores foram feitas nos atlas e nos livros. Foi 

neles que pude conhecer mundo, saber que algures também existiam coisas 

belas para além das que havia na minha terra. Fiquei por isso muito admirado 

quando, tinha eu uns 16 anos, soube que havia um americano que andava por 

cá a estudar os nossos monumentos e a publicar livros com excelentes 

gravuras, mas caros demais para eu os poder comprar. Com essa idade tive 

oportunidade de ouvi-lo a falar com o maior assombro do nome de um homem 

que para mim – e para todos! – era então totalmente desconhecido mas de 

quem ele falava com a mais profunda admiração: André Soares. Naquele 

momento disse a mim próprio que se pudesse o ajudaria o máximo possível a 

dar a conhecer aquela figura que era da minha Braga, do meu Minho, e era tão 

fantástica. 

O gosto pela arqueologia era então bem maior, mas não fez esquecer 

que havia um homem que falava da arte da minha terra. Um homem a quem, 

só por isso – e era imenso o que ele estava a fazer pelo meu Minho – eu me 

sentia profundamente devedor. 

Pouco depois de sair do serviço militar, um Amigo fez-me integrar um 

grupo de pessoas que então lutava pela preservação das memórias de Bracara 

Augusta, a mais importante cidade romana do território que viria a ser Portugal. 
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Esse grupo criaria, pouco depois, uma associação de defesa do património, a 

ASPA. 

Então, como agora, era muito difícil lutar contra os interesses de uma 

construção civil desenfreada, o que nos obrigou a procurar as mais variadas 

estratégias para trazer as pessoas para a nossa causa. Uma delas foi a de 

tentar fazer exposições com fotografias antigas da cidade, algo que atraía 

imenso as pessoas. 

Conheci então um pequeno alfaiate que era tão amante de fotografia 

quanto de conhecer o passado urbano da sua cidade. Não foi difícil convencê-

lo a mostrar numa exposição a colecção de cerca de uma centena de 

reproduções de fotografias antigas que fora recolhendo. 

Qual não foi a minha admiração quando, no decorrer da preparação 

dos trabalhos da exposição, pude ver que ele era possuidor de um grupo de 

gravuras avulsas antigas, similares aquelas que eu tinha visto em livros 

daquele americano que entretanto tinha comprado: Frei Cipriano da Cruz, 

escultor de Tibães e Agostinho Marques, enxambrador da Cónega. Numa 

dessas gravuras pude logo perceber uma possível fonte de inspiração para 

uma das fontes do Bom Jesus do Monte, a que está junto ao elevador.  

Com a melhor das boas vontades, mas sem qualquer conhecimento de 

causa, recolhi o maior número possível de informações e de imediato pedi o 

endereço desse americano ao então director da Biblioteca Pública de Braga, 

Dr. Egídio Guimarães, a quem foi dedicado o livro Frei José de Santo António 

Vilaça, e escrevi uma carta onde lhe dava conhecimento desta descoberta e 

me colocava à disposição para quando ele viesse a Braga o pôr em contacto 

com o proprietário das gravuras e outros “papeis”. Poucos dias depois recebi 

uma carta a agradecer a que lhe enviara e a prometer-me que quando viesse a 

Braga me procuraria. Infelizmente, nem um mês mais tarde tive a péssima 

notícia que Robert Chester Smith se suicidara! 

Os meus interesses voltavam-se então decididamente para a 

arqueologia, o que não me impediu de ir tentando comprar e ler os livros 

daquele homem que tão longe levara o nome da minha terra. 
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Em 1988, Myriam Ribeiro de Oliveira, que conhecera em Fevereiro de 

1978 no arquivo da Câmara Municipal de Braga e de quem me tornara amigo, 

fez-me um convite um pouco insólito para um arqueólogo: ir em 1989 a Ouro 

Preto para participar no II Congresso Internacional do Barroco no Brasil, 

correndo todas as despesas por conta da organização. Demorei a responder. 

Eu queria muito ir ao Brasil mas não tinha então possibilidades económicas de 

o fazer; e sabia que se aceitasse poderia haver uma grande reviravolta na 

minha vida pois sentia que era tempo de procurar novos interesses, sair da 

arqueologia, onde já estava há mais de duas décadas. 

E foi isso que aconteceu. A partir daquela data as minhas atenções 

voltaram-se decididamente para a História de Arte, os livros de Robert Smith 

voltaram a ser sofregamente lidos, e passei a frequentar assiduamente os 

arquivos com uma metodologia que de certa forma aprendera com arqueólogos 

alemães, levar tudo “a eito”, para poder recolher todas as informações, sem 

haver a menor falha. 

Primeiro passei imensas horas no Arquivo Distrital de Braga, depois 

estendi as pesquisas às confrarias da cidade e, quatro anos mais tarde, mercê 

de um convite para fazer uma conferência em Arcos de Valdevez, comecei a 

procurar outros arquivos fora da minha cidade, começando no Distrital de 

Viana. Também naquele ano de 1993 saíu o meu primeiro livro sobre o barroco 

bracarense a que logo se seguiu outro sobre o barroco do Minho. 

Curiosamente, então, era o barroco e não o rococó que eu procurava com mais 

afinco! 

O interesse mais decidido pelo rococó surgiu naturalmente. Como 

natural foi também o convite da Fundação Calouste Gulbenkian para estudar a 

figura de Robert Smith. Deve ter sido em 1998 que comecei a olhar para o 

rococó com outros olhos, a visitar igrejas, capelas e conventos, na companhia 

do Ricardo Janeiro que aceitou fazer todas as fotografias que eu precisasse. 

Quase deixei, então, de ter sábados livres, todos eram poucos para fazer essas 

visitas, tendo como guião não só a bibliografia existente mas, também e 

sobretudo, aquelas igrejas, capelas ou edifícios civis que as informações 

documentais me permitiam datar do tempo de André Soares. 
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Primeiro fui recolhendo e organizando imagens e fichas. Depois veio a 

ideia de fazer um livro que pudesse rever o que Robert Smith fizera sobre 

André Soares, livro esse que seria o mais forte agradecimento que eu lhe 

poderia fazer por tudo quanto ele me dera e ao “meu” Minho. Só depois é que 

surgiu a ideia de transformar esse trabalho num doutoramento. E entre a ideia 

e o passá-lá à realidade ainda correram alguns anos. Agora, finalmente, está 

nas vossas mãos. 

 

Esta é, portanto, a história longa de um amor, de uma paixão, de um 

caminho que foi lentamente percorrido, de uma ideia que foi a pouco e pouco 

amadurecendo, de um olhar que se foi entranhando, de uma vontade cada vez 

mais profunda não só de saber tudo sobre aquelas pedras, aquelas madeiras 

douradas ou pintadas que ia vendo na minha frente, mas também de conhecer 

quem foram os homens que as fizeram e a sociedade que as requerera e as 

tornara essenciais para o seu quotidiano. Eu queria entrar no âmago de cada 

peça, de cada homem. Queria saber o porquê de cada coisa. E, porque é 

impossível apagar anos de vida, conhecer a arqueologia de cada gesto. 

O texto que agora vos apresento tem muito desse pulsar de anos e 

anos de olhar. Não tem a força daquela mancha perdida de tinta da mão da 

“Lamentação da Virgem”, da capela da Boa Morte (Correlhã, Ponte de Lima), 

apagada que vai estando pelo afago meigo e pedinte de todos quantos lhe 

rogam intercessão.  

Tenho perfeita consciência que muito caminho foi desbravado no 

conhecimento daqueles anos minhotos, mas também sei igualmente que muito 

mais, uma imensidão quase sem fim, ainda ficou por fazer. Por muito que se 

investigue, há coisas que só se conseguem com a sedimentação do tempo e a 

pluridade de olhares e sentires. E um doutoramento não se compadece, 

naturalmente com isso: é o espaço que tem de ser forçosamente curto e me 

obriga a olhar quase só para a realidade local e regional em detrimento da 

nacional e internacional, é a obrigatoriedade de um trabalho individual que 

impede a necessária e salutar pluralidade de olhares e formas de sentir. 
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Mas por muito individual que este texto tenha que obrigatoriamente 

ser, não deixa de haver nele um pluralismo imenso: são as aprendizagens que 

todos os dias vou fazendo nos livros que vou lendo; nas fotografias que vou 

vendo; nas conversas que vou mantendo; no expressar de sensações de quem 

comigo visita os locais; no ardor das preces que vou admirando, eu que não 

sou crente. Todos sem excepção estão aqui neste texto, seja por amizade, 

sabedoria empírica ou fruto de longos anos de trabalho: o ermitão da capela da 

Falperra que me ensinou quem representavam os vultos que estão dentro dos 

medalhões das torres; o geólogo que me confirmou que o granito da 

balaustrada da fachada do Palácio do Raio, era, sim senhor, diferente do 

restante... 

O meu agradecimento dirige-se a uma imensidão de pessoas. A quem 

me abriu as portas das dezenas de arquivos das confrarias e me deu 

excelentes condições para os trabalhar, aos funcionários dos arquivos distritais 

de Braga e Viana do Castelo que me facilitaram ao máximo a vida, chegando 

mesmo a permitir ver fundos que a exiguidade de pessoal ainda não permitira 

haver tempo para os tratar. 

A quem muitas vezes perdeu tempo a abrir-me as portas das igrejas e 

capelas, às senhoras a quem várias vezes desfiz os arranjos florais que 

estavam a fazer para a igreja ficar “asseada” porque eu só queria fotografar o 

altar ou o santo... 

É um enunciar forçosamente longo de pessoas e instituições que não 

poderei fazer, até pela falha involuntária que poderei praticar de esquecer 

algum nome. Tenho, porém, e também forçosamente, de lembrar aqui alguns, 

aqueles que estiveram mais próximos de mim, o que não quer dizer que não 

merecessem ser todos referidos individualmente: é a Myriam (Ribeiro de 

Oliveira) que me trouxe para os caminhos do barroco e rococó e com quem 

não pude ter tantas as conversas quantas queria e precisava porque o Atlântico 

é demasiado extenso; é o Henrique (Barreto Nunes) que com a sua calma, a 

amizade de décadas me foi incentivando e, também, dando a conhecer livros 

que só um bibliotecário de uma biblioteca de depósito legal consegue ter 

acesso, ou os recortes de jornais que me continua a trazer; o Ricardo (Janeiro) 
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que de La Guardia até Lamego, no Minho, Trás-os-Montes ou Galiza fez cerca 

de três milhares de imagens, e que ao fim de algum tempo já sabia 

perfeitamente o que deveria fotografar, ficando eu assim com mais tempo para 

olhar com mais atenção os pormenores ou para as notas que ia tomando; a 

Clara (Vale) que me soube dar o incentivo que até aí ninguém conseguira e me 

fez, finalmente, trilhar os caminhos para este doutoramento; a Paula (Cardona) 

que tem estado sempre disponível para acompanhar em visitas, discutir ideias 

e conceitos, incentivar nos momentos de algum cansaço e, inclusive, fazer a 

formatação final do texto a apresentar. E são, naturalmente, também os meus 

filhos, o Olavo e a Micaela, muitas vezes sem dizer qualquer palavra, mas 

sempre atentos. E, finalmente, o meu orientador Manuel Joaquim Moreira da 

Rocha, a quem finalmente aprendi a conhecer, a quem devo a sabedoria de me 

ter deixado trilhar um caminho muito individual que soube temperar com 

intervenções cirúrgicas, mas fulcrais. A todos, sem excepção, o meu muito, 

muito, obrigado. 

 

 

Braga, Tibães, Oseira, Vila Praia de Âncora e de novo Braga 

Setembro de 2008 / Setembro de 2011 
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1. BRAGA ANTES E NO TEMPO DE ANDRÉ 
SOARES 
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1.1 O senhorio 

 

Na segunda metade do século XVIII não havia a menor dúvida entre os 

bracarenses que em Portugal havia duas cortes, uma em Braga e outra em 

Lisboa. E foi esta certeza que os seus dois maiores memorialistas, Inácio José 

Peixoto e Manuel da Silva Thedim1, não se cansaram de proclamar, que a 

cidade viveu até 1789, à extinção do Senhorio, velho de quase sete séculos. 

O Senhorio2, concedido pelo Conde D. Henrique em 1112 ao bispo S. 

Geraldo e depois confirmado ao seu sucessor, D. Maurício Burdino, em 1128, 

por Afonso Henriques, moldou a cidade, deu-lhe uma mentalidade que a definiu 

mais do que as muralhas que a envolviam desde aqueles anos e que D. Dinis – 

e não os arcebispos – reforçou3. Em 1472 foi firmado um novo contrato entre o 

Arcebispo D. Luís Pires e o rei D. Afonso V, ficando os arcebispos com a 

alçada da justiça civil e crime na cidade e coutos, com a reserva da apelação e 

agravo nos feitos crimes da cidade para os Tribunais da Coroa4. Mais tarde, em 

1511, o rei D. Manuel I atribuiu aos bracarenses os privilégios dos cidadãos de 

Lisboa e Porto5.  

Foi o facto de ser Primás das Hespanhas, honra que na Península só 

lhe era disputada por Toledo, e ter este Senhorio um poder quase absoluto, 

que fez com que o maior arcebispo entre todos na sua história bimilenar, D. 

                                                 
1
 De Inácio Peixoto, temos as suas Memórias Particulares (Braga: Arquivo Distrital, 1992). Dele 

disse Luís Oliveira Ramos no texto introdutório que fez à edição destas Memórias, ter sido um 
dos melhores e porventura menos organizados memorialistas portugueses pois para si e para 
os seus escrevia (p. XLV). Sobre Manuel José da Silva Thadim veja-se o trabalho de Manuel 
Joaquim Moreira da ROCHA Conceito de Património num autor do século XVIII. Poligrafia, 
Porto, 2, 1993 e OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A capela de São Sebastião, em Braga. Forum, 
Braga, 36, 2004, p. 71-72. 
2
 Não há ainda um estudo global sobre a questão do Senhorio de Braga. Leia-se entretanto o 

trabalho de José MARQUES – Senhorio de Braga e Arcebispos da Independência, Bracara 
Augusta, Braga, 49 (116), 2000, p. 127-174 que como o próprio título diz está particularmente 
bem desenvolvido para os primeiros tempos desta instituição. 
3
 Não há ainda um estudo completo sobre as muralhas de Braga; veja-se, entretanto, José 

MARQUES – O Castelo de Braga (1350-1450). Minia, Braga, 2ª série, 8, 1986, p. 5-34. 
4
 CAPELA, José Viriato; FERREIRA, Ana Cunha – Braga triunfante ao tempo das memórias 

paroquiais de 1758. Braga: [s/n], 2002, p. 63. 
5
 Idem, ibidem. 
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Diogo de Sousa (1505-1532)6, não quisesse aceitar o convite que lhe foi 

endereçado pelo seu rei, D. João III, de quem teoricamente tudo sabia porque 

era seu confessor, para que voltasse a Lisboa, fosse para a corte. Muita honra, 

muito poder tinha este homem - que estudara nas melhores universidades 

europeias e que várias vezes estivera em Roma e Florença, onde contactara 

com alguns dos grandes vultos da cultura e artes - para querer permanecer em 

Braga, para não ter vontade de ir para Lisboa. Mas não foi a única 

personalidade de relevo nacional a aceitar, a desejar essas honras do 

arcebispado de Braga. Outros lhe seguiram as pisadas. 

Veja-se, por exemplo, que um dos mais importantes diplomatas do seu 

tempo, D. Luís de Sousa, não enjeitou a honra de ser nomeado arcebispo de 

Braga, ele que era embaixador numa das principais cortes europeias7. E veja-

se também que no início do século de ouro bracarense, D. Rodrigo de Moura 

Teles, Sumilher da Cortina, honra que nunca esquecia de afirmar, aceitou aqui 

terminar uma longa e honrosa carreira que passou pela reitoria da 

Universidade de Coimbra e depois pelo bispado da Guarda, ele, um 

                                                 
6
 Sobre D. Diogo de Sousa veja-se o texto já clássico mas ainda extremamente útil de Avelino 

de Jesus da COSTA - D. Diogo de Sousa novo fundador de Braga e grande mecenas da 
cultura. Braga, 1993 (reedita a versão original de 1961 publicada na revista O Distrito de Braga, 
vol. 1, fasc. 3-4) e, sobretudo, MAURÍCIO, Rui - O mecenato de D. Diogo de Sousa, Arcebispo 
de Braga (1505-1532): urbanismo e arquitectura. 2 vols. Leiria: Magno, 2000. 
7
 Sobre o cuidado que tinha com a sua casa veja-se o seguinte texto: Começou logo a ornar a 

sua caza e a polla em forma com belissimas alfayas (...) com muitos quadros de grande valor, 
Panos de Raz preciozos, muita quantidade de escritorios do norte, de tartaruga, e bofetes do 
mesmo, bizarros guarda Roupas (...) muitos e muitos contadores da India, e bofetes do mesmo 
(...) e marchetados de marfim (...) e molduras ricas com as suas armas; Huma Livraria 
asombrosa (...) A sua Capella hera a mais Rica de excellente e linda prata (...), e Imagens 
admiraveis; e outras peças, e cruzes com pedrarias, e dous Christos Crucificados de grande 
estimação (...). BN. Secção de Reservados. Fundo Geral, Cod. 419. Breve Compendio da Vida, 
Acções e Morte do Ilustrissimo e reverendissimo Senhor D. Luis de Sousa, Arcebispo de Braga, 
Primaz das Hespanhas, fls. 61-61v. Citado por VALE, Teresa Leonor Magalhães do - A 
importação de escultura italiana no contexto das relações artístico-culturais entre Portugal e 
Itália no século XVII. Porto: Faculdade de Letras / Universidade do Porto, 1999, p. 83. Sobre 
este arcebispo veja-se ainda SOROMENHO, Miguel – D. Luís de Sousa (1637-1690): o gosto 
de um mecenas. In Uma família de coleccionadores. Poder e cultura. Antiga Colecção Palmela. 
Lisboa: Instituto Português de Museus, 1991, p. 15-42; VALE, Teresa Leonor Magalhães do – 
Palácio Poli: residência de um embaixador de Portugal na Roma Barroca. Revista da 
Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património, 4, 2005, p. 155-168 que nos remete 
para mais bibliografia desta autora relativa a D. Luís de Sousa; e GOMES, Paulo Varela - 
Arquitectura, religião e política em Portugal no século XVII: A planta centralizada. Porto: 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 2001, pp. 276-278. 
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disciplinador rigoroso que chegou a Braga com 64 anos, uma idade já 

avançada em anos e em experiências. 

Mas facto ainda mais expressivo da extrema importância do 

arcebispado e do que ele representava, foi a sucessiva nomeação de dois 

homens de sangue real, dois homens que intervieram mais do que os seus 

antecessores no Governo da cidade, da Sua cidade, tio e sobrinho, D. José e 

D. Gaspar8. De Bragança! E foi neste “palco” que se desenvolveu, se afirmou a 

arte de muitos mestres e artesãos, de criadores e de excelentes reprodutores. 

E de André Soares. 

Mas em que é que consistia o Senhorio Bracarense? Muito 

simplesmente no domínio quase absoluto da cidade e sua envolvente, o Couto 

de Braga9, que não correspondendo à área do actual concelho, não deixava de 

ter uma extensão considerável. 

A partir de 1511, os arcebispos passaram a ser, como donatários, os 

principais magistrados e autoridades civis e magistrados militares para a cidade 

e seus coutos. Passaram a nomear ouvidor, que tem paralelo com os 

corregedores régios, e representa o arcebispo na câmara e nos concelhos 

trienais embora pareça que os seus poderes em Braga são menores que 

noutros concelhos porque o Tribunal da Relação Bracarense – que é presidido 

pelo Arcebispo ou pelo seu chanceler, com jurisdição secular na cidade e 

concelho – é um tribunal de segunda instância e, muitas vezes, última 

instância. Os ouvidores só retomarão algum poder no período pombalino. Em 

1671, a nomeação do juiz de fora passou, definitivamente, a ser feita pelo 

Arcebispo, embora tivesse que recair sobre um licenciado em Coimbra e 

receber a aprovação do Desembargo do Paço. A Câmara era composta, na 

Idade Moderna, por dois juízes ordinários, três vereadores e um procurador; os 

vereadores eram nomeados pelos arcebispos a partir das pautas trienais 

eleitas em Câmara, que lhe eram enviadas. 

                                                 
8
 Continuam a ser muito importantes as biografias que Monsenhor José Augusto Ferreira 

traçou destes arcebispos (Fastos Episcopaes da Igreja Primacial Bracarense, vol. 3. Braga: 
Mitra Bracarense, 1932, p. 276-328 (D. José) e 329-384 (D. Gaspar). 
9
 FEIO, Alberto – O Termo de Braga. Boletim da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga. 

Braga, 2 (1), [1921], p. 19. 
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Conforme se irá ver mais adiante, pertencia ao arcebispo de Braga o 

governo civil da cidade, era ele quem nomeava os homens que orientariam os 

trabalhos na Câmara Municipal, que em último caso poderia dar o parecer final 

sobre um determinado assunto, que poderia resolver avançar com uma obra 

sem ter necessidade de ouvir essa mesma vereação, etc. A verdade é que, por 

vezes, a Vereação era apenas o braço executivo do que ele poderia gizar10. E, 

como também se irá vendo ao longo deste texto, este poder foi exercido de 

uma forma pragmática, conforme as exigências do momento e do assunto.  

Não se conhece nenhum estudo sobre a contabilidade dos serviços da 

Mitra, a parte burocrática da arquidiocese em que o arcebispo era, também, a 

última instância. Por isso não sabemos se houve transferências de dinheiro 

para a Câmara; a verdade é que eram instituições com sentidos totalmente 

diferentes, uma religiosa e outra laica. Em nenhuma acta, em nenhum 

orçamento municipal, em nenhum documento camarário se vê que ali tenha 

entrado dinheiro de outra proveniência que não a dos impostos municipais, o 

real da água e o cabeção da sisa, dinheiro que só pontualmente era concedido 

pelo poder central11.  

Isso não impediu, contudo, a que se pudessem colocar as armas dos 

dois arcebispos Bragança numa das obras maiores, das mais significativas do 

poder municipal, o abastecimento de águas à cidade, em meados do século 

XVIII, coroando as “mães de água” das Sete Fontes12, de onde provinha a 

maior parte do manancial que abasteceu a cidade, pelo menos desde o século 

XVII até aos inícios do século XX. A análise das contas da Câmara diz-nos que 

esta era uma das suas principais despesas, ao lado das calçadas e dos 

expostos. 

                                                 
10

 Veja-se, por exemplo, o que mais adiante escreveremos sobre a construção da Fonte de 
águas férreas. 
11

 CAPELA, José Viriato – Fidalgos, Nobres e Letrados no Governo do Município Bracarense. 
Braga: ICS/Universidade do Minho, 1999, p. 23. 
12

 NÓBREGA, Vaz Osório da – Pedras de armas e armas tumulares do distrito de Braga. I. 
Cidade e concelho de Braga. 2. Cidade de Braga. Braga: Junta Distrital, 1970, pp. 492-499.  
Sobre o complexo hidráulico de abastecimento de águas à cidade de Braga não há ainda um 
estudo pormenorizado; veja-se, entretanto, OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A Freguesia de São 
Victor. Braga: Junta de Freguesia de São Vítor, 2001, pp. 172-186. 
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Outro exemplo da afirmação do enorme poder arcebispal pode ser 

visto na construção da Fonte de Águas Férreas, de Fraião, em 1773, porque 

numa acta da Câmara se afirma expressamente, “por ordem de Sua Alteza 

Real, foi rematada a obra na nova fonte de agua ferrea que de novo se acha no 

sitio que fica mistico ao Espadanido para o povo com melhor asseio, resguardo 

e comodidade poder servir-se da dita agua...”. Como já o demonstramos noutro 

local13, no curto intervalo de um dia o arcebispo deu a ordem e a câmara pô-la 

em pregão e escolheu o mestre que iria orientar os trabalhos! E, nesse curto 

espaço de tempo, foi elaborado um desenho, um projecto, para servir de base 

à licitação pública. 

Lembremos ainda o decidido e fundamental apoio que D. Gaspar deu 

ao jovem Carlos Amarante, que com 21 anos14 já fazia riscos para a Câmara15 

e que com 25 anos, em Janeiro de 1773, depois da vereação lhe ter oferecido 

o poderoso cargo de inspector das obras públicas desta cidade, assim deste 

senado como particulares16, recusou o cargo de afilador que lhe era proposto 

na mesma Câmara17. 

Voltemos atrás, aos dois arcebispos, dois Braganças, que governaram 

o arcebispado durante os anos em que o rococó floresceu na região do Minho. 

D. José, irmão de D. João V, esteve em Braga entre 1741 e 1756; D. Gaspar, 

seu sobrinho e irmão do rei D. José, governou a arquidiocese entre 1758 e 

                                                 
13

 Sobre a construção desta fonte e a sua história posterior veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires 
de – As águas férreas de Fraião (Braga): desde o arcebispo D. Gaspar de Bragança até à 
actualidade. In Estudos sobre os séculos XVII e XVIII no Minho. História e Arte. Braga: 
APPACDM Distrital de Braga, 1996, p. 37-59. A transcrição que fazemos no corpo do texto foi 
originalmente publicada neste estudo. 
14

 FEIO, Alberto – Uma figura nacional: Carlos Amarante. Insigne arquitecto e engenheiro. 
1748-1815. Braga: Edições Bracara Augusta, 1951, p. 11: Carlos Amarante nasceu em 30 de 
Outubro de 1748. 
15

 41 D... com Carlos Luís Amarante por uns riscos que fez para o Senado da Câmara 2$400. 
AMB. Livro de Receita e Despesa. 1769.  
16

 AMB. Livro dos Acordaos, nº 45, (1767-1774), p. 161v. 
17

 AMB. Livro dos Acordaos, nº 45, (1767-1774), fól. 163. Veja-se também o texto acima citado 
As águas férreas de Fraião (Braga): desde o arcebispo D. Gaspar de Bragança até à 
actualidade. In Estudos sobre os séculos XVII e XVIII no Minho. História e Arte. Braga: 
APPACDM Distrital de Braga, 1996, p. 44-45. Quem primeiro deu a conhecer que Carlos 
Amarante tinha sido convidado pela Câmara Municipal para estes cargos foi Viriato Capela na 
primeira versão do seu trabalho Fidalgos, Nobres e Letrados no Governo do Município 
Bracarense, publicada na revista Bracara Augusta, vol. 41 (91-92), 1988-1989, com o título: O 
Município de Braga de 1750 a 1834: o Governo e a administração económica e financeira. 
Veja-se também, DUARTE, Eduardo Alves – Carlos Amarante (1748-1815) e o final do 
classicismo: Um arquitecto de Braga e do Porto. Porto: FAUP Publicações, 2000, p. 100. 
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1789. No pequeno período entre os dois, esteve no poder D. Frei Aleixo de 

Miranda Henriques, bispo eleito e confirmado de Miranda. 

D. José (fig. 327) entrou em Braga em 1741 após um longo período de 

13 anos de Sé vacante e de uma intervenção régia que preparou a sua vinda 

após gastos que foram considerados exagerados feitos pelos cónegos que 

então regiam a arquidiocese18. Ao não assistir ao Te Deum mandado celebrar 

pelos cónegos em sua homenagem, iniciou uma relação com o Cabido que iria 

ser muito complicada, levaria muitos dos cónegos à prisão em 1744 e mais 

tarde à intervenção de seu irmão, o rei D. João V, que fez com que tivesse de 

sair da sede da sua arquidiocese em 1 de Dezembro de 1746, só voltando 

após a morte do rei. 

Segundo o testemunho de Inácio José Peixoto, nascido em 1732 e 

mais tarde poderoso desembargador do Paço19, personalidade fulcral na Braga 

do século XVIII, a sua entrada em Braga não poderia ter sido mais solene e 

festiva: Preparou-se a nobreza e povo e todo o clero para receber por 

arcebispo e senhor hum filho de hum rei20. Proclamava-se então que Braga era 

uma corte, uma das duas existentes no país, o que orgulhava profundamente 

os seus habitantes. Era amigo de ver e ouvir e de poucas fallas, segundo o 

testemunho de Peixoto e também magnífico na sua mesa... reedificou o seu 

palacio todo pera a parte do Campo dos Touros; a sua capella que he hua das 

mais famosas a fes toda de novo... Em Guimarães fez um grande palacio... 

Ou por natural inclinação, ou por necessidade de mostrar a sua 

origem, tinha que ser magnífico, veja-se o aparato com que saía, 

acompanhado de um séquito de nunca menos de 18 pessoas. Mas foi muito 

mais comedido na decoração do interior do seu palácio do que D. Gaspar, seu 

sobrinho e sucessor21. E era natural que o Paço Arquiepiscopal Bracarense 

fosse uma casa onde a opulência existia pois ali residiram até ao fim do 

                                                 
18

 Esta questão está bastante bem estudada em ARAÚJO, António de Sousa – Aspectos de 
Braga na primeira metade do século XVIII. In Mappa das Ruas de Braga, vol. 1. Braga: Arquivo 
Distrital, 1989, p. 7-30. 
19

 O mais importante texto sobre Inácio José Peixoto são as suas próprias Memórias 
Particulares (Braga: Arquivo Distrital, 1992), enriquecidas com introduções de José Viriato 
Capela e Luís de Oliveira Ramos. 
20

 PEIXOTO, Inácio José - Memórias Particulares. Braga: Arquivo Distrital, 1992, p. 6. 
21

 PEIXOTO, Inácio José - Memórias Particulares. Braga: Arquivo Distrital, 1992, p. 12. 
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primeiro quartel do século XVIII as mais importantes personalidades religiosas 

da nação! 

 Em novo estudou nos Jesuítas, na Universidade de Évora22 onde 

exercitou o rigor das suas acções que tantos problemas lhe viriam a criar e que 

culminaram com a ordem para sair de Braga em 1746.  

Ao contrário dos seus antecessores e sucessor, D. José não interveio 

na Sé. D. Rodrigo alterara o espaço interno ao permitir uma nova geografia e 

modelo nas capelas da cabeceira e ao também incentivar a modificação do 

espaço das naves, sejam as paredes exteriores com novas aberturas e altos 

silhares de azulejos, seja a zona interior com a reforma do posicionamento e 

desenho de novos retábulos, grades, exigência de lampadários de prata, etc.23. 

Os cónegos que lhe sucederam durante o longo período de 13 anos de 

Sé vacante, intervieram em toda a igreja tornando-a ainda mais faustosa; mas 

a sua obra principal foi feita no primeiro terço da nave, dotando-o de um novo 

lanternim que permitiria a entrada de luz para o novo cadeiral e, sobretudo, 

para o faustoso órgão24. 

Mas se D. José de Bragança não interveio na igreja maior da sua 

arquidiocese, em contrapartida patrocinou obras na esmagadora maioria dos 

conventos femininos, erguendo mais alto os muros das suas cercas, isolando-

os mais das praças e ruas onde se inseriam, mas também dotando-os de 

melhores condições para quem neles vivia. A descrição da diocese, escrita na 

primeira pessoa do singular, que faz no borrão da Visita Ad limina e muito 

particularmente das igrejas – paroquiais, de confrarias ou de conventos – não 

                                                 
22

 CAMPOS, Maria do Rosário Castiço de – D. José de Bragança: estadia e educação no 
“colégio e Universidade” de Évora: subsídios para a História da Educação do século XVIII em 
Portugal. In CONGRESSO DE HISTÓRIA NO IV CENTENÁRIO DO SEMINÁRIO DE ÉVORA – 
Actas. Vol. 2, Évora, Instituto Superior de Teologia / Seminário Maior de Évora, 1994, p. 347-
359. 
23

 Para as intervenções de D. Rodrigo de Moura Teles vejam-se, sobretudo, os seguintes 
estudos: ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Manuel Fernandes da Silva. Mestre e 
arquitecto de Braga (1693-1751). Porto: Centro de Estudos D. Domingos Pinho Brandão, 1996; 
ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Altares e invocações na Sé de Braga: a formação de 
um espaço contra - reformista. Museu, Porto, 4ª Série, 2, 1994, p. 37-53; OLIVEIRA, Eduardo 
Pires de – Os grandes ciclos de obras na Sé de Braga. Minia, Braga, 3ª série, 8-9, 2001, p. 18-
22.  
24

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Os grandes ciclos de obras na Sé de Braga. Minia, Braga, 3ª 
série, 8-9, 2001, p. 22-23. 
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prima por informações de carácter artístico; em contrapartida, várias vezes 

refere com admiração a sua grandeza25.  

D. Gaspar (fig. 328), era muito diferente do seu tio. A análise da sua 

biblioteca diz-nos que era um homem culto e bastante informado26. A 

documentação que compulsamos deixa entrever um homem aparentemente 

pouco interventivo, mas bem atento ao que se estava a passar na sua cidade e 

arquidiocese27. Alberto Feio diz-nos que foi opulento e magnífico como D. João 

V, seu pai28. E ao fazer uma breve descrição do Paço, informa-nos que ali 

havia dezenas de tapetes historiados ou motivos de arquitectura, móveis 

preciosos e, sobretudo, pinturas dos mais consagrados mestres, Van Dick, 

Rubens, Jordaens, David Teniers, Caravaggio, Salvatore Rosa, Pietro de 

Cortona, Guido Sachi entre muitos outros, obras que não subsistiram porque o 

seu sucessor, o franciscano D. Frei Caetano Brandão, na sua humildade 

franciscana... repudiou o luxo do Paço do Campo dos Touros, e resolveu 

vender o recheio artístico da domus antiqua, para dotar as suas instituições de 

caridade29. 

                                                 
25

 SOARES, Ivone da Paz – A visita ad limina de D. José de Bragança. Bracara Augusta, 
Braga, 48 (114-115), 1998-1999, p. 143-217. 
26

 TAVARES, Pedro Vilas Boas – A Biblioteca e a bibliografia de um prelado ilustre D. Gaspar 
de Bragança, arcebispo de Braga (1758-1789). In “Actas do IX Centenário da Dedicação da Sé 
de Braga”, vol. II / 2, Braga: Cabido da Sé de Braga, 1990. 
27

 Veja-se, por exemplo, o que se passou na construção da igreja da Lapa, em Braga. Inácio 
José Peixoto acusa-o mesmo de nada ter feito e ter lá as suas armas: Principiou-se, debaixo 
dos auspícios de Sua Alteza, a capela de Nossa Senhora da Lapa, no sítio dos Alpendres. As 
pedras que vieram para a fundação, pela segunda vez, foram conduzidas com muita festa e 
solenidade. O edifício principiou com dinheiro das esmolas que por estes tempos eram longas 
e consideráveis. Esta capela tem as armas de Sua Alteza, mas não se sabe que nela 
despendesse cousa alguma. PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares de... Braga: 
Arquivo Distrital de Braga, 1992, p. 59. 
O Arco da Porta Nova também ostenta as suas armas mas foi uma obra inteiramente 
camarária, como veremos mais adiante, neste mesmo capítulo. E no convento das Teresinhas 
a sua intervenção também foi mínima, mas as suas armas também estão bem destacadas 
sobre a porta da igreja. 
28

 FEIO, Alberto - Desaparecidas riquezas artísticas. In Coisas memoráveis de Braga e outros 
textos. Braga: Biblioteca Pública / Universidade do Minho, 1984, p. 79. 
29

 Não há boas descrições do interior do Paço Arcebispal. Veja-se entretanto o texto de Alberto 
FEIO Desaparecidas riquezas artísticas. In Coisas memoráveis de Braga e outros textos. 
Braga: Biblioteca Pública / Universidade do Minho, 1984, p. 79-81. Há, contudo, que aceitar 
com extremo cuidado estas autorias pois é sabido que muitas vezes não passavam de cópias e 
nem sempre de grande qualidade. Veja-se, por exemplo, o velho catálogo da Casa dos 
Patudos, em Alpiarça, onde se apresentavam obras que se diziam ser originais de nomes bem 
consagrados da pintura universal e que posteriormente a crítica reduziu a cópias (Roteiro / 
Museu Casa dos Patudos. Alpiarça, Casa dos Patudos, 1963). 
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D. Gaspar também não fez alterações de vulto na Sé Catedral nos 

primeiros 20 anos do seu governo. Se por um lado isto poderá ser entendido 

como a manutenção de um gosto, por outro também poderá significar que nada 

mais havia ali a fazer da sua lavra. 

A partir de 1779 aceitou uma alteração absolutamente radical, a 

anulação do espaço barroco criado pelos seus antecessores e a sua 

transformação num espaço de cariz totalmente diferente, neoclássico, que lhe 

tinha sido proposto pelo cónego fabriqueiro, Manuel de Oliveira Vale30 que só 

não foi mais avante com a destruição completa da capela-mor e a construção 

de uma nova, porque a obra seria muito cara e os cónegos seus pares não o 

apoiaram. Estas obras, inauguradas no Natal de 1781, fizeram vir à Sé muita 

gente curiosa de ver as novidades (assim acabou com toda esta obra, a qual 

serviu pela primeira vez em a noite de Natal deste mesmo ano [1781] que por 

esta novidade fez ir a Se muita gente para verem esta nova obra...31); 

infelizmente este manuscrito não nos dá a conhecer qual foi o sentimento da 

população em relação a esta obra, como é que aceitou o novo gosto que 

entretanto, e lentamente, se ia manifestando, primeiro com o Arco da Porta 

Nova (1772), depois com o novo e imponente retábulo da igreja de Santa Cruz 

(1775). Ou, talvez, um gosto que vinha de mais longe, da perenidade das 

casas tipo Campo Novo32 e da nova fachada do convento do Pópulo (iniciada 

em 1755). 

Há, porém, uma questão que se pode e deve colocar: o cónego 

Manuel de Oliveira Vale foi o fautor da obra ou seguiu indicações dadas pelo 

seu arcebispo? A documentação nada nos diz. Mas como já argutamente notou 

José Augusto Ferreira, a obra ficou, pelo menos, ao gosto de D. Gaspar porque 

                                                 
30

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Os grandes ciclos de obras na Sé de Braga. Minia, Braga, 3ª 
série, 8-9, 2001, p. 23-26. 
31

 ADB. Ms 341, Livro curioso, p. 26-29. 
32

 Sobre estas casas veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de - A Arquitectura Civil em Braga em 
1750. In Estudos sobre o século XVIII em Braga. História e arte. Braga: APPACDM Distrital de 
Braga, 1993, p. 23-44. Veja-se também o que mais adiante, neste mesmo capítulo, 
escreveremos.  
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no seu testamento consignou à Fábrica da Sé oito contos de réis para as obras 

que se julgassem necessárias33. 

D. Gaspar intentou também fazer uma série de reformas no Missal, no 

Breviário Bracarense e no Cantochão e fez vir para Braga o músico italiano 

António Galassi dando assim à música uma centralidade nas cerimónias 

religiosas e na sociedade, que antes não tinha34. Transferiu as Ursulinas de 

Viana para Braga, pois sentia necessidade que em Braga houvesse uma casa 

que pudesse dar educação e formação, sobretudo às menores pobres do sexo 

feminino, concretizando assim, de certa forma, uma ideia que seu tio nunca 

chegara a realizar, o almejado Conservatório na igreja da Conceição do Monte 

das Penas. Deu apoio à fundação do convento das Teresinhas. E foi 

determinante na formação de Carlos Amarante e na renovação da igreja do 

Santuário do Bom Jesus do Monte. 

 

 

1.2 A população 

 

Olhando para os dados demográficos que têm sido publicados para a 

cidade de Braga, vêm-se no século XVIII sinais de sentido díspar: há um 

acentuado crescimento entre 1700 e 1758 e uma importante perda entre 1758 

e 1798. 

Ou seja, entre 1700 e 1758 a população cresceu imenso, da ordem 

dos 32,43%, um total de 2.156 habitantes. Mas utilizando todas as informações 

conhecidas, veremos que esse crescimento não foi uniforme: de 1700 a 1732 a 

população decresce 11,7%. De 1732 a 1750 há um ganho de 30,69%; e de 

1750 a 1758 há um aumento de 14,76%, dois ganhos substanciais para um tão 

curto espaço de tempo.  

                                                 
33

 FERREIRA, José Augusto - Fastos Episcopaes da Igreja Primacial Bracarense, vol. 3. Braga: 
Mitra Bracarense, 1932, p. 367. 
34

 SIMÕES, Manuel – A capela musical da Sé de Braga no arcebispado de D. Gaspar de 
Bragança (1758-1789). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1992. Tese 
de mestrado em Ciências Musicais não publicada. 
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Na segunda metade do século, em contrapartida, há um decréscimo 

da população que também teremos de considerar bastante acentuado, de 

11,09%: entre 1758 e 1794 há uma perda de 7,1% e entre 1794 e 1798 a perda 

é de 4,3%. Estas assimetrias não têm sido explicadas pelos diferentes autores 

que têm estudado a população bracarense do século XVIII 

Ao todo, temos durante este século um acréscimo de 17,74%, de 

2.484 habitantes e 621fogos. 

São, assim, bastante irregulares os números que temos sobre a 

população de Braga no século XVIII. Miguel Bandeira35, que revê os dados que 

tinham sido publicados por António de Sousa Araújo36, dá-nos o seguinte 

quadro: 

 

Tabela 1 - População e fogos em Braga no século XVIII 

 
Descrição 1700 1732 1750 1758 1794 1798 

Fogos 3500 3087 4039 4635 4306 4121 

Variação  - 413 + 952 + 596 - 329 - 185 

População 
(fogo x 4) 

14000 12.362 16.156 18.540 17.224 16.484 

 

Por sua vez, Viriato Capela diz-nos, num estudo, que a cidade da 

cidade crescera durante o séc. XVIII de 3.500 para 4.020 fogos e as freguesias 

do termo de 3.600 para 5.576, ou seja que as paróquias urbanas aumentaram 

15% e as do termo rural 55%37. Noutro estudo, mas este relativo à população, 

diz-nos que a característica mais significativa da evolução demográfica entre 

1750 e 1800 é talvez a estagnação ou fraquíssimo crescimento38, mas não 

explica o porquê, que nós acreditamos que possa ser talvez motivado pela 

emigração que de todo o lado, freguesias urbanas e rurais, se dirigia para o 

                                                 
35

 BANDEIRA, Miguel Sopas de Melo – O espaço urbano de Braga: obras públicas, urbanismo 
e planeamento (1790-1974), vol. 1. Braga: Instituto de Ciências Sociais / Universidade do 
Minho, 2001, p. 41. 
36

 ARAÚJO, António de Sousa – Aspectos de Braga na primeira metade do século XVIII. In 
Mappa das Ruas de Braga, vol. 1. Braga: Arquivo Distrital, 1989, p. 11. 
37

 CAPELA, José Viriato; FERREIRA, Ana Cunha – Braga triunfante ao tempo das memórias 
paroquiais de 1758. Braga: [s/n], 2002, p. 88. 
38

 CAPELA, José Viriato – Fidalgos, Nobres e Letrados no Governo do Município Bracarense. 
Braga: ICS/Universidade do Minho, 1999, p. 124. 
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Brasil, essencialmente para Minas Gerais39. Inácio José Peixoto, por sua vez, 

informa que houve uma certa melhoria da economia da população da cidade no 

período de 1750-179040. 

Não temos dados demográficos que nos separem as classes da 

sociedade, que nos digam números sobre cada uma delas. Inácio José Peixoto 

informa-nos que o mais do povo se compunha de artífices, clérigos e 

estudantes41. Mas, a partir do Livro das Ordenanças, de 176442, temos 

indicadores que nos permitem não só conhecer o número dos artistas, como os 

seus nomes, locais de residência, idade, etc. 

Temos assim, para um universo dos 297 nomes referenciados, os 

seguintes números e média de idades43 

                                                 
39

 Não há ainda um estudo sobre a emigração minhota para Minas Gerais no séc. XVIII ao 
contrário do que acontece para o século seguinte. Veja-se, entretanto, o pequenino estudo 
parcelar de Donald RAMOS – From Minho to Minas: the portuguese roots of the Mineiro family. 
Hispanic American Review (North Carolina), vol. 73 (4), Nov. 1993, p. 639-662 de que 
lembramos aqui duas das suas conclusões: (2) That immigrants to Minas Gerais came primarily 
from the North of Portugal, a socially distinct region e (3) The nature and structure of the 
Northern Portugal family was very similar to that found in Minas Gerais during de eighteenth 
and early nineteenth centuries. Finally, this study suggests that de explanation for this similarity 
may be found in the predominance of northern Portuguese emigration – the mining zone of 
Minas Gerais – that exhibited some of same broad economic features as Northern Portugal. 
Veja-se ainda o trabalho de Júnia Ferreira FURTADO – Comerciantes minhotos nas Minas 
setecentistas. Minia, Braga, 3ª série, 6, 1998, p. 125-141. 
A lei que obrigava à necessidade da obtenção de um salvo conduto para se poder entrar nos 
barcos que iam para o Brasil para se proibir que deste reino passe para as capitanias do 
estado do Brasil a muita gente que todos os anos se ausenta dele, principalmente da província 
do Minho, que sendo a mais povoada se acha hoje em estado que não há gente necessária 
para a cultura das terras nem para, nem para (sic) os serviços dos povos, cuja falta se faz tão 
sofrível que necessita de acudir-se-lhe com o remédio pronto e tão eficaz que se evite a 
frequência com que se vai despovoando o reino, foi publicada por Eduardo Pires de OLIVEIRA 
- Entre Douro e Minho e Minas Gerais. Relações artísticas. In Labirintos e nós: imagem ibérica 
em terras de América. São Paulo, UNESP, 1999, p. 147-149. 
40

 PEIXOTO, Inácio - Memórias Particulares... Braga: Arquivo Distrital, 1992, p. 5. 
41

 PEIXOTO, Inácio - Memórias Particulares... Braga: Arquivo Distrital, 1992, p. 5. 
42

 AMB. Livro das Ordenanças, 1764. 
43

 Apresentamos no volume 3 desta dissertação um quadro com os seus nomes, profissão, 
idade e rua em que moravam. 
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Tabela 2 – Idade média dos artistas por profissão em 
Braga, em 1764 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Este músico era Carlos Amarante. Embora se diga que ele teria 15 anos, esta informação 
não está correcta pois é sabido que nasceu em 1747. Esta informação, bem como outras que 
fomos encontrando ao longo desta fonte, levam-nos a ter algum cuidado na sua utilização. Mas 
como os problemas que encontramos são poucos e não nos parecem ser graves, mantemos 
aqui a sua utilização. Aliás, antes de nós já outros a utilizaram bastante e nem sequer 
questionaram a sua qualidade, tendo-a em geral por muito boa; veja-se, por exemplo, CAPELA, 
José Viriato – Fidalgos, Nobres e Letrados no Governo do Município Bracarense. Braga: 
ICS/Universidade do Minho, 1999, p. 73-80. 

Profissão Número Média das 
idades 

Batefolha 5 43,4 

Carpinteiro 69 38,6 

Dourador 10 28,8 

Entalhador 12 41,6 

Escultor 9 41,1 

Enxambrador 13 37 

Ferreiro 6 36,5 

Imaginário 4 42,25 

Lapidário 1 30 

Músico
44

 1 15 

Organista 1 46 

Ourives 108 36,7 

Pedreiro 31 44,3 

Pintores 30 28,8 

Sineiro 1 44 

 
Média das idades 

  
38,6 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
31 

Número de Artistas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110
B

a
te

fo
lh

a

C
a
rp

in
te

ir
o

D
o
u
ra

d
o
r

E
n
ta

lh
a
d
o
r

E
s
c
u
lt
o
r

E
n
x
a
m

b
ra

d
o
r

F
e
rr

e
ir
o

Im
a
g
in

á
ri
o

L
a
p
id

á
ri
o

M
ú
s
ic

o

O
rg

a
n
is

ta

O
u
ri
v
e
s

P
e
d
re

ir
o

P
in

to
re

s

S
in

e
ir
o

Número de Artistas

0

3

6

9

12

15

B
a
te

fo
lh

a

D
o
u
ra

d
o
r

E
n
ta

lh
a
d
o
r

E
s
c
u
lt
o
r

E
n
x
a
m

b
ra

d
o
r

F
e
rr

e
ir
o

Im
a
g
in

á
ri
o

L
a
p
id

á
ri
o

M
ú
s
ic

o

O
rg

a
n
is

ta

S
in

e
ir
o

 

Gráfico 1 - Artistas em Braga em 1764 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Artistas em Braga em 1764. Sem actividades ligadas à 
construção civil e ourives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A falta de elementos comparativos noutras cidades do país não nos 

deixa compreender a real extensão desta informação. Seja como for, permite-

nos aferir melhor, ou até contrariar algumas ideias que sobressaem de toda a 

bibliografia conhecida, de que Braga foi, por exemplo, um alfobre de 
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entalhadores. E permite-nos também perceber que, afinal, Braga, sendo um 

centro artístico importante, ocupava muito poucos homens nessas actividades, 

o que é muito particularmente visível no gráfico 2, onde retiramos os artistas 

ligados à construção civil e também a classe dos ourives, sem dúvida alguma a 

mais numerosa, tanto que as outras actividades não chegam a ocupar 2/3 do 

seu total, pese algumas incongruências como a do número dos músicos 

indicados, apenas 1!  

Analisando aquela listagem, e apenas no que diz respeito à arte da 

entalha, veremos que há dois nomes que pertencem a uma mesma família 

(Jacinto da Silva, e seu filho Diogo, com 55 e 15 anos; Luís Manuel, filho de 

Jacinto e nome também muito conhecido na arte de trabalhar a madeira, 

aparece incluído noutra “arte”, a de escultor, com 32 anos). 

Para além de Jacinto da Silva45, são apenas 4 os artistas que se 

podem considerar bem conhecidos: Álvaro José Pereira Faria, André António 

Cunha, Manuel Carneiro da Costa e Teodósio Álvares de Araújo. Outros dois, 

Custódio Pereira e José da Costa, também têm obra já identificada, mas sem a 

dimensão dos anteriores. António Francisco e Manuel Ferreira são nomes que 

nos aparecem um como carpinteiro e outro como escultor, mas isso não quer 

dizer que também não possam ter feito obra de talha, sobretudo o segundo, 

pois há artistas que poderiam praticar mais do que uma arte, veja-se, por 

exemplo, o caso de Luís Manuel da Silva que em geral aparece como 

entalhador ou Marceliano de Araújo que também é visto de igual forma e que 

neste documento está referenciado como escultor. 

Ainda no que se refere aos entalhadores, há que notar que estão como 

que agrupados, pois 9 moram em ruas contíguas (6 na rua dos Chãos de Cima, 

2 na rua de Santo André e 1 na de S. Gonçalo). Os outros três moram na rua 

da Cónega (Teodósio Álvares de Araújo), dos Biscainhos (Custódio Pereira) e 

dos Pelames (António Silva). Curiosamente, os profissionais que são afins a 

esta arte, enxambrador, escultor e dourador, estão espalhados pela cidade. 

 

                                                 
45

 No volume 3 desta apresentamos biografias sucintas com os dados conhecidos sobre cada 
um destes artistas. 
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Mas se o crescimento da população não está de todo explicado, o 

mesmo se não pode dizer do número das freguesias pois com a criação de S. 

José de S. Lázaro46 em 9 de Setembro de 1747, houve uma repartição muito 

sensível do espaço extra muros, que antes estava dividido em apenas duas 

freguesias e agora passou para três47, por cisão da de São Vítor.  

Em S. Lázaro logo foi criada, em 2 de Setembro de 1748, uma 

confraria do Santíssimo Sacramento48, mas daí à construção de uma nova 

igreja ainda decorreria muito tempo, teria que se esperar pelo final daquele 

século49. Ou seja, no que diz respeito à arte religiosa este foi um acto quase 

sem repercussões. 

Como seria de esperar, a evolução da cidade foi maior extramuros que 

intra. Na primeira metade do século XVIII é enorme o aumento de fogos na 

freguesia da Cividade, da ordem dos 26,66%, conforme veremos no próximo 

quadro. Esta evolução é incompreensível porque durante esses anos não foi ali 

aberta nenhuma rua, embora a freguesia ainda dispusesse de bastante 

espaços devolutos, espaços esses que só viriam a ser ocupados na segunda 

metade do século XX. E é da mesma forma estranha a imensa perda que teve 

a freguesia de S. João de Souto, quase parece que o decréscimo de uma 

compensa o ganho de outra. Com a agravante de que durante aqueles anos 

não houve nenhuma questão sobre as extremas, para além de que aquelas 

                                                 
46

 Na escolha do nome desta freguesia, com duplo nome, o arcebispo fez como que uma auto-
homenagem: José é o seu nome e Lázaro era o da capela onde ficou situada a matriz. Para a 
criação desta freguesia vejam-se os livros de Eduardo Pires de OLIVEIRA A paróquia de S. 
José de S. Lázaro. Braga: Paróquia de S. José de S. Lázaro, 1998, p. 37-45, 386-389, 398-
401; A Freguesia de São Victor. Braga: Junta de Freguesia de São Victor, 2001, p. 113-119, 
307-309; e A freguesia de São Lázaro. Braga: Junta de Freguesia de São Lázaro, 1999, p. 9-
12). 
47

 CARDOSO, Luís - Diccionário Geográfico, ou notícia histórica de todas as cidades, vilas e 
lugares e aldeias, rios e ribeiras e serras dos reynos de Portugal e Algarve... Lisboa: Na Régia 
Officina Sylviana e da Academia Real, 1751: atendendo o senhor arcebispo Dom José ao 
grande trabalho que tinha o pároco da freguesia de São Vítor, por ser dispersa em território e 
numerosa em povo e não menos à pronta administração dos sacramentos aos fregueses, lhe 
cortou um pedaço, de que criou nova freguesia no ano de 1747; e lhe deu por paróquia a 
ermida de São Lázaro, de que atrás falamos, mudando-lhe o título no de São José, que ficou 
sendo orago da igreja. Consta o corpo desta freguesia de 464 moradores; e pessoas de 
sacramento duas mil e oitocentas. 
48

 ADB. Registo Geral, vol. 71, fls. 131v-132, já publicado por Eduardo Pires de OLIVEIRA, A 
paróquia de S. José de S. Lázaro. Braga: Paróquia de S. José de S. Lázaro, 1998, p. 388. 
49

 Contrato de obra da confraria de S. Lázaro desta cidade com Bento Cabanelas, mestre 
pedreiro do reino da Galiza. ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 870, fls. 15-15v. Tem a data de 
1 de Setembro de 1793. Publicado no livro referido na nota anterior, p. 415. 
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freguesias não tinham uma grande linha de “fronteira” comum, o que facilitaria 

a hipótese de engano de quem quer que seja que tenha feito a contagem. Mas 

não vemos que outra razão possa ter havido! 

Em contrapartida, é perfeitamente compreensível o crescimento das 

freguesias colocadas extramuros. Entre 1750 e 1794, São Vítor cresceu 

16,93%; São Lázaro teve um aumento espectacular da ordem dos 118%, talvez 

beneficiando da nova centralidade dada ao campo de Santa Ana e, sobretudo, 

da construção de prédios no complexo de ruas do Campo Novo; e Maximinos 

também teve uma evolução muito significativa, 27,21%. 

Não é, portanto, de estranhar a mudança de centralidade da cidade, 

da Sé, coração da cidade medieval, para o campo de Santa Ana, já fora das 

velhas muralhas. Mesmo do ponto de vista da representação, é bem 

significativa a diferença que se pode ver nos dois mais antigos mapas 

conhecidos de Braga, o de 1594 e o de 1756 (?). Enquanto no de Braunio a Sé 

está quase rigorosamente no centro da cidade, no de André Soares a área 

extra muros já não é tão contida, já ocupa uma parte muito significativa de todo 

o espaço urbano. 

 

Tabela 3 - Fogos em Braga no século XVIII
50

 
 

Ano 1700/fogos 1747/fogos 1750/fogos 1794/fogos 

Sé 700  690 663 

Cividade 300  380 383 

S. João de 
Souto 

980  91 760 

São Vítor 1.280 1.748 1.284 1.032 

São Lázaro   464 1.012 

Maximinos 240  305 388 

Intramuros 1980. 56,714&  1986  49,17% 1806   41,94% 

Extramuros 1520  43,286%  2053   50,83% 2.432   58,06% 

Braga  3.500  4.039 4.306 

 

É fácil compreender as razões que levaram à mudança do centro 

urbano, da Sé para a Arcada. Como também o é a criação de um conjunto de 

                                                 
50 Este quadro decalca, com ligeiras variantes, o que foi apresentado por ARAÚJO, António 

de Sousa – Braga no século XVIII. Para o estudo do Mapa das Ruas. Itinerarium, Braga, 37 
(140), 1991, p. 20-21. 
. Lembramos apenas que estes dados são sempre bastante falíveis. Devem ser vistos como 
uma aproximação e não como uma realidade. Repare-se que São Vítor perdeu quase um terço 
dos seus fogos com a criação da freguesia de São Lázaro. 
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ruas que não sendo estruturais ou de ligação entre zonas mais dispersas, 

vieram a ocupar um imenso espaço que ainda estava em aberto numa zona 

central porque desde D. Diogo de Sousa que a cidade quase não evoluía e que 

a população estava em crescimento. Referimo-nos ao complexo do Campo 

Novo, composto por quatro ruas que se encontram numa praça que se abre 

para elas porque as ruas penetram pelos seus cantos, ruas que 

imaginariamente se encontram no centro, o que lhe dá pontos de fuga quase 

infindos, o que permite à praça aparentar uma dimensão muito maior do que 

aquela que na realidade tem51.  

A introdução de uma nova planta de milho que se adaptou de uma 

maneira tão perfeita às terras de Entre Douro e Minho que acabaria por moldar 

a paisagem, com grão muito maior e bem mais produtivo, nos inícios do séc. 

XVI52, e com rápida expansão por uma boa parte do país, fez com que 

minorassem muito substancialmente as fomes que ciclicamente se abatiam 

sobre a região, embora não acabasse de vez com as dificuldades económicas 

das populações mais pobres, que continuavam a ser imensas53. Ao mesmo 

                                                 
51

 OLIVEIRA, Maria Marta; et alii – O plano, a praça e a Capela de Nossa Senhora de 
Guadalupe. In Praças Reais. Passado, Presente e Futuro. Lisboa: Livros Horizonte, 2008, p. 
271-287. 
52

 Há uma abundante literatura sobre a questão da importância do milho na alimentação, 
demografia e economia. Vejam-se, sobretudo: ALMEIDA, Luís Ferrand de – A propósito do 
milho “marroco” em Portugal, nos séculos XVI-XVII. Revista Portuguesa de História, Coimbra, 
22, 1992, p. 103-143; ARAÚJO, Ilídio Alves – A revolução do milho vista duma aldeia do Minho 
Serrano. Revista Trimestral de História das Ideias, Porto, 1 (3-4), p. 19-34; e, sobretudo, dois 
textos de Orlando RIBEIRO: a entrada que fez para o Dicionário de História de Portugal, vol. 2. 
Porto: Livraria Figueirinhas, 1984, p. 58-64 e o seu livro Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. 
4ª ed. Lisboa: Sá da Costa, p. 115-122: Revolução do milho pode dizer-se com propriedade... 
Grandes arroteias, supressão de pousios, aumento da área regada pela construção de 
socalcos; agricultura intensiva, variada, minuciosa; declínio do pastoreio, por falta de espaços 
abertos à deambulação dos rebanhos; separação definitiva do campo e do bosque; maior 
iniciativa no trabalho familiar, decadência irremissível do espírito de comunidade, individualismo 
que se traduz no parcelamento da terra, na multiplicação das sebes, muros e divisórias, e na 
disseminação das habitações, tudo o milho favoreceu, permitiu ou provocou. A importância 
dessas transformações pode avaliá-la quem se lembrar que elas cobrem quase metade da 
área de Portugal, e que nessa área vivem três quartas partes da sua população (p. 122).  
53

 São extremamente expressivas as palavras de Aurélio de OLIVEIRA na sua tese de 
doutoramento A Abadia de Tibães 1630/80 – 1813: propriedade, exploração e produção 
agrícolas no vale do Cávado durante o antigo regime. Vol. 2. Porto: Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 1979, p. 679 – 680: [Os rendeiros] têm de trabalhar como jornaleiro e 
assalariado para angariar sustento para a maior parte do ano, encontrando-se a maior parte 
das vezes enredada em endividamentos constantes e sucessivos. Nos trabalhos agrícolas ou 
nas outras actividades mesteirais ou industriais – de tipo caseiro – ia buscar necessariamente o 
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tempo houve um aumento da população. Em simultâneo há, também, uma 

certa expansão da cultura do vinho, do linho (e sua transformação) e da 

oliveira54, o que leva a uma melhoria acentuada da economia55, sobretudo a 

dos proprietários, que muitas vezes era a própria Igreja, o que lhe dava um 

poder que, aliado ao que já detinha sobre as populações, de ordem espiritual, 

fez com que mesmo em locais mais afastados, mais serranos, de agricultura 

mais difícil, mais pobres, portanto, se continuassem a refazer retábulos, a 

construir capelas56. 

                                                                                                                                               
complemento das suas estreitas explorações fundiárias, excessivamente agravadas de 
pensões, taxas e imposições. 
O agricultor vivia... no limiar mínimo das necessidades alimentares, limiar esse que só em 
tempos muito recentes conseguiu ultrapassar. 
54

 Para o conhecimento da importância económica da oliveira e da sua implantação no Minho é 
fundamental o texto de Salvador Magalhães MOTA – Cistercienses, camponeses e economia 
rural no Minho na época do Antigo Regime. 2 vols. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da 
Moeda, 2006, p. 99-102. 
55

 Para um conhecimento da economia da região de Braga nos séc. XVII e XVIII são 
fundamentais os trabalhos de Aurélio de Oliveira e Viriato Capela, o primeiro com especial 
ênfase na economia rural e o segundo na da cidade de Braga. Do primeiro destes autores há 
um trabalho de síntese de que retiramos as seguintes palavras que dizem respeito sobretudo à 
produção de milho: Apesar de todo o tipo de bloqueios, estas terras e estas gentes produziam 
o suficiente para si e, por cima de todas as contrariedades, ainda aprontavam excedentes que 
alimentavam alguma (para não dizer bastante) exportação para outras terras do reino e 
(esporadicamente) até para o estrangeiro.(OLIVEIRA, Aurélio – O Entre Douro e Minho na 
época moderna 1500-1820: parâmetros de uma construção. In Minho. Traços de identidade. 
Braga: Universidade do Minho, 2009, p. 387. 
Um bom estudo sobre o impacto da introdução da nova planta do milho numa aldeia minhota 
foi publicado pelo arquitecto paisagista Ilídio Alves de ARAÚJO - A revolução do milho vista 
duma aldeia do Minho serrano, Revista Trimestral de Histórias e Ideias, Porto, 3-4, 1979, 
Embora seja um texto impressivo, tem a enorme vantagem de ter sido escrito por uma pessoa 
natural da freguesia em causa, Rego, Celorico de Basto, que há longuíssimos anos vinha 
estudando; veja-se, também, a série de pequenos artigos no jornal que dirigiu e escreveu 
praticamente só, o Ecos da Montanha (42 números publicados em 7 anos, entre Julho de 1963-
1970). 
56

 A leitura dos livros de actas das confrarias e, sobretudo, os de contas, permite perceber que 
o dinheiro gasto em obras ou objectos artísticos no século XVII é incomparavelmente inferior ao 
que irá ser gasto na centúria seguinte. Mas há outros livros em que se pode ver esta diferença 
de uma forma ainda mais exemplar: os inventários. É vulgar no século XVII haver livros com 
inventários sucessivos, muitas vezes feitos sob a forma dita de “entrega”, isto é, na passagem 
de um mordomo para outro, em que ocupam uma, duas, quando muito três páginas. Veja-se, 
por exemplo: Arquivo da Igreja de S. Vicente. Irmandade de S. Vicente. Vol. 3465. Livro de 
recibo e despesa 1609 - ?, fls. 12-13: Inventario do fato e peças desta santa confraria do martir 
S. Vicente que entregou o mordomo tesoureiro Francisco Joao Passos ao mordomo novo 
tesoureiro Joao Gomes mercador neste ano presente de 1612, com a data de 1612. 
Arquivo da Igreja de S. Vicente. Irmandade de S. Vicente. Vol. 3465. Livro de recibo e despesa 
1609 - ?, fls. 13v-14v: Inventario das peças que se entregaram ao mordomo Joao Saraiva 
tesoureiro desta confraria do Mártir S Vicente este ano de 1613. 
Capela de S. Sebastião, Braga. Arquivo da Irmandade de S. Sebastião vol. 1, fls. 112v-113v 
[inventário do ano de 1609]. 
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Na génese e desenvolvimento dos santuários, urbanos ou rurais, do 

litoral ou das serras, podemos ver melhor do que em qualquer outro local o 

impressionante poder de atracção que a igreja tinha sobre as populações. 

Atente-se, por exemplo, no Santuário de Nª Sª de Porto de Ave, que tendo 

havido uma primeira capela em 173357, evoluiu tão depressa que em meados 

da década de 1740 já estava praticamente levantada a sua grande igreja58, 

templo que nas duas décadas seguintes iria receber toda a obra de talha. E era 

tal o afluxo de dinheiro que, para o controlar, o arcebispo D. José de Bragança 

criou a superintendência dos santuários, chamando a si a sua supervisão, ou 

seja, a orientação dos gastos do imenso dinheiro que lá afluía, colocando-os 

sob a sua alçada directa, independente dos párocos das freguesias em que 

estas igrejas estavam situadas59. Como iremos ver mais adiante neste mesmo 

                                                                                                                                               
Em contrapartida, no século XVIII os inventários ocupam, em geral, livros próprios, muitas 
vezes com um número de páginas da ordem das dezenas, sinal que a confraria é detentora de 
um património maior. Vejam-se, por exemplo:  
Capela de S. Sebastião, Braga. Arquivo da Irmandade de S. Sebastião vol. 51: Inventário dos 
livros, escrituras e bens móveis da confraria de S. Sebastião em 1732 Tem 43 fólios, com falta 
de 30 a 41. 
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Braga. Arquivo da Ordem Terceira de São 
Francisco. Livro de Inventario. 1775. Está escrito até ao fólio 133v, mas o último fólio leva o nº 
246v. A partir do fólio 83 inclui o Inventario da fabrica da Irmandade de S. Francisco da Santa 
Se. 
Igreja de Santa Cruz. Arquivo da Irmandade de Santa Cruz. Inventário de toda a fábrica desta 
irmandade. 1799. Tem anotações posteriores, datáveis de 1808-1810. É um volume com mais 
de uma centena de páginas. 
57

 7 de Setembro de 1733: ADB. Registo Geral, vol. 156, fls. 176-180v: Registo de provisão a 
favor de Carlos Magalhães Machado e Francisco de Magalhães Machado, moradores no lugar 
do Porto, freguesia de São Miguel de Taíde, concelho de Lanhoso, para edificarem a capela de 
Nª Sª do dito lugar.  
12 de Novembro de 1733. Registo Geral, vol. 156,fls. 275-276: Registo de provisão a favor de 
Carlos de Magalhães Machado e outros do lugar de Porto, freguesia de São Miguel de Taíde, 
concelho de Lanhoso, para erigir uma capela em louvor de Nª Sª no dito lugar da dita freguesia. 
58

 PEREIRA, Ana Maria M. de Sousa – O Santuário da Senhora dos Milagres de Porto de Ave. 
Entre o Bom Jesus de Braga e a Senhora do Pilar da Póvoa de Lanhoso. Minia, Braga, 3ª 
série, 10, 2002, p. 181-204. 
59

 ADB. Registo Geral, vol. 305, fól. 48. Este extraordinário documento que está na origem da 
Superintendência dos Santuários encontra-se ainda inédito. É esse outro tema fundamental 
que continua ainda por estudar na arquidiocese, os Santuários, quer como arte, quer pela sua 
componente da economia. Embora não seja, naturalmente, tema para uma simples nota de 
rodapé, não podemos deixar de afirmar que os Santuários foram, sem qualquer margem de 
dúvida, os principais centros de informação do gosto para as populações rurais. 
Ainda em relação aos imensos caudais de dinheiro que o Santuário de Nª Sª de Porto de Ave 
recebia, lembre-se que foi com o seu dinheiro que foi em parte construído o edifício da Câmara 
Municipal de Braga (1755. 8 de Agosto. AMB. Cx 21, Livro de actas nº 43, 1747-1758, fól. 223: 
Termo de camera e de como se mandou fazer escreptura da obrigassão do dinheiro das cazas 
velhas do Campo dos Touros a Nossa Senhora do Porto, transcrito no volume 2 desta 
dissertação), o que já foi referido por Robert Smith, mas esquecido por Marta Lobo na 
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capítulo, foi por terem chamado a si esse poder que mais tarde o arcebispo D. 

Gaspar pode, por exemplo, dispor livremente da Igreja da Lapa, em Braga, 

dado que a tinha definido como um santuário60. 

 

 

1.3 O urbanismo61 

 

Do ponto de vista urbanístico, Braga viveu no século XVIII dois 

momentos bem diferentes, um datado de 1720 – 1725, com a criação do 

complexo de quatro ruas e uma praça, o Campo Novo; e outro que aconteceu 

num determinado momento, o ano de 1769, com aquela que à primeira vista se 

poderá dizer que foi a maior remodelação que a cidade tivera. No intervalo 

destas duas datas temos ainda a considerar a criação da freguesia de S. 

Lázaro e a reorganização do antigo Campo dos Touros (fig. 5). Mas, quanto a 

nós, a alteração mais sensível que a cidade teve do ponto de vista urbanístico 

no séc. XVIII, foi a lenta reorganização do espaço do campo de Santa Ana.  

Tem sido dito que criação do complexo de ruas do Campo Novo (fig. 

339) data de 172562, o que tem sido seguido por todos os que escreveram 

sobre esta praça. Nada se tem procurado perceber sobre o porquê desta 

urbanização, nem sobre quem foi o promotor da urbanização, o que acaba por 

fazer entrever que deverá ter sido uma intervenção camarária pois estamos 

perante um espaço organizado e não um acto orgânico, normal no crescimento 

de uma cidade. 

                                                                                                                                               
monografia que lhe dedicou (ARAÚJO, Maria Marta Lobo de - A Confraria de Nossa Senhora 
do Porto de Ave. Um itinerário sobre a religiosidade popular do Baixo Minho. Taíde, Confraria 
de Nª Sª de Porto de Ave, 2006).  
60

 ADB. Registo Geral, vol. 149, fls. 122-123: Registo de provisão a favor dos devotos de Nª Sª 
da Lapa dos alpendres desta cidade, para o Padre João da Silva, da rua do Souto desta 
cidade, ser o capelão da dita igreja. Provisão passada em 3 de Novembro de 1767. 
61

 Para se compreender a evolução urbanística de Braga até ao século XVIII veja-se o livro 
OLIVEIRA, Eduardo Pires de; MOURA, Eduardo Souto; LOPES, João - Braga. Evolução da 
Estrutura Urbana, Braga, Câmara Municipal, 1982. 
62

 Manuel José da Silva THADIM – Diário Bracarense..., p. 95: Abril de 1725 se comessou a 
quebrar pedra e a fazer Casas no Bairro da Gavieira chamado o Quinteiro ou = o Reduto, que é 
prazo do Cabido de que he Emphiteuta Antonio Barreto Gaviam. ADB. Ms 1054. Marta 
OLIVEIRA, no estudo que abaixo referiremos, já nos dá a data de 1720, sem contudo indicar 
onde a foi buscar; cremos que a sua fonte é a entrada que fizemos sobre esta praça no nosso 
livro Braga. Percursos e memórias de granito e ouro. Porto: Campo das Letras, 1999, p. 67. 
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Mas há dois documentos novos que não resolvendo todas as questões 

que a criação deste complexo urbano levanta, nos dão, pelo menos, mais 

algumas informações muito interessantes. O primeiro permite-nos saber que a 

concepção desta urbanização remonta a cinco anos atrás, pelo menos a 31 de 

Agosto de 172063. O segundo informa-nos que uma semana mais tarde foi 

publicada uma nova Provisão que precisa um pouco a anterior64. 

Numa outra cidade, esta autorização seria passada pela Câmara 

Municipal. Mas, como acima vimos, não é esse o caso de Braga, estas duas 

Provisões são autorizações passadas pelo Arcebispo e encontram-se exaradas 

num dos volumes da série Registo Geral, onde eram lançados os documentos 

importantes da arquidiocese. Veja-se que a primeira referência a esta praça 

que encontramos nas actas das sessões da câmara é bastante tardia, data de 

7 de Outubro de 1729, quando a praça já estava parcialmente habitada65.  

A urbanização não partiu, assim, da Câmara mas sim do enfiteuta do 

prazo em que se situavam aquelas novas ruas e praça, António Barreto 

Gavião, que também era o vereador responsável pelas obras das águas66. 

Estamos desta forma perante uma situação nova na cidade. Como também o 

era a opção de uma praça em losango com a entrada das ruas pelos cantos, 

prolongando quase indefinidamente o ponto de fuga, que assim pareciam 

transformar-se em apenas uma, parcialmente interrompida, apenas do ponto 

de vista da circulação viária, pela praça, algo similar ao que se pode ver em 

Espanha e sul de França67, e de que se não descortina paralelo em Portugal 

mas que eventualmente poderá ter origem em opções militares pois não nos 

podemos esquecer que nesta data havia um militar de carreira, Manuel Pinto 

Vilalobos68, a conceber um número muito significativo de obras para as mais 

                                                 
63

 ADB. Registo Geral, vol. 144, fls. 203v: Provisão a favor de António Barreto Gaviao desta 
cidade. 
64

 ADB. Registo Geral, vol. 144, fls. 206v-207. Provisão a favor de António Barreto Gavião 
desta cidade. 
65

 AMB. Livro de vereações 41 (1728-1737), fls. 45-45v. 
66

 AMB. Livro de vereações 41 (1728-1737), fls. 45-45v. 
67

 BONET CORREA, Antonio – Les places octgonales en Espagne au XVIII
e
 siècle. Colóquio, 

Lisboa, 2ª série, 14 (8), Jul. 1972, p. 25-29. 
68

 Sobre Miguel Pinto Vilalobos veja-se sobretudo o estudo de Miguel SOROMENHO - Miguel 
Pinto Vilalobos, da engenharia militar à arquitectura. Lisboa: Universidade Nova, 1991, tese de 
mestrado não publicada. 
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diversas instituições da cidade, entre as quais a Mitra69. Outra hipótese a 

colocar passa pelo conhecimento que o seu hoje anónimo autor possa ter de 

obras de Le Notre que em alguns projectos teve a ideia de utilizar a perspectiva 

radial infinita, que é, de certa forma, o que aqui acontece devido ao facto das 

ruas entrarem pelos vértices e terem continuidade para além da praça onde 

entroncam70; ou, ainda, as gravuras de jardinagem de Vredeman de Vries71. 

Com a entrada das ruas pelos cantos, a praça, sendo pequena, parece ter uma 

dimensão muito maior, como que se prolonga pelas ruas que a cometem.  

Por aquelas Provisões, podemos ver sem qualquer margem de 

dúvidas, que a razão do traçado desta urbanização teve origem, sobretudo, no 

máximo aproveitamento do lote, isto é, o terreno de que António Barreto 

Gavião era enfiteuta. A ideia foi a mais natural, cruzar pelo menos duas ruas na 

máxima extensão, ruas que numa boa lógica urbanista se deveriam articular 

com outras exteriores a elas, o que aconteceu, caso da cangosta da Palha, 

actual rua de D. João de Novais e Sousa, que se prolonga para Sul do campo 

de Santa Ana e da rua do Carvalhal, a oeste do largo dos Penedos. Com a 

abertura das ruas de São Gonçalo e das Oliveiras estabelecia-se na cidade 

mais um eixo Norte-Sul, a que em 1747 se juntaria outro, a rua de Santa 

Margarida, conquistando-se assim, definitivamente, uma parte muito 

significativa do terreno imediato a Nascente da Arcada e ajudando a fazer 

crescer a importância do campo de Santa Ana. 

A abertura do outro eixo, com as ruas de Santo André e de Guadalupe, 

tem sido referida como tendo origem num pequeno templo que existe no morro 

                                                 
69

 Manuel Pinto Vilalobos teve muito trabalho em Braga, nomeadamente no convento do 
Salvador, capela de S. Sebastião das Carvalheiras e Hospital de São Marcos (OLIVEIRA, 
Eduardo Pires de – A Arquitectura Religiosa em Braga na Primeira metade do século XVIII. In 
Estudos sobre o século XVIII em Braga: História e arte. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 
1993, p. 56-58), que já demos a conhecer, para o caso dos dois primeiros edifícios, em 
monografias que sobre eles publicamos, ou com a igreja de Santa Cruz, já referida por Robert 
Smith. Não será, portanto, de admirar que possa ter mantido algum relacionamento com 
António Barreto Gavião, embora não conheçamos nenhuma documentação que aponte nesse 
sentido. 
70

 NORBERG-SCHULZ, Christian – Arquitectura barroca tardía y rococó. Madrid, Aguilar, 1989, 
p. 20. 
71

 FUHRING, Peter (dir.) – De Wereld is een tuin: Hans Vredeman de Vries en de tuinkunst van 
de renaissance. Gent/Amsterdam, Ludion, 2002, gravura da parte superior da página 38. 
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sobranceiro a todo este espaço, a capela de Guadalupe72; mas pelo que se 

pode ver pelas provisões agora dadas a conhecer, a nova rua partiria da 

esquina dos Chãos de Cima, o Largo dos Penedos, portanto, e seguia 

efectivamente em direcção a Guadalupe, mas sem ser obrigatório atingir o 

morro. A Guadalupe, porque era esse o eixo que ficaria ortogonal ao que tinha 

sido pensado no sentido Norte / Sul (havemos por bem concederlhe licença, 

para que se possam abrir e anovar as duas ruas publicas entrando do campo 

de Santa Anna direito a Sam Vicente, e dos Chãos de Baixo findandoa 

adonde for mais utilidade73). Essa seria a direcção natural, mas o 

conhecimento destas duas provisões leva-nos a pensar de outra forma, 

permite-nos ver que a capela não defronta exactamente este eixo, tem uma 

torção em direcção a SSW, o que mostra que não houve um cuidado de a 

articular com a nova urbanização. 

No final da década de 1710, inícios da seguinte, estava ali em 

construção uma nova capela que iria substituir a anterior. Um primeiro contrato, 

lavrado em 27 de Março de 1718, não teve sequência, avançando-se, um ano 

depois (1 de Maio de 1719), para o definitivo, ambos com o mestre de pedraria 

Manuel Fernandes da Silva74. A obra, sem a abóbada, deveria ser concluída no 

prazo de um ano. Recebeu provisão para poder ser benzida em 5 de Abril de 

172575. 

Não há dúvida que é sugestivo juntar as duas datas, mas também não 

há dúvida que, enquanto num caso há o refazer de uma velha capela, noutro 

                                                 
72

 OLIVEIRA, Maria Marta; et alii – O plano, a praça e a Capela de Nossa Senhora de 
Guadalupe. In Praças Reais. Passado, Presente e Futuro. Lisboa: Livros Horizonte, 2008, p. 
271-287; SOROMENHO, Miguel - Miguel Pinto Vilalobos, da engenharia militar à arquitectura. 
Lisboa: Universidade Nova, 1991, p. 84 (dissertação de mestrado não publicada); PEREIRA, 
Ana Maria Magalhães de Sousa – Do campo de Santana ao caminho novo para o Bom Jesus 
do Monte Carvalho. A casa térrea no século XVIII em Braga. In Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida. In memoriam. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996, p. 195-
196. BANDEIRA, Miguel Sopas de Melo – O espaço urbano de Braga em meados do século 
XVIII. Porto: Afrontamento, 2000, p. 135-140. 
73

 ADB. Registo Geral, vol. 144, fól. 203v: Provisão a favor de António Barreto Gaviao desta 
cidade. Sublinhado nosso. 
74

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Manuel Fernandes da Silva. Mestre e arquitecto de 
Braga (1693-1751). Porto: Centro de Estudos D. Domingos Pinho Brandão, 1996, p. 146-150, 
244-246; 248-250. 
75

 ADB. Registo Geral, vol. 87, fls. 342-342v: Provisão a favor do juiz e mais offeciaes da 
Confraria de Nossa Senhora de Guadalupe. 
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há uma obra de criação de uma urbanização. Se houvesse articulação entre as 

duas obras, a orientação da capela deveria ser mais canónica, teria uma 

implantação ligeiramente diferente, no sentido Nascente / Poente que é o 

seguido por um dos novos eixos. Mas não foi isso o que aconteceu: a capela 

tem a sua orientação voltada para o campo de Santa Ana e, mais longe, para a 

Sé o que nos permite crer que na data em que foram abertos os alicerces os 

mesários nada sabiam da profunda alteração que o terreno a seus pés viria a 

receber. A falta dos livros de termos das confrarias existentes naquela data na 

capela de Nª Sª de Guadalupe, não nos permite a hipótese de cruzar os nomes 

dos mesários com o do promotor desta urbanização. 

Ou seja, na nova urbanização foi entendido como tendo primordial 

importância fazer um bom aproveitamento do terreno, tendo em conta uma rua 

que também já existia, a do Carvalhal, e que possibilitava, isso sim, um 

percurso mais directo entre aquela capela e o convento dos padres carmelitas, 

o que facilitava a vida religiosa aos moradores da nova urbanização e dotava a 

cidade com um novo eixo. 

Embora aquelas provisões nada nos digam sobre as dimensões que 

as novas ruas deveriam ter, nota-se, pelo facto de ter havido uma segunda 

provisão passada tão pouco tempo depois, que o arcebispo e, possivelmente a 

Câmara, estavam muito atentos ao desenvolvimento desta obra, às obrigações 

do loteador e, mais concretamente, à largura que as ruas deveriam possuir. É 

pena que se tenha perdido essa provisão, se é que chegou a haver alguma 

nesse sentido, mas por outra que se conhece, infelizmente sem data, mas que 

por outros factores se pode datar de 1747, pode ver-se que aquelas ruas do 

Campo Novo não só tinham uma largura semelhante, 46 palmos (excepto a 

das Oliveiras que ficou com 47,5), como, também, passaram a servir de 

modelo para outras ruas de Braga que se quisessem abrir, entre as quais se 

conta a de Santa Margarida76, embora esta ficasse com apenas 40, isto é, mais 

                                                 
76

 ADB. Registo Geral, vol. 385, fls. 87-87v. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
43 

um do que a rua menos espaçosa daquela urbanização, uma rua perfeitamente 

secundária, a de S. Barnabé77. 

Mas pode dizer-se que esta obra do Campo Novo não ficou completa 

pois a praça não recebeu qualquer tratamento na parte central, não se resolveu 

nem o problema da inclinação existente, nem se construiu a necessária fonte 

para abastecer os moradores, o que só viria a acontecer em 1772, mas por 

intervenção camarária78 (fig. 340).  

 

Embora se estivesse em tempo em que o barroco já se afirmava com 

plenitude na talha, o desenho escolhido para as casas que defrontam esta 

praça ainda nada tem a ver com o mesmo, antes com uma arquitectura (fig. 

338) que não deixa de ser simples e que nela acaba por ganhar uma certa 

nobreza devido à imposição de um modelo único, repetitivo, de fachada e à 

ostentação de grandes aberturas e superfícies de pedra de cantaria. Modelo já 

velho de séculos porque remonta a Serlio79 (gravuras 25 e 53, da edição de 

Toledo, de 1563) e que prevaleceu durante várias dezenas de anos, até ao 

preenchimento de todos os lotes, numa manutenção de gosto, disciplina 

construtiva e rigor urbanístico, notável e sem paralelo na restante história da 

cidade. Veja-se que aqui a arquitectura não se afirmou em altura nem pela 

                                                 
77

 Na Lisboa da reconstrução pombalina, de 1758, noutro contexto muito diferente, portanto, 
houve também um cuidado de determinar a largura das ruas, que foi regulado em 60 palmos 
(40 para as viaturas e 10 para cada passeio) para as ruas nobres e 40 para as que 
ortogonalmente as entreligam, sendo 20 para as viaturas e 10 para cada passeio (FRANÇA, 
José Augusto – Une ville des lumieres: La Lisbonne de Pombal. Paris, Fondation Calouste 
Gulbenkian / Centre Culturel Portugais, 1988, p. 311-312. Transcrição do Plano de 12 de Junho 
de 1758). Não eram, portanto, estreitas estas ruas do Campo Novo. Aliás, pode dizer-se 
mesmo que na cidade actual há ruas bem mais estreitas. 
Em Braga, porém, parece não ter havido nem o cuidado de determinar a altura das casas que 
poderiam ter estas ruas, nem a relação entre a zona dos carros e a dos pedestres. Mas se 
consultarmos o Mappa das Ruas de Braga, veremos que as casas edificadas nestas ruas 
podiam ser consideradas bastante baixas, pois têm, em geral, apenas dois pisos. 
78

 No contrato para a execução desta obra – que também incluiu a construção do Arco da Porta 
Nova – especificava-se que além da construção da fonte, o arrematante, o mestre pedreiro 
Francisco Tomás Correia, deveria arrazar a dita praça Cobrando o penedo que nella se acha 
athe dous palmos abaixo das Solleiras das portas das Ruas das Cazas que estão na dita Praça 
da Parte de baixo: OLIVEIRA, Aurélio de - Documentos e memórias para a História do Barroco 
Bracarense. Bracara Augusta, Braga, 48 (114-115), 1998-1999, p. 290-291.  
79

 SERLIO, Sebastiano – Tercero y Quarto Libro de Architectura. Toledo: em casa de Ivan de 
Ayala, 1552. 
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monumentalidade, pois as casas tinham apenas um piso além do térreo80, 

existe antes um certo intimismo, uma grande harmonia, que também lhe foi 

conferida pelo singelo, mas notável arranjo que recebeu em 177281. 

 

E foi este desenho que esteve presente numa série de casas que se 

podem ver um pouco por toda a cidade e que, embora de alçado frontal muito 

simples, foram sinónimo de alguma ostentação e, até, de um certo estatuto 

social, num estádio intermédio entre a casa nobre de maiores dimensões, que 

na primeira metade do século XVIII tem no palácio dos Biscainhos82 o seu 

maior expoente, e todos os demais edifícios. E dizemos que foi sinónimo de 

alguma ostentação porque não só foi o modelo escolhido em 1726 por Manuel 
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 A leitura do Mappa das Ruas de Braga (1750) permite-nos ver que em meados do século 
quase dois terços (63,1%) das casas da cidade situadas extramuros tinham também três pisos. 
Intramuros eram apenas 12,81%, o que mostra bem a assimetria existente entre estas duas 
partes da cidade. Veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A Arquitectura civil em Braga em 
1750. In Estudos sobre o século XVIII em Braga. História e Arte. Braga: APPACDM Distrital de 
Braga, 1993, p. 44-45 (mapa). 
81

 Esta harmonia foi parcialmente destruída pelas intervenções feitas em 1871 e 1872 em 
edifícios situados no correr de casas do alçado Nascente (OLIVEIRA, Eduardo Pires de: 
COSTA, Luís – O “Progresso” em Braga / 1. Através das actas camarárias. Minia, 2ª série, 1 
(2), 1978, p. 7, 19-20) e pelos sucessivos arranjos do interior da praça, de gosto muito 
duvidoso.  
82

 Há, aliás, alguma aproximação entre este modelo de casas que noutro local designei como 
“tipo Campo Novo”, numa análise que fiz à arquitectura bracarense corrente do século XVIII (A 
Arquitectura Civil em Braga em 1750. In Estudos sobre o século XVIII em Braga, História e 
Arte. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1993, p. 23-44). Se as aberturas do piso nobre dos 
Biscainhos estivessem mais juntas, o que não era necessário devido à grande extensão do lote 
disponível, e se não tivessem o frontão e pinha que as encimam, haveria uma grande 
aproximação no desenho destas fachadas, o que não quer dizer do interior que é bastante 
atípico no caso dos Biscainhos (1714) devido à colocação da grande sala que ocupa 
praticamente toda a ala Sul. Refira-se, aliás, que entre a data do projecto do palácio e o das 
casas do campo Novo (entre 1720 e 1725) há uma pequeníssima diferença de tempo, entre 6 e 
11 anos. Se percorremos os volumes do inventário das pedras de armas bracarenses da 
autoria de Vaz Osório da Nóbrega (Pedras de Armas e Armas Tumulares do Distrito de Braga. 
Cidade de Braga. Tomo 1. Braga: Junta Distrital de Braga, 1970 (2 vols, 3 tomos), veremos que 
foram várias as casas nobres bracarenses que utilizaram o tipo de janela-varanda que se vê 
nestas casas do campo Novo. Lembramos, por exemplo, a casa das Hortas (R. Irmãos Roby), 
a casa de Lanhas e a casa de S. Sebastião das Carvalheiras (ambas no L. Paulo Orósio), casa 
das Carvalheiras, casa dos Bravos (R. Visconde Pindela), casa da Madre de Deus (R. Padre 
Cruz). São casas de que não temos a data de construção mas que ostentam pedras de armas 
que podem ir do séc. XVII (casa das Hortas e casa do Bravo) a finais do século seguinte (casa 
de Lanhas e a casa de S. Sebastião das Carvalheiras), o que permite pensar que este tipo de 
abertura foi transversal a uma certa arquitectura de qualidade em Braga durante cerca de um 
século e que teve o apoio de uma determinada franja da população, gente com bastante 
dinheiro, nobre ou sem nobreza. 
Mais tarde, Ana Maria M. de Sousa PEREIRA – Um modelo de casa urbana do século XVIII no 
Campo de Santana. Bracara Augusta, Braga, 48 (114-115), 1998-1999, p. 121-142, veio 
também a interessar-se sobre este tipo de casas. 
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Rebelo da Costa, (fig. 336) o mais importante comerciante de Braga do seu 

tempo e um dos maiores benfeitores em toda a história do Santuário do Bom 

Jesus do Monte, para a construção da sua casa no campo de Santa Ana83, 

como, a partir desta, serviu em 30 de Novembro de 1731 para a de um 

brasileiro de “torna-viagem”, José da Silva Costa, e em 16 Janeiro do ano 

seguinte para o ourives Miguel Vieira e para o tratante Manuel de Almeida 

Braga, que quiseram imitar a de José da Silva Costa84.  

A transferência do centro da cidade da zona da Sé para um local fora 

de muros embora a eles contíguo, o campo de Santa Ana, é o corolário natural 

da evolução da cidade (fig. 337 e 367). Esta importante mutação já fora 

entrevista, ou começada, dois séculos atrás, por D. Diogo de Sousa, ao criar 

toda uma série de espaços urbanos além muros. Depois, no caso do campo de 

Santa Ana, acabou por ser o resultado de sucessivas adições, em que tiveram 

grande importância a criação de um alpendre para albergar os almocreves e 

comerciantes que procuravam Braga e a junção de uma série de estradas que 

se dirigiam para Norte, Este e Sul, neste caso para Guimarães; de fora ficavam 

apenas as que ligavam com o Porto e com o mar. Ao mandar fazer uns novos 

Alpendres, em 171585, na zona da Arcada e não na da Porta Nova, com uma 

                                                 
83

 11 de Maio 1725 - Contrato e obrigação de obra que fizeram Manuel Rebelo da Costa com 
João Batista e Miguel Francisco. ADB. Tabelião Público de Braga, 2ª Série, vol. 81, fls. 173v-
174. 
8 de Abril de 1726: Provisão a favor de Manuel Rebelo da Costa, morador no Campo de Santa 
Ana desta cidade, para que possa acrescentar as fronteiras das casas que pretende fazer no 
dito Campo. ADB. Registo Geral, vol. 176, fls. 229-230v. 
84

 Já abordamos esta questão no livro A Freguesia de São Victor, Braga. Braga: Junta de 
Freguesia de São Vítor, 2001, p. 43-44. Estas outras casas foram levantadas pelo pedreiro 
Inácio de Matos: ADB. NTG2, vol. 48, fól. 166v-167v para a de José da Silva Costa e ADB. 
NTG1, vol. 637, fls. 60-60v para a de Miguel Vieira que se localizava nas Grades de São 
Geraldo, actual largo D. João Peculiar (ambas já referidas em ROCHA, Manuel Joaquim 
Moreira da – Arquitectura civil e religiosa de Braga nos séculos XVII e XVIII. Os Homens e as 
Obras. Braga: [s.n.]: A.C. Litografia, 1994, p. 126-127. Para a casa de Manuel de Almeida, 
também no campo de Santa Ana, veja-se ADB. Tabelião Público de Braga 2ª Série, vol. 89, fls. 
174-175; este contrato viria a ser trespassado ao pedreiro Domingos Martins, da freguesia de 
Maximinos, em 8 e 30 de Março de 1733 (ADB. Nota Geral, 2ª Série, vol. 49, fls. 25v-26 e 40v-
41). Sobre estas casas veja-se ainda o estudo de Ana Maria M. de Sousa PEREIRA – Um 
modelo de casa urbana do século XVIII no Campo de Santana. Bracara Augusta, Braga, 48 
(114-115), 1998-1999, p. 121-142. 
85

 Contrato da obra dos arcos do alpendre da porta do Souto feitos na forma que esta para a 
porta da alfandega de Domingos Fernandes Saganha aos regedores da camara. ADB. 
Tabelião Público de Braga 1ª Série, vol 109, fls. 140-141. Vejam-se outras obras deste mestre 
pedreiro da vizinha freguesia de Adaúfe em OLIVEIRA, Eduardo Pires de - O Edifício do 
Convento do Salvador. De mosteiro de freiras ao Lar Conde de Agrolongo. Braga: Lar Conde 
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área coberta muito maior, a Câmara deu a esta zona a condição final para que 

a praça se pudesse tornar um local extremamente atractivo, tão atractivo que, 

como vimos, foi procurado em 1726 pelo poderoso Manuel Rebelo da Costa 

para aqui mandar fazer a sua casa. 

Como corolário desta evolução, a Câmara sentiu necessidade de 

alterar em 1769 o edifício que estava no topo, os alpendres, que tinham apenas 

cerca de meio século de vida e que pouco mais eram que um extenso coberto 

térreo, num edifício grandioso, com três pisos e uma igreja recém-construída 

ao meio e com outra escala, que foi dedicada ao culto que então alastrava com 

imenso sucesso, o da Senhora da Lapa, pregado pelo padre Ângelo 

Sequeira86. É possível que tenha sido a construção da igreja (entre 1761 e 

1767, na pedraria87; a talha estendeu-se por bastantes mais anos, até ao fim da 

segunda década de Oitocentos) que deu o mote para que a Câmara viesse a 

mandar fazer o estudo que, contudo, não viria a ser executado; mas a verdade 

é que no campo de Santa Ana, com todas as novas construções e instituições 

entretanto recebidas, se tornava necessária a existência de um edifício com 

                                                                                                                                               
de Agrolongo, 1994, p. 93-94 e em ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Arquitectura civil e 
religiosa de Braga nos séculos XVII e XVIII. Os Homens e as Obras. Braga: [s.n.]: A.C. 
Litografia, 1994, p. 179-180, entre as quais se deve salientar a construção de uma igreja (do 
Senhor da Barca) em Almeida, em 1728: ADB. Tabelião Público de Braga 1ª Série, vol. 46, fls. 
118-119v. 
86

 Para o desenvolvimento deste culto na arquidiocese, veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de - 
O culto de Nossa Senhora da Lapa no espaço geográfico do arcebispado de Braga, 1750-
1790. In Os alvores do rococó em Guimarães e outros estudos sobre o barroco e o rococó do 
Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 203-301. 
87

 Robert SMITH (André Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 65) 
atribui a fachada desta igreja a André Soares baseado apenas na análise formal. Nós também 
não conhecemos qualquer informação documental que nos diga quem a concebeu ou quem a 
executou. A primeira pedra foi colocada em 9 de Setembro de 1761; a igreja foi inaugurada em 
15 de Agosto de 1767. Para esta e para a demais informação veja-se o nosso estudo referido 
acima sobre o culto de Nª Sª da Lapa, p. 221-231, onde se transcreve, também, a doação que 
o Arcebispo D. Gaspar fez desta igreja à confraria dos Santos Passos, em 23 de Junho de 
1769, onde esteve apenas cerca de um ano e meio porque em 10 de Fevereiro de 1771 o 
arcebispo deu nova ordem para que esta confraria se mudasse para a igreja de Santa Cruz e 
se unisse à confraria lá residente (ADB. Ms. 341, p. 207-208, referente a 10 de Fevereiro de 
1771). Em 2 de Novembro de 1774 veio para esta igreja a irmandade de São Tomás, que antes 
estava na Catedral: Registo de provisão de licença a favor do juiz e mais irmãos da mesa da 
irmandade do doutor angelico Sao Tomas Aquino dos claustros da Se Primaz para se poder 
unir à capela de Nª Sª Lapa sita nos alpendres do Campo Santa Ana. ADB. Registo Geral, vol. 
139, fls. 322-323. 
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muito maior volumetria no seu topo. Este projecto foi já por nós dado a 

conhecer em diferentes locais mas nunca foi estudado (fig. 365)88. 

Trata-se de um edifício com três pisos, levantado sobre arcadas 

bastante elevadas, proporcionando um mezanino, que tem no centro a igreja 

da Lapa, já completa. No projecto apresentam-se duas propostas: 

- a do lado Sul é de nítida feição tardo barroca, com a linha de empena 

que recupera a da igreja e tem as aberturas bem molduradas, com a varanda 

do piso nobre encimada por uma janela bem mais pequena, de forma 

piramidal, ambas unidas pelas molduras de cantaria como se tratasse de uma 

só abertura, lembrando as obras de André Soares. A parte superior das 

molduras destas janelas interrompem ligeiramente a cornija. A meio vê-se a 

“figura de Braga”89, cuja colocação está marcada por uma pilastra que desce 

até ao piso térreo, figura já ali existente sobre os alpendres desde a sua 

construção90, e que seria transferida para o Arco da Porta Nova em 1772, onde 

ainda se conserva.  

- do lado oposto vê-se uma proposta com um ritmo de abertura 

semelhante, mas bem diferente no seu desenho, muito mais simples e 

rectilíneo, apenas com a face interior das aberturas com verga ligeiramente 

curva, tendo as janelas do piso superior um “avental”.  

Curiosamente, os autores (pelo tipo de desenho vê-se nitidamente que 

são duas mãos diferentes, uma mais “pesada”, outra bem mais “leve”) foram 

buscar referências à igreja para as suas duas propostas: na do lado Sul é a 

molduração da linha de empena, embora menos complexa que a do modelo 

que tem ao lado; na do lado Norte são as grandes aberturas da parte central do 

alçado que têm um desenho muito semelhante ao das varandas da nova 

proposta dos alpendres, apesar do desenho destas ser totalmente liso, sem 

                                                 
88

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de - Estudos Bracarenses. 5 – A Arcada da Lapa. A Arquitectura. 
Braga: Soares dos Reis editor, 1982; OLIVEIRA, Eduardo Pires de - Braga. Percursos e 
memórias de granito e ouro. Porto: Campo das Letras, 1999, p. 14-15; e Robert Smith e Braga. 
In Robert C. Smith. 1912-1975. A investigação na História de Arte. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2000, p. 408. 
89

 AMB. Livro de vereações nº 42 (1737- 1744), fól. 27. Acta da sessão de 9 de Julho de 1738. 
... Se consertasse o telhado do castelo e o alpendre do campo de Santa Ana onde esta a figura 
apodreceu uma trave e arruinou o telhado como tambem se manda gissar a figura por estar 
muito preta... 
90

 ADB. Ms 1054, fól. 88. 
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qualquer decoração lateral nas ombreiras, embora também sejam sobrepostas 

por uma faixa de pedra saliente que a separa do piso superior. 

Como é natural, em ambos estes projectos se podem ver 

reminiscências de outros edifícios bracarenses. No que está colocado do lado 

esquerdo, é sobretudo a sucessão de aberturas em forma de óculos que 

merece relevo, tipo de aberturas muito frequentes nos edifícios representados 

no Livro Sétimo de Sebastião Serlio91; no edifício do convento do Pópulo, os 

óculos do último piso também cortam a linha de empena, mas de uma forma 

muito mais acentuada. No projecto do lado direito é mais difícil de especificar 

um ou outro modelo utilizado em Braga porque as janelas de vergas lisas e 

“avental” com almofada existem um pouco por toda a cidade, embora possam 

estar “trocadas” as ligações, como é o caso do edifício do convento dos 

Congregados que tem este tipo de “avental”, não sob as janelas do último piso 

mas sim sob as varandas do andar nobre. 

Se virmos bem, no lado Norte não se anda muito longe do que estava 

proposto para o campo Novo e três décadas mais tarde se pensou para a 

Lisboa após terramoto, sobretudo no ritmo dos tramos e no desenho das 

aberturas do piso nobre e do último dos edifícios projectados, embora na 

capital não se tratasse de um edifício a fazer remate a uma praça mas sim 

construções utilitárias, o preenchimento de ruas e ruas, com problemas bem 

específicos de alturas e corta-fogos92.  

 

O novo edifício da Arcada estava fora do projecto global de obras 

gizado em 1769 que iremos estudar mais adiante. Embora pensado ainda 

neste mesmo ano93, era um trabalho desgarrado, com outra orientação e, 

sobretudo com outro orçamento pois deveria ser executado pelos arrematantes 

dos lugares, devendo-se seguir o risco existente e podendo aproveitar todos os 

                                                 
91

 SERLIO, Sebastião – Architettura civile: Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritti di 
Mónaco e Vienna. Milano: Edizioni il Polifilo, 1994.  
92

 Cartulário pombalino: colecção de 70 prospectos, (1758-1846). 2ª ed. Lisboa: Arquivo 
Municipal. 1999. 
93

 Em 21 de Dezembro de 1769 a Câmara pediu o pátio e aulas do colégio de S. Paulo, que 
fora dos Jesuítas, para servir de alfandega para assim se poder fazer a obra nos alpendres e 
alfandega da cidade. O arcebispo anuiu com a obrigação de o repararem. AMB. Cartas dos 
Senhores Reis, Arcebispos e outras autoridades. 
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materiais, excepto as colunas94. Mas esta obra não passou de intenção como 

já entrevia o autor do Livro curioso95, um manuscrito onde se descreve muito 

do que foi acontecendo em Braga na segunda metade do século XVIII:  

 

13. Também neste ano logo que os da irmandade dos Santos Passos foram para a 

capella de Nossa Senhora da Lapa pediram a Sua Alteza Serenissima o Senhor Dom Gaspar a 

torre da cidade que ficava da parte de cima da mesma capella para nella fazerem uma torre 

para nella porem os sinos; e com effeito Sua Alteza concedeu a dita licença e logo principiaram 

a fazer a mesma torre com toda a brevidade de sorte que antes que findasse este anno 

puseram os sinos que tinham nella e mais outro grande que mandaram fazer de novo que 

todos tocaram antes que o anno acabasse e a torre se concluísse. 

E como os senhores vereadores andavam influidos nestas obras ditas atras, tambem 

intentaram fazer uma grande obra nos alpendres querendo cresce-los, fazendo-lhe em cima 

uma galeria de janelas rasgadas com seus oculos por cima e outras mais obras de maior 

tiradas em varias partes da cidade por cuja causa tornaram a ficar os mesmos camaristas 

todos; para o anno seguinte nelles daremos conta do que obraram ou se tiveram effeito as 

ditas obras querendo Deus que la cheguemos... 

 

Resta-nos uma questão: quem é que terá sido o autor deste projecto? 

Vimos que nada se sabe sobre a igreja da Lapa, obra que influenciaria 

definitivamente qualquer trabalho que ali se viesse a fazer. Sabe-se que foi 

mandada levantar pelos devotos de Nª Sª da Lapa e que o dinheiro proveio de 

esmolas, embora os gastos com trabalhos ali estivessem sob a alçada da 

Superintendência dos Santuários, uma vez que este templo foi assim 

considerado pelo Arcebispo96. Não se conhecem, porém, nem o autor do risco, 

nem os mestres pedreiros que a levantaram97. 

Para este projecto da nova Arcada padecemos da mesma falha. Os 

livros de actas da Câmara também nos deixam um grande vazio. O problema 

adensa-se sabendo nós que neste ano de 1769 a câmara intentou fazer uma 

                                                 
94

 AMB. Livro dos Acordaos, nº 45, (1767-1774), fls. 68-68v. 
95

 ADB. Ms 341. Livro curioso, fls. 198-199. 
96

 ADB. Registo Geral, vol. 149, fls. 122-123: Registo de provisão a favor dos devotos de Nª Sª 
da Lapa dos alpendres desta cidade, para o Padre João da Silva, da rua do Souto desta 
cidade, ser o capelão da dita igreja. Provisão passada em 3 de Novembro de 1767. 
97

 Robert SMITH no seu livro André Soares. Arquitecto do Minho (Lisboa: Livros Horizonte, 
1973, p. 65) atribui esta obra a André Soares mas não aduz qualquer informação documental 
nesse sentido. 
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série de transformações urbanas em que não incluiu esta obra, como iremos 

ver. Pertencerá o desenho a Carlos Amarante? Analisando-o bem, não nos 

parece que se lhe possa atribuir pois não tem a leveza de traço, nem a 

segurança de mão que se pode ver noutros desenhos seus, seja nos bem 

conhecidos projectos para o Bom Jesus do Monte98 (para arquitectura e talha), 

seja para portadas de Estatutos de confrarias99, ou de livros de despesas100. 

Ficam no ar muitas dúvidas pois em Braga havia algumas pessoas capazes de 

elaborar projectos de arquitectura. Uma certeza, porém, temos: aquele tipo de 

traço nada tem a ver com o de André Soares. 

O novo edifício da Arcada só viria a ser concebido um século mais 

tarde, em 1867 pelo engenheiro municipal Joaquim Pereira da Cruz101. Embora 

Braga estivesse a passar nesse momento por um período de um certo apogeu 

económico, o edifício apresenta um aspecto utilitário tendo, inclusive, menos 

um piso que o projecto de 1769. Pereira da Cruz teve o cuidado de lhe dar uma 

dimensão que o anterior projecto não possuía pois englobou as “casas 

redondas” que se vêm nos topos e que mais não eram do que antigos torreões 

da cidadela medieval que, contudo, acabariam por não ser levantados com 

aquele desenho. As obras de execução só seriam postas em arrematação 

pública em 9 de Agosto de 1876, tendo sido escolhido o mestre pedreiro José 

Fernandes da Cunha, de Braga, que lançou a quantia de 2.424$000 réis. A 

                                                 
98

 Os projectos para o Bom Jesus do Monte estão publicados no livro de Mónica MASSARA – 
Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo barroco em Portugal. Braga: Confraria do 
Bom Jesus do Monte, 1988; os desenhos para a talha e retábulos podem ver-se no catálogo: 
Robert C. Smith: A investigação na História de Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2000, p. 380-381. 
99

 SMITH, Robert C. – Três estudos bracarenses. Braga: Livraria Cruz, 1972, fig. 19, com a 
portada dos Estatutos de Nossa Senhora da Torre (1765), actualmente à guarda do Museu Pio 
XII, em Braga. 
100

 FEIO, Alberto – Uma figura nacional: Carlos Amarante. Insigne arquitecto e engenheiro. 
1748-1815. Braga: Edições Bracara Augusta, 1951, p. 12-13 publica-se a portada do LIVRO 
DE DESPEZA PARA O UZO DA M.

E
 THEREZA DO CORAÇÃO DE JESUS Servindo de 

Provizora neste Mosteiro dos REMEDIOS... 1764, actualmente à guarda do ADB. 
101

 Joaquim Pereira da Cruz entrou para engenheiro municipal em 1864, faleceu em 1882. É o 
autor da esmagadora maioria das obras que se fizeram na cidade naqueles 18 anos, mas 
desenhou também edifícios para Guimarães, Santuário do Alívio, etc. A sua obra ainda não foi 
objecto de um estudo detalhado; veja-se, entretanto, OLIVEIRA, Eduardo Pires de - A casa da 
Câmara de Braga. As obras do século XIX. Braga, Minia, 3ª série, 1, 1993, p. 182-184. 
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obra estender-se-ia por 10 anos, pois em 9 de Junho de 1884 ainda havia 

ferros de varanda para colocar102. 

 
Naquele ano de 1769103, por emulação confessada com as obras que 

se estavam a levar a cabo em Lisboa104 e Porto105, mas sem qualquer paralelo 

possível, houve em Braga uma tentativa de mudar um pouco a cidade106. Após 

D. Diogo de Sousa, as intervenções no urbanismo da cidade tinham sido 

sempre pontuais. As anteriores obras no Campo Novo não são mais do que 

uma operação parcelar num espaço específico.  

A intervenção que naquele ano se quis fazer não teve grande alcance. 

Pela leitura do documento não sabemos se a intenção real do seu promotor - e 

terá sido apenas um, o juiz de fora Bernardo António Soares107 -, não teria 

                                                 
102

 Sobre a Arcada da Lapa veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de - Estudos Bracarenses 5. A 
Arcada da Lapa. A arquitectura. Braga: Soares dos Reis Editor, 1982, onde vai transcrito o 
contrato de construção do edifício actual e se mostra pela primeira vez o projecto que temos 
estado a falar, de Pereira da Cruz, e várias fotografias dos finais do século XIX e inícios do 
seguinte. 
103

 As propostas de alterações urbanísticas de Braga, de 1769, apenas têm sido estudadas em 
obras de interesse local. Veja-se, por exemplo, o livro de TEIXEIRA, Manuel C.; VALLA, 
Margarida - O urbanismo português séculos XIII-XVIII Portugal-Brasil. Lisboa: Livros Horizonte, 
1999, capítulo 8 (p. 285-297), As sínteses da experiência urbanística portuguesa no século 
XVIII, que em nenhum momento se refere a Braga. 
104

 Para a Lisboa da reconstrução, após terramoto, vejam-se, sobretudo, o clássico livro de 
FRANÇA, José Augusto – Une ville des lumieres: La Lisbonne de Pombal. Paris, Fondation 
Calouste Gulbenkian / Centre Culturel Portugais, 1988; e o Cartulário pombalino: colecção de 
70 prospectos, (1758-1846). 2ª ed. Lisboa: Arquivo Municipal. 1999. 
105

 No Porto houve uma instituição que teve como finalidade pensar a cidade, a “Junta das 
Obras Públicas” (encarregada de pôr de pé os programas e os embelezamentos urbanos que o 
crescimento económico e a “consciência” de uma cidade moderna... iam tornar necessários nas 
palavras de Marie Thérèse Mandroux FRANÇA – Quatro fases de urbanização do Porto no 
século XVIII. Porto, Boletim Cultural. Câmara Municipal do Porto, 2ª série, 2, 1984, p. 247. Esta 
autora aponta a data de 1758 para a criação deste organismo; em contrapartida, Joaquim 
Jaime Ferreira ALVES, depois de minuciosas indagações em arquivo, diz-nos que só a partir 
de Outubro de 1763 é que João de Almada e Melo passa a rubricar essas mesmas folhas (de 
pagamentos); veja-se a sua tese de doutoramento O Porto na época dos Almadas. 
Arquitectura. Obras Públicas. Vol. 1. Porto: Câmara Municipal, 1988, p. 175. 
106

 Segundo um texto integralmente publicado em CAPELA, José Viriato – Fidalgos, Nobres e 
Letrados no Governo do Município Bracarense. Braga: ICS/Universidade do Minho, 1999, p. 
146-147. 
107

 Fora nomeado em 9 de Abril de 1766: Registo de provisão a favor do Bacharel Bernardo 
António Soares para Juiz de Fora desta cidade pelo tempo de três anos. ADB. Registo Geral, 
vol. 78, fls. 353v-354. 
Sabemos que em 21 de Outubro de 1770 obteve provisão para colocar um confessionário na 
capela da sua quinta, na vizinha freguesia de Palmeira: Registo de provisão a favor do Dr. 
Bernardo António Soares, Juiz de Fora desta cidade, para um confessionário na capela da sua 
quinta sita na freguesia de Santa Eulália de Palmeira. ADB. Registo Geral, vol. 79, fls. 113-
113v. 
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como intenção maior uma crítica aos seus antecessores para, assim, poder 

afirmar com mais força as suas ideias. O problema é que o dinheiro disponível 

não era muito, provinha de uma provisão régia que atribuiu à Câmara os 

sobejos do cabeção das sisas do concelho, que naquele ano atingiu a quantia 

de 6.536$726 réis108. As obras que se pretendiam fazer tinham algo a ver com 

o eterno problema das águas – mudança das caixas do Largo dos Penedos e 

Campo da Vinha –, e com a demolição dos três alpendres mandados fazer por 

D. Diogo de Sousa, o do campo de Santa Ana, o que estava em frente à Porta 

Nova e o que servia de praça do Peixe no largo actualmente denominado praça 

Velha.  

O arcebispo D. Gaspar, depois de consultado, anuiu ao plano e 

acrescentou a transferência ou demolição de alguns cruzeiros e de duas 

capelas (Nª Sª do Amparo, no campo da Vinha; e Santa Ana, no campo do 

mesmo nome). Resolvia-se assim o problema que há longos anos 

movimentava os oratorianos que queriam ver demolida a capela que ficava 

situada defronte da sua nova igreja e convento109 e desafrontavam-se as 

praças e algumas ruas que ficavam mais amplas, sem nada que interferisse no 

                                                 
108

 AMB. Registo de papeis, leis e decretos 1765-1786, fls. 119-120. Referido em CAPELA, 
José Viriato – Fidalgos, Nobres e Letrados no Governo do Município Bracarense. Braga: 
ICS/Universidade do Minho, 1999, p. 149.  
109

 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 226v-227v, 30 de 
Novembro de 1751:Termo da mesa com deputados para o caso abaixo assinados. 
... que por parte da Congregaçao do Oratorio se lhe tinha insinuado o mudar a esta igreja para 
o mesmo campo em ajuda que seu oficio se informa lhe havia de dar e mandar demarcar no 
mesmo campo e que visto fazer a mudança a sua custa dando para isso o que fosse preciso e 
proposto na dita forma se mandou andar o escrutinio e se venceu por favas brancas se 
chamasse a irmandade para esta eleger cinco irmãos para fazerem o dito ajuste com a 
condiçao de que nao seria feita a dita mudança para fora do dito campo nem se bolira o que 
existe em coisa alguma de demulição sem que primeiro esteja feita a capela maior que de novo 
se fizer, casa da mesa e sacristia e parte do corpo da dita igreja, de sorte que a irmandade 
possa nela acomodarse... 
Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fól. 438. Acta da sessão 
de 22 de Maio de 1761: ... Veio a esta mesa o Doutor António Barbosa de Goes, 
Desembargador e Chanceler da relação e nesta mesa fez o requerimento que consta do termo 
retro e declarando que a Senhora da Lapa tinha sete para oito mil cruzados e que os padres 
congregados darao dois mil cruzados e que fariam o mais que pudessem e que dariam toda a 
ajuda necessaria para se fazer a igreja e sacristia e seleiro e que se aproveitaria a irmandade 
de toda a pedra e mais materiais desta casa para a dita igreja e que tivessemos a irmandade a 
certeza que no tempo presente se não havia de fazer nem em tempo nenhum obra alguma 
nesta casa e sendo isto proposto aos ditos deputados e andando o escrutínio se venceu por 20 
favas brancas e cinco pretas e que se chamasse a irmandade para esta determinar o mais bem 
assertado e eleger cinco irmãos para fazer os contratos do que era proposto... 
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seu interior. Mas a cidade ficou, de imediato, sem um mercado coberto, nem 

para o pão, nem para o peixe, nem para as ortalices. Demoraria mais de 

década e meia a mandar fazer um edifício para estas funções que seria 

projectado por Carlos Amarante110. Mas já não ficaria situado no meio de uma 

praça pública mas sim no correr normal das casas de uma rua, a dos 

Capelistas, e ficaria localizado imediatamente atrás da igreja dos Terceiros; foi 

demolido no início do século XX, restando agora, apenas, algumas das 

estruturas da parte traseira.  

 Reformulado que foi o projecto, passou-se à execução das obras 

designadas pelo arcebispo, agora com autorização régia111: construiu-se o Arco 

da Porta Nova, (fig. 335) que enobreceu ainda mais o local que, talvez desde 

D. Diogo de Sousa, acolhia as entradas solenes na cidade, mas situado do 

lado exactamente oposto aquele que se estava a transformar no novo centro, o 

campo de Santa Ana; reformulou-se o campo Novo que foi regularizado e 

dotado de uma fonte de desenho bem barroco112; e fizeram-se alguns trabalhos 

nas calçadas e captação e condução de águas para a cidade. De lado ficava, 

porém, aquela obra que por representação deveria ser a primeira da cidade, a 

conclusão do edifício da Câmara. O que só aconteceria quase um século mais 

tarde. 

                                                 
110

 O arcebispo deu ordem para que se fizesse um projecto para a praça do Peixe em Outubro 
de 1779 (AMB. Caixa 23, Livro 46, 1775-1782, fól. 133v), mas não se conhecem resultados 
concretos desta determinação senão cinco anos mais tarde. Veja-se AMB. Livro de Termos da 
Câmara Nº 47, 1782-1788, fól. 50v. Acta da sessão de 4 de Maio de 1784: ... outrossim em o 
mesmo acto se mandou passar bilheta ao inspector das obras publicas de 2$400 reis pela 
feitura de um risco que fez para a Praça do Peixe de que fiz este termo... Veja-se também, 
DUARTE, Eduardo Alves – Carlos Amarante (1748-1815) e o final do classicismo: Um 
arquitecto de Braga e do Porto. Porto: FAUP Publicações, 2000, p. 105-106. 
AMB. Livro de Termos da Câmara Nº 47, 1782-1788, fól. 115v. Acta da sessão de 30 de Junho 
de 1786: ... e outrossim se passou bilheta a Carlos Amarante da quantia de 4$800 reis importe 
de dois riscos para a Fonte de S. Sebastião e outra para as piramides da Praça do Peixe... 
111

 AMB. Registo de papeis, leis e decretos 1765-1786, fls. 119v-120: ... para que possa 
applicar a quantia dos refferidos seis contos quinhentos trinta e seis mil e settecentos e vinte e 
seis reis para as obras da Agoa. Calçadas, Porta Nova, que // fól. 120 // que segundo os seus 
lanços que tiverão importão quatro contos duzentos e vinte e cinco mil reis que do sobejo se 
faça a obra da Praça do Reduto que se acha no lanço de oitocentos e cincoenta mil reis e que 
o ultimo resto se applique para a obra da casa da câmara, o qoal podera ser maior do que o 
preço porque se poderão rematar as outras obras por menos dinheiro que o do sobreditos 
lanços que incluzos se vos remetem com os apontamentos que se fizerão... 
112

 OLIVEIRA, Aurélio de - Documentos e memórias para a História do Barroco Bracarense. 
«Bracara Augusta», Braga, 48 (114-115), 1998-1999, p. 290-291. Estas duas obras foram 
arrematadas em 11 de Junho de 1772 pelo conceituado mestre pedreiro Francisco Tomás 
Correia, da rua dos Chãos de Baixo, pela quantia de 780$000 réis. 
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E esta obra teria que ficar adiada sine dia pois o dinheiro era curto 

para tantos trabalhos e só este acarretaria uma despesa da ordem de mais de 

três quartos (77%) da verba disponível, 5.036$000 réis (3.736$000 para a 

pedraria e 1.300$00 para a carpintaria), segundo a arrematação que foi feita 

pelos conceituados mestres pedreiros Paulo Vidal e Francisco Tomás Correia, 

que se tinham unido para estas obras e pelos mestres carpinteiros Jerónimo 

Fernandes e Manuel da Costa que também concorriam juntos113.  

 

 

1.4 A arquitectura 

 

Duas perguntas principais se devem já colocar: Qual foi a formação 

dos pedreiros bracarenses? Que tratados de arquitectura é que circularam em 

Braga no século XVIII? 

Não temos para Portugal um estudo como o que foi feito para a 

América Latina que nos diz que em cada convento existia uma média de três 

tratados de arquitectura114 e ainda não foi feito um estudo sistemático das 

bibliotecas conventuais que deverão ter sido os mais importantes focos de 

informação bibliográfica fora de Lisboa, juntamente com as dos Paços dos 

bispos. 

Para Lisboa temos um bom conhecimento dos livros que alguns dos 

principais arquitectos ou engenheiros possuíam nas suas bibliotecas 

pessoais115. O seu autor, Horácio Bonifácio, tem uma conclusão que nos 

parece apressada ao dizer que apesar da escassez das listagens encontradas, 

                                                 
113

 AMB. Registo Geral de 1775 a 1786, fól. 123v-126v. Publicado por CAPELA, José Viriato – 
Fidalgos, Nobres e Letrados no Governo do Município Bracarense. Braga: ICS/Universidade do 
Minho, 1999, p. 149. 
114

 TORRES REVELO, José – Tratados de Arquitectura utilizados en Hispanoamerica (siglos 
XVI – XVIII. Revista Interamericana de Bibliografia, Washington, 6 (1), 1956, p. 3-24. 
115

 BONIFÁCIO, Horácio Manuel Pereira - Polivalência e contradiçäo tradição seiscentista, o 
barroco e a inclusão de sistemas ecléticos no séc. XVIII a segunda geração de arquitectos. 
Lisboa: F.A.U.T.L., 1990. Com um sub-capítulo (3.4, p. 87-92) sobre a tratadística, diz-nos que 
Ludovice tinha centenas de gravuras, de Serlio, Scamozzi, Blondel, etc. mas não de Borromini, 
(inventário da sua biblioteca p. 297-300). Eugénio dos Santos tinha Palladio, Langier, Briseux, 
Serlio, Pozzo, Bibiena, Borromini, etc., (inventário p. 303-306). Caetano Tomás tinha Bibiena, 
Caramuel, Blondel, Guarino Guarini. E Rodrigo Franco tinha Pozzo, Boffrand, Scamozzi, 
Passarini, Le Pautre, Borromini, Juan d'Arphe y Villafañe (inventário p. 307-310). 
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parece ser possível dizer-se que circulou no país a mais importante tratadística 

italiana e francesa, pelo menos a publicada até finais de seiscentos116. Aliás, se 

compararmos estes tratados com o inventário feito por Maria da Graça 

Pericão117, que inventaria 338 espécies embora dispersas pela arquitectura, 

pintura, escultura e história de arte, veremos que há bastantes manuais não 

referenciados nas bibliotecas daqueles arquitectos. 

Ou seja, há um imenso trabalho de Arquivo por fazer em todo o 

restante país, pese os trabalhos já desenvolvidos por Marie Thérèse Mandroux-

França que, contudo, se restringiu às principais bibliotecas públicas e não 

entrou no mundo dos inventários das bibliotecas conventuais118.  

Por decreto de 20 de Julho de 1701, D. Pedro II mandou formar novas 

Academias de fortificação nas províncias, mas apenas funcionou uma, a de 

Viana do Castelo, no Minho, dirigida por Manuel Pinto Vilalobos, além, 

evidentemente, da existente no Brasil. Infelizmente, é muito pouco o que 

sabemos sobre esta academia minhota, pese os elementos aduzidos na tese 

de mestrado de Miguel Soromenho119. Será importante equacionar o peso 

efectivo que deve ter tido na arquitectura minhota do século XVIII, para além da 

sua acção directa. 

Uma pesquisa na Biblioteca Pública de Braga deu resultados que não 

poderemos considerar conclusivos pois sabemos que os livros de alguns 

conventos, sobretudo do mais importante, o de Tibães, não estão em Braga120. 

                                                 
116

 Idem, ibidem, p. 92. 
117

 PERICÃO, Maria da Graça – Tratadística de Arte dos Séc. XVII e XVIII existente na 
Biblioteca da Academia das Belas Artes de Lisboa. Belo Horizonte, Barroco, 15, 1990-1992, p. 
189-218. 
118

 FRANÇA, Marie Thérèse Mandroux – Information artistique et “Mass-Media” au XVIII
e 

au 
Portugal. La difusion de l’ornement gravé rococo au Portugal. Bracara Augusta, Braga, 27 (76), 
1973, p. 412-445. FRANÇA, Marie Thérèse Mandroux – L’image ornamentale et la litterature 
artistique importées du XVI

e 
au XVIII

e
 siècle. Un patrimoine méconnu des bibliothèque et 

musées portugais. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto, Porto, 2ª série. 1. 1983. p. 
143-205. MARIETTE, Pierre-Jean – Catalogues de la Collection d’ estampes de Jean V, roi de 
Portugal. 3 vols. Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 
119

 SOROMENHO, Miguel – Manuel Pinto Vilalobos: da engenharia militar à arquitectura. 
Lisboa: Universidade Nova, 1991 (tese de mestrado não publicada). Infelizmente o autor 
restringiu o seu estudo à arquitectura, não estudou Vilalobos na sua dimensão total, deixando 
assim de lado uma parte importante da sua obra, a que respeita à talha. 
120

 Saíram do mosteiro de Tibães para a Biblioteca do Porto trinta e tantos carros de livros... em 
1834... BARATA, Paulo J. S.– Os livros e o liberalismo: da livraria conventual à biblioteca 
pública. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2003, p. 121. 
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Além disso, livros houve que foram para Lisboa, para a Biblioteca Nacional e 

outros que, muito possivelmente, se perderam na altura da incorporação das 

livraria dos extintos conventos do Minho121. Há uma frase que resume bem o 

descalabro desta situação de perda: é a que o bibliotecário Manuel Rodrigues 

Abreu deixou em 1841 a propósito dos catálogos das livrarias conventuais, 

neste caso a dos Oratorianos, em cujo convento foi originalmente instalada a 

nova Biblioteca: a do Oratório tem hum que faz pena examinar pelo enorme 

desfalque e roubo que nelle se nota de muitas obras122. 

Sabe-se que D. Rodrigo de Moura Teles não tinha nenhum tratado de 

arquitectura na sua biblioteca123. É conhecido o elenco dos livros que 

formavam a biblioteca de D. Gaspar124; foram já objecto de um estudo parcial, 

sobretudo para a área que nos interessa125. Nela existiam obras de Palladio, 

Villa Real, Blondel (três volumes apenas, os que tinham gravuras), Luís Serrão 

Pimentel e livros de geometria do P. Manuel de Campos, Manuel Azevedo 

Fortes, bem como mais dois volumes intitulados Governador de Praças126 

Fortificação moderna ou recompilação de diferentes methodos de fortificar e a 

Planta da Praça de Campo Maior. São, porém, livros que se perderam no 

                                                 
121

 Sobre o profundo descalabro do transporte e guarda dos livros para a Biblioteca Pública de 
Braga que embora criada em 1841 só abriu as portas em 1856, mas com o desacordo do 
director que defendia que ainda não estava preparada para tal, veja-se sobretudo o excelente 
livro de Paulo J. S. BARATA – Os livros e o liberalismo: da livraria conventual à biblioteca 
pública. Lisboa: Biblioteca Nacional, 2003, p. 107-109. Por volta de 1850, a Biblioteca de Braga 
tinha cerca de 20.000 volumes entre impressos e manuscritos. 
122

 Paulo J. S. BARATA – Os livros e o liberalismo: da livraria conventual à biblioteca pública. 
Lisboa: Biblioteca Nacional, 2003, p.149. A biblioteca dos Oratorianos bracarenses já mereceu 
um estudo: MESQUITA, Laura Maria Silveira – Braga e a cultura portuguesa dos finais da 
época moderna: a Biblioteca dos Oratorianos. Porto: Faculdade de Letras, 1993 (tese de 
mestrado não publicada). 
123

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Manuel Fernandes da Silva. Mestre e arquitecto de 
Braga (1693-1751). Porto: Centro de Estudos D. Domingos Pinho Brandão, 1996, p. 49, nota 
68. 
124

 ADB. Ms. 745 e Ms. 911. 
125

 Na sua tese de doutoramento, DUARTE, Eduardo Alves - Carlos Amarante (1748-1815) e o 
Final do Classicismo. Um arquitecto de Braga e do Porto. Porto: FAUP Publicações, 2000, p. 
69-73, dedica mesmo um pequenino capítulo a esta biblioteca onde faz um elenco dos livros 
sobre Arte em Geral; Arquitectura e engenharia; Pintura; Botânica e jardins; Medalhística e 
numismática. 
Veja-se para a formação desta biblioteca o texto de Pedro Vilas Boas TAVARES – A Biblioteca 
e a bibliografia de um prelado ilustre D. Gaspar de Bragança, arcebispo de Braga (1758-1789), 
in “Actas do IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga”, vol. II / 2, Braga: Cabido da Sé de 
Braga, 1990, p. 273-302. 
126

 Possivelmente a tradução da obra de Antonio de Ville feita por Manuel da Maia, segundo 
Eduardo Duarte. 
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incêndio que o Paço Arquiepiscopal sofreu em 15 de Abril de 1866127 o que não 

nos permite hoje ir mais longe, ver as anotações que acaso tivessem, as 

páginas mais cansadas por pesquisas mais intensas que nos poderiam, ou 

não, revelar quem os compulsou, comparando as letras de alguns 

apontamentos ou as gravuras das páginas mais folheadas, tanto mais que se 

mantém em aberto a hipótese avançada por Alberto Feio128 de que os volumes 

de Blondel poderiam ter sido comprados para a formação e uso de Carlos 

Amarante, sem dúvida um protegido do arcebispo. 

Percorrendo o catálogo do sector das Belas Artes da Biblioteca Pública 

de Braga, que sabemos ter sido formada essencialmente com os livros 

provenientes dos extintos conventos do Minho, excepto o de Tibães que na sua 

esmagadora maioria foram transferidos para a Biblioteca Municipal do Porto129, 

encontramos a edição da obra de Andrea Pozzo130, a edição castelhana do 

Terceiro e Quarto livro de Sebastião Serlio131, Vignola132, Roland Virloys133, 

                                                 
127

 15 de Abril de 1866. In FEIO, Alberto – Coisas memoráveis de Braga e outros textos. Braga: 
Biblioteca Pública / Universidade do Minho, 1984, p. 26-27. 
128

 FEIO, Alberto – Uma figura nacional: Carlos Amarante insigne arquitecto e engenheiro) 
1748 / 1815. Braga: Câmara Municipal, 1950. Eduardo Alves DUARTE dedica um pequenino 
capítulo a esta biblioteca: Carlos Amarante (1748-1815) e o Final do Classicismo. Um 
arquitecto de Braga e do Porto. Porto: FAUP Publicações, 2000, p. 72-73, nota 10. 
129

 MONTEIRO, Ana Isabel Líbano – Tibães: Livros perdidos, elos encontrados. Forum, Braga, 
41, Jan.-Jun. 2007, p. 71-99. Para uma maior compreensão da importância desta biblioteca 
veja-se, também, o estudo de Luís Oliveira RAMOS – Os monges e os livros no século XVIII: o 
exemplo da biblioteca de Tibães. Braga, 1981 (Sep. Bracara Augusta, 35). 
130

 POZZO, Andrea – Perspectivae pictorum atquae architectorum. Partes 1 e 2. Augsburgo: 
Impensis Jeremiae Wolffii, 1719. Cota: BA 139-140P. Os dois volumes têm a assinatura de 
Pereira Caldas, polifacetado homem de cultura bracarense da segunda metade do século XIX 
e professor do Liceu Nacional de Braga. 
131

 SERLIO, Sebastiano – Tercero y Quarto Libro de Architectura. Toledo: em casa de Ivan de 
Ayala, 1552. Cota: BA 141P. Este volume é proveniente da Biblioteca dos Oratorianos 
bracarenses. Sobre este exemplar veja-se Marie Thérèse Mandroux FRANÇA – L’ image 
ornamentale et la litterature artistique importées du XVI

e
 siecle ao XVIII

e
 siecle: un patrimoine 

méconnu des Bibliothéques et musées portugais. Boletim Cultural. Câmara Municipal do Porto, 
Porto, 2ª série, 1, 1983, p. 173. 
No fim do volume tem agregado um conjunto de sete desenhos datáveis dos séculos XVII-
XVIII, sendo três de cruzeiros (um deles é o denominado Cruzeiro de São Lázaro; outro, 
segundo a indicação que tem escrita por detrás, deveria ser feito em 1739 no Mosteiro de 
Caramos, Felgueiras, cabendo a indicação do modelo das figuras a António Ribeiro, o 
encarregado da obra), dois com urnas ou bolas encimadas por pirâmides esguias que muitas 
vezes se vêem sobre os corrimões das escadas, um é um corte de um claustro não identificado 
com indicação de uma fonte e uma portada de uma capela e outro é uma pequena capela de 
planta rectangular, semelhante às que se vêem no início do escadório do Santuário do Bom 
Jesus do Monte, mas aqui com as pilastras dos cunhais bem mais largas e encimadas por 
grandes urnas. São, porém, desenhos de diferentes mãos e sem qualidade artística, parecendo 
ser mais objecto de informação, de memória, que outra coisa. A única assinatura e uma 
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Luís Serrão Pimentel134, do padre Inácio da Piedade Vasconcelos135, Fr. 

Lorenzo de S. Nicolas136. São muito poucos manuais! Há, sem dúvida, muitas e 

graves falhas. São muito menos dos que, como já vimos, se poderiam 

encontrar em conventos situados no outro lado do Atlântico, na América do Sul! 

Em Braga a questão é totalmente diferente. Em Braga não há quem 

tenha formação em arquitectura, há curiosos que assim se definiam a si 

próprios, como é o caso de André Soares, ou mestres pedreiros que poderão 

ter tido em suas mãos manuais de arquitectura e gravuras soltas. Mas hoje é 

extremamente difícil saber o que é que na realidade possuíam. O problema 

reside no facto de que não termos nenhuma informação sobre os manuais ou 

gravuras que possuiriam, embora também se possa inferir alguma informação 

através das obras que realizaram. Já acima dissemos que Blondel poderá ter 

estado nas mãos de Carlos Amarante, e Mandroux-França já mostrou a relação 

entre um fogão de sala de Serlio, existente no seu Terceiro e Quarto livro e a 

porta principal do edifício da Câmara Municipal de Braga137. E no elenco das 

obras atribuídas a André Soares iremos ver outras possíveis aproximações. 

Mas há outra questão ainda a considerar. Em geral estes livros eram 

muito caros138. E embora houvesse mestres pedreiros e entalhadores a fazer 

                                                                                                                                               
indicação de artistas remetem-nos para nomes sobre quem não temos mais nenhuma 
informação. 
132

 VIGNOLA, Giacomo – Regra das cinco ordens de architectura: segundo os princípios de 
Vignola, com um ensaio sobre as mesmas ordens feito sobre o sentimento dos mais celebres 
architectos. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1787. Cota: BA 18V. 
133

 VIRLOYS, C. F. Roland - Dictionnaire d’Architecture Civile, Militaire et Navale, Ancienne et 
moderne. Paris, Chez les Libraires Associés, 1770. Cota: BA 84-85P. 
134

 PIMENTEL, Luis Serrão - Methodo Lusitanico de desenhar fortificações das praças 
regulares... Lisboa: Na impressão de Antonio Craesbeeck de Mello, 1680. BA 101P. 
135

 VASCONCELOS, Inacio da Piedade - Artefactos symmetriacos, e geometricos, advertidos, e 
descobertos pela industriosa perfeição das artes... Lisboa: Joseph Antonio Sylva, 1733. Cota: 
BA 98 P. 
136

 NICOLAS, Lorenzo de San - Arte y uso da architectura, Madrid: 1726. Cota: BA 112P. Outra 
edição: Madrid, 1736. Cota: BA 110-111P. 
137

 FRANÇA, Marie Thérèse Mandroux – L’ image ornamentale et la litterature artistique 
importées du XVI

e
 siecle ao XVIII

e
 siecle: un patrimoine méconnu des bibliothéques et musées 

portugais. Boletim Cultural. Câmara Municipal do Porto, Porto, 2ª série, 1, 1983, grav. 22. 
138

 FRANÇA, Marie Thérèse Mandroux – L’image ornementale et la litterature artistique 
importées du XVI

e 
au XVIII

e
 siècle. Un patrimoine méconnu des bibliothèque et musées 

portugais. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto, Porto, 2ª série. 1. 1983. p. 166, nota 
60, dá-nos o preço de alguns dos volumes que pertenceram a Frei José Vilaça, da ordem dos 
5$000 a 10$000 réis; os 4 volumes da Architecture Française, de Blondel, custaram 33$600, 
um valor que poderemos considerar impressionante pois, por exemplo, um excelente pedreiro 
dificilmente ultrapassava um salário diário de $200 a $240 réis. 
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contratos vultuosos139, seria mais fácil a uma instituição como a Mitra ou um 

convento ter dinheiro para os poder comprar do que os mestres.  

 

Seja como for, ousadias na arquitectura só as haverá em Braga e 

Minho no terceiro quartel do século XVIII, nomeadamente com os trabalhos de 

André Soares e com outros de autor desconhecido, mas que em geral lhe têm 

sido atribuídos. Ou seja, a esmagadora maioria dos artistas seria inteiramente 

desconhecida se não fossem os trabalhos de investigação em arquivos que 

desde a década de 1960 foram desenvolvidos por Robert Smith e todos os que 

se lhe seguiram; exceptuamos apenas Carlos Amarante devido a ter sido o 

autor da nova igreja do Santuário do Bom Jesus do Monte e à obra que deixou 

no Porto que lhe deu uma visibilidade que o tempo não esbateu. Perdendo-se 

toda a sua memória durante dois a três séculos, desaparecem também os 

rastos que poderia haver de livros ou papeis que possuíssem. Por essa razão, 

merece especial interesse o conjunto de gravuras soltas que encontramos na 

                                                                                                                                               
Uma das formas de podermos compreender hoje o preço que os livros poderiam atingir, passa 
pela comparação dos valores de venda com alguns dos salários praticados. Veja-se 
LOUREIRO, Olímpia Maria da Cunha – O livro e a leitura no Porto no século XVIII. Porto: 
Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão/Fundação Engenheiro António de Almeida, 
1994, p. 135-139. 
139

 Vejamos apenas alguns exemplos de obras muito vultuosas no domínio da pedraria: Em 27 
de Abril de 1733 foi contratado por 6.500 cruzados o aumento do convento do Salvador, em 
Braga, pelos mestres pedreiros Domingos Gonçalves Saganha, António Correia e João da 
Costa (OLIVEIRA, Eduardo Pires de - O Edifício do Convento do Salvador. De mosteiro de 
freiras ao Lar Conde de Agrolongo. Braga: Lar Conde de Agrolongo, 1994, p. 256); em 8 de 
Março de 1756, Antonio Rodrigues, António Ferreira, Francisco Manuel e João da Costa 
contrataram a obra da nova igreja do Mosteiro de Refojos de Basto pela enorme quantia de 
34.500 cruzados (DIAS, Geraldo José Amadeu Coelho – O Mosteiro de São Miguel de Refojos: 
jóia do Barroco em Terras de Basto. Cabeceiras de Basto, Câmara Municipal, 2009, p. 196-
200); a pedraria da capela de Santa Maria Madalena da Falperra foi contratada por João 
Rodrigues pela quantia de 4.000 cruzados e 3000$000 (Robert C. SMITH – André Soares. 
Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 71-77). 
No domínio da talha tudo se torna muito diferente pois os valores são incomparavelmente mais 
baixos, são raríssimos os retábulos que atingem valores da ordem dos 1.000$000 réis. A título 
de comparação lembremos aqui as obras mais vultuosas de talha deste período: Retábulo-mor 
da Igreja de Santa Cruz, Braga, 1767, 1.610$00; retábulo-mor da Matriz de Torre de Moncorvo, 
1752, 1.450$000; retábulo do convento do Vale da Piedade, Vila Nova de Gaia, 1766, 
1.330$000; retábulo de Nª Sª do Rosário, convento de São Domingos, Viana do Castelo, 1761, 
1.300$000. Excluímos agora empreitadas de mais do que um retábulo, de que a mais 
dispendiosa foi a da igreja do mosteiro de Tibães, em 1756, pelo valor impressionante de 
6.650$000 réis! 
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mão de Leite de Sousa, um alfaiate de Braga e amante da fotografia140 que se 

dizia descendente de António Augusto Pereira141. Segundo uma listagem breve 

que fizemos ainda em 1976, conservava gravuras de Haberman, Eichel, 

Stockman, Boucher e Nilson e fragmentos de livros de Vignola, Perronet e 

Charles Boule; infelizmente este material não está agora disponível. 

 

Entre as obras da segunda metade do século XVII e as do período 

seguinte, no que diz respeito aos mestres pedreiros que as construíram, há 

uma diferença enorme. Se conhecermos as suas biografias, veremos que os 

mestres mais antigos vieram quase todos do Porto ou da zona da Maia. 

Pascoal Fernandes e seu filho Manuel Fernandes da Silva142 são talvez os 

nomes mais sonantes; a seu lado estão uma série de mestres pedreiros de 

Moreira da Maia que muitas vezes usavam como apelido o toponímico, 

Moreira; entre todos sobressaem Estêvão Moreira e Domingos Moreira143. Os 

trabalhos mais importantes exceptuando, naturalmente, as duas obras de João 

Antunes no Minho144 e o edifício da igreja de São Vítor, de Miguel Lescole145, 

                                                 
140

 Leite de Sousa recolheu um conjunto de fotografias de Braga antiga. Com elas e após a sua 
morte, uma associação bracarense, a ASPA, organizou uma exposição no Museu dos 
Biscainhos que esteve patente entre 21 de Junho e 2 de Julho de 1978, cujo catálogo foi 
publicado (NUNES, Henrique M. Barreto; OLIVEIRA, Eduardo Pires - Antiga Braga. Fotografias. 
Braga: ASPA, 1978). 
141

 Não está ainda feita a biografia deste antigo funcionário da delegação bracarense das 
Obras Públicas que ali trabalhou na segunda metade do século XIX. Sobre ele vejam-se, 
entretanto, os livros de Eduardo Pires de OLIVEIRA - A Freguesia de São Victor. Braga: Junta 
de Freguesia de São Victor, 2001, p. 101, nota 136 e Arte religiosa e artistas em Braga e sua 
região (1870-1920). Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1999, p. 239. 
142

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Manuel Fernandes da Silva. Mestre e arquitecto de 
Braga (1693-1751). Porto: Centro de Estudos D. Domingos Pinho Brandão, 1996. 
143

 No volume 3 desta dissertação apresentamos pequenas biografias com os elementos 
conhecidos sobre cada um destes artistas. 
144

 São a Igreja do Bom Jesus da Cruz, em Barcelos e a Sacristia da Sé de Braga e a Casa do 
Tesouro, na Sé. Sobre estes trabalhos vejam-se SMITH, Robert C. - A Sacristia do Tesouro da 
Sé Primacial. Braga: Livraria Cruz, 1972. VINHAS, Joaquim Alves – O Senhor Bom Jesus da 
Cruz de Barcelos. Quinhentos anos de História. Barcelos, Real Irmandade do Senhor Bom 
Jesus da Cruz de Barcelos, 2004. 
145

 Não está ainda devidamente estudada a vida e obra de Miguel Lescole. Veja-se, contudo, a 
tese de mestrado Miguel SOROMENHO - Miguel Pinto Vilalobos, da engenharia militar à 
arquitectura. Lisboa: Universidade Nova, 1991 (não publicada) e o verbete inserido no 
Dicionário de Arte Barroca em Portugal (Lisboa: Presença, 1989, pág. 259-260), da autoria de 
Rafael Moreira. 
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têm quase todas a sua marca, algumas até no que diz respeito ao risco146. Mas 

entre estas obras e as do arquitecto régio e do engenheiro militar vai uma 

distância imensa. De um lado temos um arquitecto, João Antunes, com uma 

formação específica e que trabalhava para um público esclarecido. Da outra, 

em Braga, temos excelentes mestres pedreiros, com grande saber oficinal. E 

tão ou mais importante é a existência em Braga de um público em geral pouco 

exigente. 

O recorte, o trabalho fino de lavores em pedra em cartelas com sabor 

flamengo vem desde os tempos de D. Diogo de Sousa147, mas com alguma 

volumetria, com sabor barroco, só vai aparecer muito mais tarde, primeiro nas 

cartelas e óculo da igreja de S. Vítor (fig. 353), e logo depois nos templos dos 

Terceiros (fig. 84) e, sobretudo, em S. Vicente (fig. 229). Tirando o conjunto 

central da fachada da igreja vicentina, de uma forte pujança e vivacidade148, os 

outros motivos têm origem na férronerie flamenga. É este um longo caminho 

que se estende dos finais do século XVII (S. Vítor) até à década de 1720. Mas 

talvez a mais interessante das intervenções nestas igrejas tenha sido a que foi 

sentida em S. Vítor (1728-1729), de redimensionar os nichos da fachada, 

dando-lhes outra amplitude, bem mais de acordo com a sensibilidade barroca, 

numa acção em que interveio como consultor o escultor Marceliano de Araújo e 

que foi executada pelos mestres de pedraria Estêvão Moreira e Inácio de 

Matos149. 

A obra da parte terminal das torres da igreja de Santa Cruz (fig. 356) 

representa um corte no trabalho que até aí se fazia, fortemente marcado pelo 

                                                 
146

 Em Fevereiro ou Março de 1687, Domingos Moreira fez uma traça e um rascunho da nova 
igreja de S. Vicente que iria começar a ser levantada: Arquivo da Igreja de S. Vicente. Braga. 
Irmandade de S. Vicente. Livro termos 1675-1700, fól. 99. 
147

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Estudos sobre o século XVIII em Braga. História e arte. 
Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1993, p. 49-50; ALVES, Joaquim Jaime B. Ferreira – 
Ensaio sobre a arquitectura barroca e neoclássica a norte da bacia do Douro. Revista da 
Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património, Porto, 4, 2005, p. 138-139. 
148

 A parte superior das fontes do escadório da cerca do mosteiro de Tibães, construídas em 
1731-1734 e com autor desconhecido mas que já houve quem as colocasse na órbita de 
Manuel Fernandes da Silva (OLIVEIRA, Paulo - Miguel Fernandes, Mestre Pedreiro de 
Rendufe, Alpendurada e Tibães (1716.1731). Património/Estudos, n.º 9. Lisboa: IPPAR, 2006, 
pp. 159-171) também têm uma forte volumetria mas são de bastante fraca qualidade oficinal o 
que poderá ter originado, ou não, aquele volume. 
149

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Estudos sobre o século XVIII em Braga. História e arte.. 
Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1993, p. 48. 
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trabalho de Manuel Pinto Vilalobos e Manuel Fernandes da Silva, de sabor 

tardoclássico. O seu autor, Carlos António Leone, tinha uma formação muito 

diferente da dos mestres que cá trabalhavam, era italiano, de Florença, e 

pintor, um dos vários pintores estrangeiros que estiveram em Portugal no 

tempo de D. João V150. Foi muito admirado em Braga, sendo, inclusive, tratado 

por Dom, a exemplo do que aconteceu no Porto com Nasoni. Esteve na cidade 

num período de tempo muito curto, entre 1729 e 1735. Interessantes também, 

mas de mestre desconhecido, são as janelas do último piso da parte Norte do 

palácio dos Biscainhos, com uma leveza no desenho, na decoração e, 

sobretudo, nas formas que contrariam o rigor rectilíneo de todas as restantes 

aberturas (fig. 64). 

A partir dos finais do primeiro quartel do século XVIII começaram a 

aparecer outros nomes, sendo um dos mais notáveis João da Costa, morador 

na freguesia suburbana de Adaúfe, que interveio em imensas obras a partir de 

Janeiro de 1725, data em que arrematou o chafariz do Largo dos Penedos por 

uma quantia modesta, 58$000 réis. Na documentação só volta a aparecer oito 

anos mais tarde, em Abril de 1733, (os dormitórios no convento do Salvador, ao 

lado de Domingos Gonçalves Saganha e António Correia pelo elevado valor de 

31.200$000 réis) a que acrescentou, ainda naquele ano, intervenções na torre 

da igreja de Esposende e uma pequena obra na quinta de Jós, Navarra, Braga. 

Ou seja, na falta de outros dados, é um homem que singrou tão rapidamente 

que no curto intervalo de oito anos conseguiu não só integrar sociedades que 

arrematavam obras de grandes dimensões como, também, ter capacidade de 

resposta para no mesmo ano conseguir estar presente em três obras, embora 

todas de sociedade. 

Os seus trabalhos terão lugar essencialmente na cidade de Braga mas 

a partir de 1751 parece mudar de ambiente, começou a intervir na área de 

Guimarães (porta do convento da Costa) e de Cabeceiras de Basto (casa da 

                                                 
150

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – O edifício do Convento do Salvador. De mosteiro de freiras 
ao Lar Conde de Agrolongo. Braga: [Lar Conde de Agrolongo], 1994, p. 102-103; OLIVEIRA, 
Eduardo Pires de – Riscar em Braga no século XVIII e outros ensaios. Braga: APPACDM 
Distrital de Braga, 2001, p. 37-37. OLIVEIRA, Aurélio de - Artista italiano no barroco 
bracarense: O pintor Carlos António Leoni. Revista da Faculdade de Letras, 2ª série, Porto, 13, 
1996, pp. 365–385, sep.  
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Tojeira e hospício de Santa Senhorinha), o que não impede que no ano 

seguinte tenha feito o orçamento para os trabalhos que iriam alterar a capela-

mor da igreja de Santa Cruz, em Braga, ou que tenha dado pareceres, como o 

que fez sobre a capela de Santa Maria Madalena, onde também apresentou 

um risco para nova obra, tendo, inclusive, sido convidado a fazê-la151. Estas 

são as últimas referências que encontramos ao seu trabalho em Braga, de 

onde se afastaria durante mais de uma década. Em 1756 tomou a imensa obra 

da nova igreja do convento de Cabeceiras de Basto no valor de 34.500 

cruzados, que deveria executar no prazo de cinco anos, contrato que refez em 

1759. Em 1761 contratou a obra do recolhimento, adega e cozinha do 

presbitério de Fonte Arcada. Depois apenas conhecemos uma queixa das 

freiras do Salvador, Braga, feita em 1772 por causa de uma casa que 

construiu, de parceria com Paulo Vidal, contígua ao mosteiro. 

Pelo elenco destes trabalhos pode ver-se que é um homem que teve 

uma obra imensa e muitas vezes de enormes dimensões, que a partir da 

década de 1750 deixou Braga e passou a intervir na área de Guimarães e 

Cabeceiras de Basto, embora continuasse a ter um excelente nome na cidade 

arcebispal. A indicação de que apresentou um risco em 1752 para a nova obra 

da capela de Santa Maria Madalena, antes do de André Soares, permite pôr a 

hipótese de que poderá também ter intervido na área da concepção, embora 

seja essa a única referência conhecida desse género152.  

Em contrapartida, Diogo Soares é um homem que se movimentava 

sobretudo na cidade de Braga, onde repartiu o seu saber pela construção, pelo 

risco, e pela “engenharia”, isto é, pela apreciação global de obras e orçamentos 

e pelos apontamentos para obras riscadas por outros, em geral, como André 

Soares. É esta, talvez, a parte mais interessante do trabalho que desenvolveu, 

pois os projectos que concebeu não trazem qualquer inovação, como é o caso 

da igreja de Gaifar, Ponte de Lima (1759), com uma janela em forma de sino na 

                                                 
151

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – A Capela de Santa Madalena do Monte da Falperra 
de Braga à luz da documentação notarial. Revista de Ciências Históricas, Porto, 5, 1990, p. 
236. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da 
Falperra: nova abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 172-173. 
152

 Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, fól. 34. No 
volume 3 desta dissertação apresentamos uma ficha sobre a obra deste mestre pedreiro. 
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fachada, ou obras onde se não pedia grande capacidade inventiva, casos das 

novas capelas-mor da igreja de Santa Cruz (1753) e da capela de S. Miguel-o-

Anjo (1755).  

Paulo Vidal é outros dos nomes destacados deste período, sobretudo 

por ter estado na construção da fachada da igreja do convento dos 

Congregados (1761-1767), embora a referência a esta obra seja pouco 

explícita sobre o período em que nela trabalhou e a participação que nela 

possa ter tido. Em 1782 coordenou trabalhos nos fundamentos da ponte de 

Amarante; mas a sua obra conhecida integra também trabalhos meramente 

utilitários, como foram os de condução de água das Sete Fontes para o centro 

da cidade. 

Deveria ser, contudo, um mestre notável porque em Maio de 1781 o 

arcebispo D. Gaspar levou-o, juntamente com Carlos Amarante, para analisar 

in loco os riscos existentes na igreja velha e ver o melhor local para ser 

implantada a nova igreja do Santuário do Bom Jesus do Monte153. Entretanto, 

em 1769, de parceria com o mestre pedreiro Domingos Fernandes concebeu a 

reconstrução do corpo da igreja bracarense de Nª Sª a Branca154 e em 3 de 

Abril de 1775 fez o projecto para as casas da residência da freguesia de São 

Tomé de Vade, Ponte da Barca, uma obra de carácter muito, muito 

tradicional155.  

Como se pode ver, nenhum destes mestres tem obra que se possa 

dizer nova, de um gosto diferente daquele que então existia, embora subsista 

alguma dúvida na questão do projecto que João da Costa apresentou para a 

Falperra. E, também, em alguns edifícios de que hoje não temos qualquer 

autoria, pese a sua enorme dimensão, o que de imediato lhe transmite um forte 

impacto visual e importância arquitectónica, como são os casos das zonas 

conventuais dos cenóbios dos Congregados (já em grande parte existente em 

                                                 
153

 MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo barroco em 
Portugal. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 1988, p. 129 e 130-133. 
154

 Arquivo da Igreja de Nª Sª a Branca; Irmandade de Nª Sª a Branca. Termos da mesa 1766-
1777, fól. 45v. 
155

 Arquivo Distrital de Viana do Castelo, Ponte da Barca. 4.18.1.20, fls. 32v-35 e 4.17.4.13, fls. 
82-83. Parcialmente transcritos em MOREIRA, Manuel António Fernandes – O Barroco no Alto-
Minho. Viana do Castelo, Centro de Estudos Regionais, 2006, p. 368-370. 
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1750 conforme se pode ver no Mappa das Ruas de Braga156) e do Pópulo, este 

com uma grande campanha de obras na década de 1750, mas com um gosto 

extremamente simples, muito depurado mesmo, que será recuperado no 

projecto não executado, mas já referido, do edifício para substituir os alpendres 

da cidade. 

O mesmo se poderá dizer para o restante território da arquidiocese. 

Restringindo-o agora ao espaço do Minho157, exceptuando a cidade de 

Braga158 mas contemplando algumas povoações que lhe estão nas franjas e 

que ainda hoje incorporam, curiosamente, a arquidiocese, casos de Póvoa de 

Varzim e Vila do Conde, veremos que, embora houvesse pedreiros um pouco 

por todo o lado, eles surgem, sobretudo, nas freguesias de Palmeira (9), 

Adaúfe e Navarra (4 em cada), contíguas a Braga, do lado Norte; na zona de 

Cossourado, Barcelos (10) e Poiares, Ponte de Lima (5); em Sopo, Vila Nova 

de Cerveira (3), Lanhelas, Caminha (4) e Gontinhães (3), também Caminha, 

que se expandem por algumas freguesias de Paredes de Coura159; e Fafe (7) e 

uma ou duas freguesias que lhe ficam contíguas, para Norte, Arões (4). 

Excluímos aqui os que viviam na cidade de Braga. Mas, embora oriundos de 

fora do território, assinalem-se os pedreiros de Moreira da Maia (8) que vieram 

procurar e executar obras nesta região e, sobretudo, a imensa legião de 

galegos, que atingem um número impressionante, 52. Da mesma forma, 

também não incluímos os muitos pedreiros do Minho que trabalharam noutras 

zonas do país160. 

                                                 
156

 Para uma breve evolução deste edifício veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – O Convento 
dos Congregados. Braga: CIFOP/Universidade do Minho, 1988. 
157

 As afirmações que fazemos a seguir têm como base o inventário de artistas que 
apresentamos no volume 3 desta dissertação, que cobre sobretudo o espaço geográfico 
situado entre os rios Lima e Ave e é referível ao período que vai de 1730 a 1775. 
158

 Exceptuamos a cidade de Braga porque já a contemplamos no volume 3 desta dissertação, 
naquele em que damos conta dos pedreiros que viveram na cidade no ano de 1764. 
159

 Não incluímos aqui as informações que se poderiam colher nos dois seguintes livros: 
IGLESIAS ALMEIDA, Ernesto – Arte y artistas em la antigua Diocesis de Tuy. Tuy, 1989. E 
SILVA, Carlos Alberto Gouveia da – Igrejas barrocas do concelho de Paredes de Coura. 
Paredes de Coura, Câmara Municipal, 1993. 
160

 Para a área do distrito de Viseu veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Artistas minhotos a 
trabalhar nas dioceses de Viseu e Lamego. In Os alvores do rococó em Braga e outros estudos 
sobre o barroco e o rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 303-332. 
Para o estado brasileiro de Minas Gerais veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Artistas 
minhotos que trabalharam em Minas Gerais (Brasil). In Estudos sobre o século XVIII em Braga. 
História e Arte. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1993, p. 207-228. 
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Se muitos destes homens tiveram sobretudo uma actividade local, isto 

é, trabalharam em obras próximas da localidade onde viviam, muitos há que 

correram o território de Norte a Sul e chegaram mesmo a penetrar em Braga e, 

inclusive, na sua igreja principal, a Sé e também na cidade do Porto. Não são, 

contudo, homens que se tivessem distinguido pela sua capacidade criadora, de 

trazer novas formas e novos desenhos à arquitectura minhota e nacional, 

embora pudessem ser muito conceituados pela sua qualidade artesanal161. São 

mais interessantes como perpetuadores de uma tradição do que criadores; mas 

não deixam de ser, também, extremamente importantes no que respeita à 

difusão do gosto pois são agentes privilegiados entre as “grandes” cidades 

(Braga e Porto) e as mais pequenas e recônditas aldeias. O percurso de vida e 

obra, mesmo dos mais importantes, mostra-nos que muitos deles aceitavam 

todas as obras que lhes aparecessem, como se pode ver nos pedreiros que 

acima individualizamos. 

 

O novo gosto, o rococó, deve ter entrado de forma fulgurante, primeiro 

em pequenos pormenores da fachada da nova ala do paço de D. José de 

Bragança, terminado em 1751 mas com toda a certeza desenhado alguns anos 

antes, como a seguir veremos162, o que nos ajuda a compreender o desejo dos 

mesários da capela de Santa Maria Madalena, da Falperra, expresso em finais 

do ano de 1751, que o projecto para a nova fachada se remate não com 

                                                 
161

 Para uma primeira abordagem veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Aspectos do barroco 
e do rococó periférico minhoto. In Os alvores do rococó em Braga e outros estudos sobre o 
barroco e o rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 161-202. É este 
um estudo que é fundamental e urgente fazer-se mesmo que numa primeira fase possa ser 
apenas quantitativo e se restrinja à análise da mobilidade destes homens. 
Para o Porto vejam-se os livros de Jaime Ferreira Alves, nomeadamente O Porto na época dos 
Almadas. Arquitectura. Obras Públicas. 2 vols . Porto: Câmara Municipal, 1988, 1990 e 
Elementos para a história das sociedades entre mestres pedreiros (séc. XVII e XVIII). Revista 
da Faculdade de Letras. História, Porto, 5, 1988, p. 337-367. 
Para Vila do Conde vejam-se os dois volumes de Eugénio Andreia da Cunha e FREITAS - Vila 
do Conde. I. Azurara. Vila do Conde, Câmara Municipal de Vila do Conde, 1999 e Vila do 
Conde. II. História e património. Vila do Conde, Câmara Municipal de Vila do Conde, 2001. 
Poder-se-ia apontar outros livros para outras povoações mas pensamos que estes já ilustram 
suficientemente as nossas afirmações. 
162

 ADB. Ms 1054, THADIM, Manuel José da Silva – Diario bracarense das Epocas, Fastos e 
Annaes mais remarcaveis..., fól. 159: Fronteira do Paço. Depois, que o Senhor Dom Jose se 
recolheo a Braga fez continuar as obras da fronteira do seo Palacio do Campo dos Touros, e 
Capella a qual se acabou de todo, e se benzeo no dia 16 de Agosto deste corrente anno 
[1751]. 
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obrigação de a fazer na forma em que está mas pelo estilo moderno e nova 

planta163
. Pode dizer-se que a partir desta data tudo se torna muito diferente na 

arte bracarense. Mas, repito, voltaremos mais adiante a esta importante 

questão. 

 

E aqui deveremos tornar um pouco atrás, para percebermos como é 

que se exercia a arte de projectar edifícios. Já vimos que só muito 

pontualmente estiveram em Braga homens com formação específica na 

arquitectura ou engenharia, João Antunes, Miguel Lescole e Manuel Pinto 

Vilalobos. Serão, portanto, mestres pedreiros ou “curiosos” que exercerão 

sobretudo este trabalho pelo que não deixa de ser interessante que o padre 

jesuíta Pedro Calatayud, o homem a quem o arcebispo D. José de Bragança 

entregou as missões internas e outras actividades de carácter apologético, o 

que o transformava num dos mais importantes homens da arquidiocese, 

considerasse no seu livro Doutrinas Prácticas, que  

 

... é licito em dias de festa ler, estudar, escrever, delinear ou fazer a 

planta de um templo, altar ou edifício, debuxar, trasladar, por em imprensa as 

letras; porque isto são coisas liberais...164 

 
dando assim uma certa protecção que poderia ultrapassar as pessoas 

do ofício porque a documentação nos mostra que qualquer pessoa poderia 

exercer essa actividade, mesmo que nada tivesse a ver com a sua profissão. 

Criadores houve, aliás, que exerceram os seus dotes nas mais diversas artes. 

Vejamos alguns casos para a arquitectura, talha e escultura, deixando 

por ora de lado outros em que houve cópia directa de obras existentes: 

O escultor e entalhador Geraldo Soares fez em 1715-1716 o risco do 

                                                 
163

 Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, fls. 30v-31. 
164

 CALATAYUD, Pedro de - Doutrinas Prácticas que costumava explicar nas suas missoens o 
padre Pedro Calatayud... mandadas traduzir por ordem do Sereníssimo Senhor D. Joseph, 
Arcebispo e Senhor de Braga, Pirmaz das Hespanhas e impressas a expensas suas para 
beneficio dos seus súbditos, vol. 3. Coimbra. No Real Colégio das Artes da Companhia de 
Jesus, 1750. p. 55. Já referido em OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Riscar em Braga no século 
XVIII e outros ensaios. Braga: APPACDM Distrital de Braga, p. 33. 
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retábulo da irmandade de Santo António, na igreja de S. Vicente165; no ano 

seguinte concebeu o de outro retábulo para a igreja da Ordem Terceira de S. 

Francisco166; e em 1733 um risco para a torre da igreja de S. Vicente167. Isto é, 

foi um homem que trabalhava a madeira mas que também se aventurou nas 

artes da pedra. 

Em contrapartida, o mestre pedreiro António Batalha fez em 1745 o 

risco para o retábulo de S. João Baptista, da igreja de S. João de Souto168. E 

em 1751 fez parelha com o carpinteiro e o pedreiro [José da Silva Matos] de 

Sua Alteza para delinear a obra dos dormitórios do convento dos Remédios169. 

De notar, embora não seja relativo à arte de projectar, que em 1745-1746, 

quando estava a dirigir a obra de estucamento da capela do Bom Jesus de 

Fão, era designado como mestre de obras de Sua Alteza170. 

O pintor Carlos António Leone também se abalançou em diversas 

artes pois fez a planta das novas obras do convento dos Remédios em 1729171; 

uma alteração na fachada da igreja do Hospital e claustros pequenos172; um 

risco para o quadro que tapa a tribuna do retábulo-mor que ele próprio 

executou na igreja de S. Vicente em 1734173; e, em 1735, as alterações à parte 

superior e torres da igreja de Santa Cruz174. 

Manuel Fernandes da Silva, já bem conhecido pela monografia que lhe 

foi dedicada175, também se aventurou pela ourivesaria pois foi ele que 

concebeu o desenho da porta do sacrário do retábulo do Santíssimo 
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 Igreja de S. Vicente. Irmandade de Santo António. vol 3328. Livro de despeza e receita 
1714-1747. fól. 25. 
166

 Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco – Igreja dos Terceiros. Confraria de S. Francisco 
da Sé. Despesas 1679-1777, fól 80v. 
167

 Igreja de S Vicente. Irmandade de S. Vicente. vol 3357. Livro 4º de termos 1720-1736, fól. 
303-303v. 
168

 Igreja de S. João Souto. Confraria de S. João Batista. Termos da mesa 1686-1754, fls. 185-
185v. 
169

 ADB. Monástico Conventual. Mosteiro dos Remédios (Braga). F 422, fól. 113v. 
170

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Manuel Fernandes da Silva. Mestre e arquitecto de 
Braga (1693-1751). Porto: Centro de Estudos D. Domingos Pinho Brandão, 1996, p. 142. 
171

 ADB. Monástico Conventual. Mosteiro dos Remedios (Braga). F 420, fól. 263. 
172

 ADB. Misericórdia 13, Livro de termos 1734-1746, fól. 304. 
173

 Igreja de S. Vicente. Irmandade de S. Vicente. Vol. Livro 4º de termos 1720-1736, fól. 326v. 
174

 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 35, fls. 90v-93. 
175

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Manuel Fernandes da Silva. Mestre e arquitecto de 
Braga (1693-1751). Porto: Centro de Estudos D. Domingos Pinho Brandão, 1996. 
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Sacramento, na Sé176. Não conhecemos, porém, artífices ligados à ourivesaria 

a projectar para outras artes. 

Ao lado destes homens há outros que tinham profissões bem 

diferentes, ou não exerciam nenhuma, que tiveram uma importância 

fundamental na arte bracarense. Desde logo se tem de referir o nome de André 

Soares, sem dúvida o mais prolífico e multifacetado de todos, pois são 

conhecidas obras suas no domínio da arquitectura civil e religiosa, talha, 

cartografia e ferro e muito possivelmente também na escultura e azulejo e, 

quiçá, ourivesaria.  

Multifacetado foi também o padre Frei Luís de S. José com basta obra 

dentro e fora de Braga177; dele salientaremos sobretudo a referência para nós 

fundamental que fez em Arouca, de que era perito em pintura e arquitectura, 

que trabalhara na corte de D. João V e que naquela data, 1755, e desde há 
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 Arquivo da Sé Catedral. Confraria do Santíssimo Sacramento. Livro de Recibo e despesa 
1663-1708, fól. 126: d com Manuel Fernandes, mestre das obras, pelo risco da porta do 
sacrario 2$400. Para o contrato da sua execução, saído das mãos de Jerónimo Antunes, Bento 
Ferreira e Manuel Lopes, veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A Ourivesaria em Braga 
através dos contratos firmados no Tabelião Geral 1650-1830. In Estudos sobre o século XVIII 
em Braga. História e Arte. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1993, p. 165-166, 179-180. 
177

 Para obras riscadas fora de Braga vejam-se, por exemplo, os seguintes estudos: para a 
planta que fez para o Porto no final da década de 1720: Exposição de plantas da cidade do 
Porto dos séculos XVIII e XIX. Porto: Câmara Municipal, 1949, p. 7 e GONÇALVES, Flávio - A 
talha da capela da "Árvore de Jessé" da Igreja de S. Francisco do Porto e os seus autores. 
Porto: Livraria Fernando Machado, 1971, p. 114-115, nota 92. Para o risco do retábulo-mor do 
Mosteiro do Lorvão, Penacova, BORGES, Nelson Correia - Arte Monástica em Lorvão. 
Sombras e realidades. vol 1. Coimbra 1992, p. 381 e 550-552, que seria entalhado em 1717 
pelo bracarense Luís Vieira da Cruz; este autor refere também outra obra deste monge 
cisterciense, o coreto do órgão do Mosteiro de Arouca, datado de 1738. Para o aqueduto de 
Vila do Conde, projectado em 1728, veja-se FREITAS, Eugénio Andreia da Cunha e - Vila do 
Conde. II. História e património. Vila do Conde, Câmara Municipal, 2001, p. 207-218 e 
D'ASSUNÇÃO, Lino - As últimas freiras, 1894, p. 118. Vítor SERRÃO – História de Arte em 
Portugal. O Barroco. Lisboa: Editorial Presença, 2003, p. 177 que diz ter projectado obras em 
Alcobaça e Braga sem, contudo, as referir. Vê-se, assim, que este frade é autor de uma imensa 
obra - que outra bibliografia também refere – que é merecedora de um detalhado estudo 
monográfico. 
Mas Frei José de São Luís também executou outro tipo de obras pois sabe-se que em 4 de 
Novembro de 1723 concluiu na capela de S. Sebastião, Braga, dois quadros que tinham sido 
começados pelo pintor Custódio da Rocha, entretanto falecido; veja-se Arquivo da Irmandade 
de S. Sebastião, Braga, vol. 62, fól. 43: Termo de como se mandou fazer para se pagar a 
pintura de dois quadros que estão na capela e pintura da sacristia... 
Refira-se ainda que, como não poderia deixar de ser, também fez peritagens, sendo conhecida 
aquela em que analisou, ao lado de Manuel Ferreira de Souza Claro, as imagens do túmulo da 
rainha D. Mafalda, em Arouca (ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - Da Construção e das 
Reconstruções: A Memória de um Mosteiro (Santa Maria de Arouca - Séc. XVII / XX). Vol. 1. 
Porto: Faculdade de Letras / Universidade do Porto, 2003, p. 408-409. Neste mesmo volume, p. 
404, é referido que fora, neste mosteiro, o autor do varandim e bacia do órgão do coro. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
70 

algum tempo, o estava a fazer na corte de seu irmão bastardo, o arcebispo de 

Braga, D. José de Bragança178. Referir-nos-emos a ele com mais pormenor um 

pouco adiante. 

Não há dúvida que muitos destes homens não sendo projectistas de 

profissão, tiveram uma acção intensa nesse sentido. 

Outros homens houve que tiveram uma actuação muito mais discreta. 

Lembraremos agora apenas o padre Ricardo da Rocha, desenhador do Mappa 

das Ruas de Braga, que fez no ano de 1739 o risco do coroamento dos três 

retábulos da cabeceira da igreja da Misericórdia179, obra que depois viria a ser 

trocada por outra, não sabemos se dele180. O Dr. Jerónimo Coelho da Costa 

Maia, desembargador181 e juiz superintendente dos santuários em geral182 e do 

de Nª Sª de Porto de Ave em particular183, que desenhou em 1741 o retábulo 

da casa da mesa da Misericórdia, de que era irmão184 e em 1745 o retábulo-

mor da igreja de Nª Sª a Branca185, de que era juiz186. E o padre Silvestre 

Campos, filho do escultor António Campos, e Jacinto Canequim, que 

conceberam, em 1774, modelos de imagens que outros, depois, passaram 

para a madeira187. 

Mas há também uma corrente como que subterrânea pois muita da 

arquitectura que foi feita resultou da acção dos visitadores, das intervenções 

que eles mandaram fazer em imensas igrejas e que quase não deixou rasto no 

que tocava à sua prossecução. Qual seria a política seguida, quem é que era 

escolhido para projectar as necessárias alterações? Infelizmente os livros das 

Visitações não nos dizem nada nesse sentido, limitam-se a aprovar ou não as 
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 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - Da Construção e das Reconstruções: A Memória de 
um Mosteiro (Santa Maria de Arouca - Séc. XVII / XX. Vol. 1. Porto: Faculdade de Letras / 
Universidade do Porto, 2003, p. 408-409.  
179

 ADB. Misericórdia 13, Livro de termos 1734-1746, fls. 187-187v. 
180

 SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo. Porto: Nelita editora, 1970, p. 27-28. 
181

 Nomeado em 5 de Novembro de 1755: ADB. Registo Geral, vol. 122, fls. 281v-282. 
182

 ADB. Registo Geral, vol. 185, fls. 159v-160v. 
183

 ADB. Registo Geral, vol. 145, fls. 389-390; ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 775, fls. 16-
16V. 
184

 ADB. Misericórdia 13, Livro de termos 1734-1746, fls. 258v-259. 
185

 ADB. Tabelião Público de Braga 1ª Série, vol. 138, fls. 11v-14. Arquivo da Igreja de Nª Sª a 
Branca. Irmandade de Nª Sª a Branca. Termos da Mesa, 1741-1766, fls. 45-45v. 
186

 Igreja de Nª Sª a Branca; Irmandade de Nª Sª a Branca. Livro de assento de irmãos, 
inventário e eleições 1626-, fól. 53. 
187

 ADB. Misericórdia 17, Livro de termos 1769-1776, fls. 197-197v e 198v-199. 
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obras realizadas. Mas sabe-se de um caso em que o mestre chamado foi 

Manuel Fernandes da Silva, a quem incumbiram de terminar a obra da torre da 

igreja suburbana de S. Jerónimo de Real188. 

O facto de não conhecermos o nome de quem riscou a esmagadora 

maioria das obras feitas em Braga no século XVIII, mostra que a sua arte foi 

feita por pessoas que não tinham formação técnica especializada nessa área. 

Isto permite-nos dizer que a arte bracarense depende essencialmente de 

criadores bracarenses, pese a importância das ligações ao Porto e, quiçá, à 

Galiza189 e não a Lisboa, pelo menos nos contactos directos. 

Já vimos acima que a arte de João Antunes (Sacristia e Casa do 

Tesouro da Sé de Braga e igreja do Bom Jesus da Cruz, de Barcelos) não 

deixou seguidores. Em Braga esteve também Mateus Vicente de Oliveira para 

ver e sugerir as obras que seria necessário fazer no Paço Arquiepiscopal190. 

Ver e sugerir e não fazer! É extremamente importante ressalvar esta atitude 

pois mostra bem que a arte bracarense foi construída à margem da que 

acontecia na capital, sobretudo considerando que durante cerca de meio 

século (1741 a 1789) o arcebispado foi gerido por dois homens de sangue real, 

nascidos em Lisboa, sendo que um teve formação com os Jesuítas de Évora e 

o outro era um iluminado. Dois homens sobre quem se não conhece a 

extensão da sua participação nas obras que se fizeram na arquidiocese mas 

que pela rara e esparsa documentação conhecida deverá ter sido muito 

importante. Ou seja, a ter havido influência de Lisboa na arte bracarense, será 

mais por esta forma que pela intervenção directa de técnicos especializados. 

O desconhecimento dos autores dos riscos das obras torna 

extremamente difícil saber com pormenor como é que a arte bracarense de 

Setecentos evoluiu, tanto mais que os executores tinham bastante liberdade, 
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 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Riscar em Braga no século XVIII e outros ensaios. Braga: 
APPACDM Distrital de Braga, 2001, p. 30. 
189

 Quem levantou esta hipótesa da ligação à Galiza foi Robert Smith no seu livro André 
Soares. Arquitecto do Minho (Lisboa: Livros Horizonte 1973), que aproximou a arte de André 
Soares com a de Simon Rodriguez e os seus trabalhos “de placas” (“arte de carpinteiro” na 
expressão de Filgueira Valverde proferida numa conferência que fez em Braga na década de 
1980, que julgo nunca ter sido publicada). 
190

 ADB. Col. Cronológica, nº 2820. Publicado em MILHEIRO, Maria Manuela de Campos – 
Braga. A cidade e a festa no século XVIII. Braga: NEPS / Instituto de Estudos Sociais da 
Universidade do Minho, 2003, p. 32-35 do Apêndice Documental. 
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podendo mesmo alterar um pouco o risco que tinham contratado191 e havia 

muita liberdade para copiar outras obras existentes, de que o exemplo mais 

interessante é o que aconteceu em 1754 na igreja de S. João de Souto, em 

que a irmandade de Nª Sª da Apresentação mandou fazer o seu novo retábulo 

a imitação do de S. João192, mas havendo o cuidado de o inovar: aonde estão 

uas conchas levara umas piramulas muito bem feitas e os quartelões terão 

suas tarjas... do modo que agora se costuma entalhar, isto é, com o novo gosto 

rococó.  

 

A segunda metade do século XVIII foi um tempo de propagação de 

cultos. Do Sagrado Coração de Jesus, difundido sobretudo pelo jesuíta Pedro 

de Calatayud193; da Senhora da Lapa, pelo padre Ângelo Sequeira, um homem 

vindo de S. Paulo para Portugal para de novo pregar um culto que já cerca de 

século e meio antes tivera grande aceitação194; e de Nª Sª das Dores (fig. 246), 

de novo pregado pelo oratoriano bracarense, o padre Martinho Pereira (Braga, 
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 No contrato que o entalhador Gabriel Álvares Rodrigues assinou com as monjas do 
convento do Salvador para entalhar o retábulo-mor, pode ler-se que tinha autorização para 
fazer acréscimos que além do dito risco daria ele dito mestre com ele dito Frei Luís, o autor do 
projecto: OLIVEIRA, Eduardo Pires de - O Edifício do Convento do Salvador. De mosteiro de 
freiras ao Lar Conde de Agrolongo. Braga: Lar Conde de Agrolongo, 1994, p. 252. 
192

 Este retábulo, concebido pelo mestre de pedraria António Batalha e entalhado por 
Marceliano de Araújo, data de 1745. Sobre esta questão veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de 
– Riscar em Braga no século XVIII e outros ensaios. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 
2001, p. 40-43, 48-49. 
193

 Sobre o Padre Pedro de Calatayud veja-se, sobretudo, GOMEZ RODELES, Cecilio – Vida 
del célebre Missionero C. Pedro de Calatayud de la Compañia de Jesus y relacion de sus 
apostílcas empresas en los reinos de Españay Portugal (1689-1773). Madrid, Tip. de los 
Sucessores de Rivadeneyra, 1882. Para a sua passagem por Braga veja-se FERREIRA, José 
Augusto – Fastos Primaciais da Igreja Primacial de Braga. Vol. 3. Braga: Mitra Bracarense, 
1932, p. 305-307. O’NEILL, Charles E.; DOMÍNGUEZ, Joaquín Maria - Diccionário histórico de 
la Compañia de Jesús: biográfico-temático. Vol. I. Roma: Institutum Historicum, S.I.; Madrid : 
Universidad Pontificia Comillas, 2001, p. 599-600. 
CALATAYUD, Pedro de – Doutrinas practicas, que costuma explicar nas suas missoens o 
Padre Pedro de Calatayud… dispostas para desenredar, e dirigir as consciências, para alivio 
dos curas,… mandadas traduzir por ordem do Sereníssimo Senhor D. José, Arcebispo, e 
Senhor de Braga… Coimbra: No Real Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1747. 
194

 Sobre o culto de Nª Sª da Lapa na área da arquidiocese de Braga na segunda metade do 
séc. XVIII veja-se, sobretudo, OLIVEIRA, Eduardo Pires – O culto de Nossa Senhora da Lapa 
no espaço geográfico do arcebispado de Braga, 1750-1790. In Os alvores do rococó em 
Guimarães e outros estudos sobre o barroco e o rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital 
de Braga, 2003, p. 203-301.  
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?-1795)195. Foram cultos difundidos muito rapidamente, com uma aceitação 

muito forte, mas que também em poucas décadas deixaram de ter o mesmo 

fervor das populações, excepto no que diz respeito ao Sagrado Coração de 

Jesus que voltou aos favores do povo a partir de 1871196. Todos estes cultos 

têm um denominador comum: houve um homem que o difundiu, em geral com 

pregações ou missões internas. Este facto levou-nos a pôr a hipótese de poder 

haver, em simultâneo, e para além de um determinado tipo de imagem, a 

difusão de um modelo comum de capela ou de retábulo. 

Estudamos um destes cultos com pormenor, o da Senhora da Lapa, 

visitando na área do arcebispado a esmagadora maioria das capelas, retábulos 

e imagens a que deu origem, e conhecemos muitas que os outros dois cultos 

ocasionaram. Fizemos esses percursos procurando uma possível ligação entre 

as obras de arte que de novo foram criadas mas, no que respeita à arquitectura 

e talha, não detectamos qualquer similitude entre todos estes templos ou 

retábulos, o mesmo não se podendo dizer no que respeita às imagens que são, 

naturalmente, muito semelhantes. As de Nª Sª das Dores têm, contudo, algo 

que as une e, em simultâneo, as diferencia das demais: é que sabemos 

                                                 
195

 Não está ainda estudado o culto de Nª Sª das Dores entre nós. Para um primeiro estudo 
sobre a sua influência na área do arcebispado de Braga no período de 1750-1850, veja-se 
OLIVEIRA, Eduardo Pires – O culto de Nossa Senhora das Dores em Monsul, Póvoa de 
Lanhoso. Lanyoso, Póvoa de Lanhoso, 2, 2008, p. 105-126, sobretudo p. 123-125. 
196

 Veja-se o jornal bracarense Brado Liberal de 12 de Junho de 1874 onde se pode ler: A 
devoção católica do Coração Agonizante de Jesus estabeleceu-se em Braga em 1871, na 
igreja do convento das religiosas dos Remédios e foi de lá trasladada em 1872 para a igreja do 
Colégio Ursulino… O reverendo director dos devotos achou mais própria a colocação da 
arquiirmandade no edifício memorável dos Loyolas. A diocese de Braga foi consagrada ao 
Sagrado Coração de Jesus em 1886: O Constituinte, 19 de Maio de 1886 onde se pode 
encontrar o programa desta consagração; Homenagem ao Sagrado Coração de Jesus pela 
arquidiocese de Braga. Número único. 1886; e SILVA, Joaquim José Rodrigues da; SANTOS, 
J. J. C. - Hymno para a consagração da archidiocese primaz de Braga do Santissimo Coração 
de Jesus: 16 de Maio de 1886. S.l, s.n, s.d [1886]. 
Para um primeiro inventário de imagens, retábulos e peças de prata relativas a este culto na 
área do arcebispado de Braga nos finais do século XIX, inícios do seguinte, veja-se OLIVEIRA, 
Eduardo Pires – Arte Religiosa e Artistas em Braga e sua Região (1870-1920). Braga: 
APPACDM Distrital de Braga, p. 260-262. Para a parte histórica veja-se PINA, Ambrósio – 
Carlos Rademaker 1828 – 1885: restaurador dos Jesuítas em Portugal no século XIX. Porto: 
Livraria A.I., 1967 e CARVALHO, J. Vaz de – Portugal. In O’NEILL, Charles E; DOMÍNGUEZ, 
Joaquín Maria (Dir.) - Diccionario Histórico de la Compañía de Jesus. Biográfico – Temático. 
vol. 4. Roma / Madrid: Institutum Historicum, S.I. / Universidad Pontifícia Comillas, 2001, p. 
3196-3200. 
Em 1910 a Companhia de Jesus foi de novo expulsa, regressando treze anos mais tarde. Veja-
se como estudo mais recente AZEREDO, António Carlos - Santa Margarida Maria e a devoção 
em Portugal ao Sagrado Coração de Jesus. Porto: Civilização, 2004. 
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documentalmente ter havido um número muito apreciável de esculturas que 

saíram das mãos do mesmo artista, António Pinto de Araújo, sendo todas as 

encomendas feitas pela mesma pessoa, o padre Martinho Pereira, da casa 

oratoriana de Braga, que depois as levava ele próprio nas suas pregações ou 

as enviava para o restante país197 e Brasil198. 

A difusão destes cultos não levou, portanto, ao surgir de arquitectura 

ou talha em série. Nem sequer vislumbramos qualquer intenção nesse sentido. 

Esta hipótese dos cultos terem podido dar origem a algum tipo concreto de 

manifestação artística - para além da difusão de um modelo de uma imagem - 

não nos levou a lado nenhum. Como já o demonstramos no estudo que 

fizemos sobre o culto de Nª Sª da Lapa199, foi um trabalho insano, quase 

perdido, que só o não foi de todo porque, assim, julgo, ficará afastada esta 

hipótese. Ou seja, não deixa de haver algum paralelismo com o que já Kubler 

constatara sobre os Jesuítas: à Companhia interessavam oficialmente apenas 

fins de permanência, higiene e austeridade200 e não os aspectos artísticos que 

as obras de arte pudessem assumir.  

 

                                                 
197

 Até data recente era corrente ler-se que a imagem da Igreja dos Congregados, de Braga, 
tinha saído das mãos do Padre Martinho Pereira. Este oratoriano foi apenas o fautor do 
desenvolvimento em Portugal deste culto. Vejam-se PEREIRA, Martinho – Colleção sacro 
dolorosa correcta e aumentada… que a Jesus Cristo crucificado dedica e consagra… Lisboa: 
na Officina de Francisco Luiz Ameno, 1791; LOPES, António da Costa – Publicações dos 
Oratorianos de Braga sobre filosofia e sobre a devoção das Dores. Braga: Irmandade de Nª Sª 
das Dores e Santa Ana dos Congregados, 2007; e OLIVEIRA, Eduardo Pires – O culto de 
Nossa Senhora das Dores em Monsul, Póvoa de Lanhoso. Lanyoso, Póvoa de Lanhoso, 2, 
2008, p. 105-126. 
198

 MENEZES, Ivo Porto de – Documentação referente a Minas Gerais existente nos arquivos 
portugueses. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, 26, 1975, p. 212-303; 
OLIVEIRA, Eduardo Pires – A propósito de Francisco Vieira Servas e da arte do Minho e de 
Minas Gerais no século XVIII. In Os alvores do rococó em Guimarães e outros estudos sobre o 
barroco e o rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 203-301. 
199

 OLIVEIRA, Eduardo Pires – O culto de Nossa Senhora da Lapa no espaço geográfico do 
arcebispado de Braga, 1750-1790. In Os alvores do rococó em Guimarães e outros estudos 
sobre o barroco e o rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 203-301. 
200

 KUBLER, George – A arquitectura portuguesa chã, entre as especiarias e os diamantes. 
Lisboa: Vega, 1988, p. 58. Também citado por Carlos RUÃO - Arquitectura maneirista no 
Noroeste de Portugal: italianismo e flamenguismo. Coimbra: Instituto de História de Arte da 
Universidade de Coimbra: 1996, p. 34. 
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1.5 A talha 

 

O mundo da talha é bem diferente do da arquitectura. Embora haja 

algum desfasamento de tempo e de gosto entre o que se fazia no Porto e em 

Braga, o facto de estarmos na presença de um material muito mais fácil de 

trabalhar e com empreitadas de preços bastante menores mas, em 

contrapartida, mais abundantes, talvez tenha levado a que os ideais do barroco 

tenham sido aqui mais rapidamente assumidos que na pedra. Curiosamente, o 

primeiro retábulo “nacional” que se conhece em Braga foi entalhado por um 

artista do Porto, Domingos Lopes: é o retábulo-mor da igreja de S. Vítor (fig. 

354), foi contratado em 8 de Setembro de 1689201. Só passados 48 anos, em 

1737, voltaria um artista do Porto a Braga para executar uma obra de madeira, 

o cadeiral da Sé, entalhado por Miguel Francisco da Silva202. Aquela obra de 

Domingos Lopes assume, assim, uma importância determinante na evolução 

da talha bracarense. 

E se o mundo da talha dita “nacional” é muito semelhante em todo o 

país, já o mesmo não podemos dizer no que respeita à talha “joanina”, em que 

Braga se individualiza pois segue o resto de Portugal apenas em algum 

formulário, que logo se diferencia pela organização espacial e pelos volumes 

que são muito mais túrgidos. Mas Braga não é um lugar privilegiado para a 

talha deste período pois, apesar de ter alguns retábulos de excelente 

qualidade, como são os casos dos que se podem ver na igreja da Misericórdia, 

o do altar-mor do convento de S. Francisco, em Real203, os dois do transepto 

do convento do Carmo e o do Santíssimo Sacramento, no mosteiro de Tibães 

(fig. 385), também conhecido pela designação de Descendimento da Cruz 

                                                 
201

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A Freguesia de São Vítor: Braga. Braga: Junta de Freguesia 
de S. Vítor, 2001, p. 135. A tribuna viria a ser contratada com o mesmo artista em 21 de 
Setembro de 1691; mas por razões que não pudemos apurar, o artista não a executou, 
correndo processo de justiça, sendo só realizada três anos mais tarde por Damião da Costa e 
Figueiredo (idem, ibidem, p. 136). 
202

 São muitos os artigos ou livros que citam o cadeiral da Sé de Braga mas não há ainda 
nenhum que o estude com pormenor. Veja-se, entretanto MEIRELES, R. de Castro – Miguel 
Francisco da Silva e a obra do “coro de cima” da Sé de Braga. In “Actas do IX Centenário da 
Dedicação da Sé de Braga”, vol. II / 2, Braga: Cabido da Sé de Braga, 1990, p. 405-411, que 
remete para a demais bibliografia. 
203

 SMITH, Robert - Marceliano de Araújo. Porto: Nelita editora, 1970, p. 37. 
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devido à grande pintura central, entalhado em 1738 por António Fernandes 

Palmeira204, mas concebido por artista desconhecido, Braga, repito, tem 

relativamente pouca talha deste período205. 

 

O triplo retábulo da igreja da Misericórdia (fig. 349) executado a partir 

de 1735 por Marceliano de Araújo206 e projectado por autor desconhecido, 

excepto numa primeira fase no que respeita ao coroamento, da autoria do 

padre Ricardo da Rocha207, o mesmo que desenhou os alçados no Mappa das 

Ruas de Braga, é o melhor exemplo do que em Braga se entalhava, de como 

os retábulos de Braga são diferentes dos que se faziam no resto do país. Claro 

está que os motivos decorativos são similares aos que vemos nos demais 

retábulos, também eles devedores das gravuras de Jean Berain208 que, 

contudo, não sabemos como chegaram às mãos do seu desconhecido autor. 

Neste retábulo que diria ser quase intimista devido às suas dimensões, afinal 

as que o espaço comportava, há como que uma enorme contradição que nos é 

dada pela volumetria de todos os elementos decorativos. Comparando-o com o 

pujante retábulo-mor do convento de S. Francisco, de Real, entalhado por 

António Francisco Palmeira mas riscado por autor desconhecido209, estamos 

perante uma obra que diria ser de sensibilidade oposta, quase singela, que se 

impõe pela sua graciosidade e pela grande qualidade artesanal. 

                                                 
204

 Contrato de obra que deu o Reverendo Padre Geral de S. Bento a Antonio Francisco 
Palmeira, mestre escultor. ADB. Nota de Tibães, 1ª Série, vol. 68, fls. 23-24v. Tem a data de 10 
de Novembro de 1738. 
205

 Curiosamente, Braga tem alguns retábulos excelentes no período de transição do “nacional” 
para o “joanino”, como são os casos do retábulo-mor da capela do convento da Penha, e de 
vários retábulos na igreja do convento do Pópulo que poderão ter sido entalhados por 
Marceliano de Araújo segundo Robert C. SMITH (Marceliano de Araújo. Porto: Nelita editora, 
1970) e Eduardo Pires de OLIVEIRA (Revisitar Marceliano de Araújo. Misericórdia de Braga. 
Braga, 2, Dez. 2006, p. 115-140). 
206

 Sobre Marceliano de Araújo vejam-se sobretudo SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo. 
Porto: Nelita editora, 1970 e OLIVEIRA, Eduardo Pires – Revisitar Marceliano de Araújo. 
Misericórdia de Braga. Braga, 2, Dez. 2006, p. 115-140. 
207

 Não sabemos se o novo desenho que a mesa mandou fazer não terá sido também da 
autoria de Ricardo da Rocha pois o termo de mesa não dá qualquer informação. 
208

 SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo escultor bracarense. Porto: Nelita Editora, 1970. 
209

 ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 663, fls. 84v-85. Já referido por Robert SMITH: A Casa da 
Câmara de Braga. Bracara Augusta, Braga, 22 (63-66), 1968, p. 40 (da separata). De notar que 
Smith chama a este entalhador António Fernandes quando o seu nome é António Francisco 
Palmeira. 
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O mesmo se passa noutra obra-prima da talha portuguesa, a caixa de 

órgãos da Sé Catedral que é muito mais do que isso porque inclui, também, a 

decoração interna do lanternim que lhes dá luz, feita numa época em que os 

tectos de Sé se recobriam de estuques pintados e em que o coro alto estava 

coberto por uma imensa pintura de Manuel Furtado de Mendonça, perdida em 

1960. Voltamos a encontrar aqui alguma independência estética, uma certa 

voluptuosidade, uma força, uma volumetria que nos faz lembrar o que nesses 

anos se estava a fazer do outro lado do Atlântico, na talha impressionante da 

capela-mor da igreja matriz de Tiradentes (fig. 394), datada da década de 

1740, que a crítica210 diz ter sido trabalhada por alguém da zona de Braga, 

João Ferreira Sampaio, mas de quem também se não conhece a autoria do 

projecto, de uma incrível turgidez, intensamente tropical, como já foi sentido por 

Ricardo Averini211. Algo, porém, que talvez já se entrevisse nas luxuriantes 

molduras do par de espelhos entalhados em 1699 por Bento Alvarenga da 

Costa para o dono do palácio dos Biscainhos, Diogo de Sousa e Silva e, sem 

dúvida, nos que hoje estão expostos nos corredores da igreja do convento dos 

Congregados212 (fig. 346), influenciado por gravuras de Lepautre213, e muito 

longe da talha miúda, também “Nacional”, dos espaldares do cadeiral de S. 

Bento da Vitória, de Gabriel Rodrigues e Marceliano de Araújo214, esta ainda 

muito distante do que viria a fazer em 1735, nos retábulos da cabeceira da 

igreja da Misericórdia bracarense, já acima referidos. 

As formas continuam, porém, simétricas em si e nas diferentes partes 

das peças que integram. Ainda se estava muito longe da assimetria, de 

Amalienburg, de Cuvilliés, obra datada quase do mesmo ano, 1737. 

E será essa capacidade de recriar fontes ou modelos que vêm de fora 

e que se poderiam ver, por exemplo, na capela-mor da Sé da vizinha cidade do 

                                                 
210

 SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos – A talha joanina da igreja matriz de Tiradentes 
(Brasil). Autoria e modelos portugueses. Minia, Braga, 3ª série, 1993, p. 117-139, il. 
211

 AVERINI, Ricardo – Tropicalidade do Barroco. Barroco, Belo Horizonte, 12, 1982-83, p. 327-
334 (332). 
212

 SMITH, Robert C. – Caixilhos de talha barroca. Colóquio, Lisboa, 52, 1959, p. 7. 
213

 PRÉAUD, Maxime – Jean Lepautre. Vol. 2. Paris: Bibliothèque Nationale de France, 1999 
(Inventaire du fond français: Graveurs du XVII siècle, tome 12). 
214

 SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo. Porto: Nelita editora, 1970, p. 17-21. 
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Porto, concebido por Santos Pacheco e datado de 1727-1729215, que alguns 

criadores e entalhadores de Braga não quiseram seguir.  

Braga tinha aderido fortemente à talha “Nacional” o que levou a que a 

talha dita “joanina” tivesse pouca expressão, embora haja obras absolutamente 

notáveis, como são os casos atrás referidos e o púlpito da igreja do convento 

da Penha, também ele de dimensões que se podem considerar gigantescas 

porque excessivas para o parco volume do templo em que se situa (fig. 342). 

Púlpito que é bem maior, por exemplo, que o do convento do Salvador, em que 

a altura ou a largura da igreja são incomparavelmente mais vastas. 

Será esta vontade de monumentalidade, mais do que qualquer uma 

das outras hipóteses apresentadas por Robert Smith que poderão aproximar a 

talha do rococó daquela que a precedeu e que significativamente aquele 

investigador americano chamou, e bem, de talha gorda216. Mas como estava 

mais atento às formas e como não deu a atenção devida ao fenómeno da 

criação pois nem sequer a questionou no que respeita, por exemplo, aos 

referidos retábulos da igreja da Misericórdia, que estudou como ninguém, como 

não se deixou levar por uma leitura impressiva das obras de arte, portanto, 

acabou por não perceber que este foi, talvez, um dos dois mais importante 

legados que a arte deste período deixou ao seguinte, a par da não aceitação 

ipsis verbis dos modelos que vinham de fora e que aqui eram recriados. O que 

o não impediu, porém, de sugerir que neste retábulo da Misericórdia a peanha” 

fechada” que repete estas linhas, é ladeada de duas mísulas e duas conchas 

inscritas em volutas, proféticas das futuras formas do rococó, de cerca de 

1755-1770217. 

                                                 
215

 SMITH, Robert C. – A talha em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1963, p. 107-108. 
BRANDÃO, Domingos de Pinho – Alguns retábulos e painéis de igrejas e capelas do Porto. 
Porto: Câmara Municipal, 1963, p. 47-43; BRANDÃO, Domingos Pinho – Obra de talha 
dourada, ensamblagem e pintura na cidade e na diocese do Porto. Documentação. III. 1726 a 
1750. Porto: 1986, p. 27-35. 
216

 Manuel Joaquim Moreira da Rocha também já havia intuído esta possível ligação do rococó 
bracarense ao seu passado no seu artigo A propósito de André Soares e do rococó – Nótulas 
para uma revisão de um processo. Portugália, Porto, 17-18, 1996-1997, p. 283-292 ao 
comparar as molduras do óculo e cartelas da igreja de S. Francisco dos Terceiros (e quanto a 
nós, na fachada da Igreja de S. Vicente essas decorações são bem mais “gordas”, para utilizar 
a expressão que foi tão querida a Robert Smith) com as decorações de feição vegetalista da 
fachada da capela de Santa Maria Madalena, da Falperra. 
217

 SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo. Porto: Nelita editora, 1970, p. 33. 
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No rococó, apesar de haver fortes ligações com as gravuras que 

vinham de Augsburgo e Paris, de que conhecermos hoje um pouco mais do 

que aquilo que sabemos sobre a sua difusão nos períodos anteriores, a 

verdade é que, mantendo aquela maneira de ser que vimos no triplo retábulo 

conjugado da Misericórdia, as mesmas não eram copiadas mas sim 

transformadas, ganhando novas formas como as que André Soares desenhou 

quer na cartela dos Estatutos da irmandade de Santa Ana, em 1747, aos 27 

anos, que vive sobretudo da assimetria, ou cerca de 10 anos mais tarde, na 

cartela do seu Mappa da cidade, esse sim dentro da corrente normal do 

rococó, onde as formas são já pujantes, plasticamente gordas, apesar da 

leveza, da delicadeza da mão que desenha ser em tudo semelhante à da obra 

que concebera na década anterior. 

E esse é já outro momento da arte bracarense, quase efémero porque 

teve apenas um quarto de século de vida (1750-1775), o do rococó, em que o 

génio de André Soares irá explodir, mas em que também se terá que contar 

com outros mestres, sendo o mais importante, inquestionavelmente, Carlos 

Amarante, que nos seus primeiros anos de vida foi também um notável 

desenhador de peças deste gosto. 
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André Soares foi um vulto que, pode dizer-se, veio do quase nada. 

Quando nasceu, em 1720, Braga era uma cidade que tinha todas as 

potencialidades para ser um grande centro criador pois era uma 

importantíssima sede religiosa com uma imensa área de influência que 

ultrapassava longamente o norte do país, isto é, grosso modo o espaço que 

estava adstrito à arquidiocese218: tinha uma população em grande crescimento, 

uma economia urbana pujante e uma economia rural também em excelente 

desenvolvimento em boa parte devida ao maior número da mão de obra e à 

revolução do milho, que se tornara o cereal base de uma nova alimentação e 

que levava a que no Minho os surtos de fome não fossem sentidos com a 

mesma força que noutras regiões do país, sobretudo a Sul.  

Como se estes factores não bastassem, outros dois surgiriam: as 

contínuas remessas de dinheiro e outros bens do Brasil, nomeadamente de 

Minas Gerais para onde os homens do Minho emigraram em massa, e o facto 

de dois dos seus arcebispos do século XVIII, D. José de Bragança (1741 – 

1756) e D. Gaspar de Bragança (1757-1789), serem de sangue real. 

A Braga, à Mitra, isto é, aos serviços burocráticos do arcebispado, 

vinham os povos tratar de um casamento entre primos, pedir autorização para 

refazer o corpo ou a capela-mor da sua igreja, erigir uma capela, fazer uma 

procissão, benzer uma imagem... Aproveitando essa vinda, também se utilizava 

o momento para contratar um novo retábulo, uma imagem, um lampadário ou 

uma outra qualquer peça porque os artífices de Braga eram muito 

competentes. De Viseu219 à Galiza220, de Trás-os-Montes221 até ao outro lado 

                                                 
218

 No território a Norte do Douro exceptuava-se apenas a maior parte da área do distrito do 
Porto (Póvoa de Varzim e algumas freguesias de Vila do Conde e Santo Tirso ainda pertencem 
à arquidiocese de Braga), e grande parte do distrito de Bragança (embora a parte Sul, com 
Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta e muitas freguesias de Mogadouro, Vila Flor, etc. 
ainda lhe pertencesse), criado em 1563. Para uma evolução dos limites da arquidiocese veja-
se: MARQUES, João Francisco – Poder eclesiástico e implantação regional: os limites da 
arquidiocese de Braga através dos tempos. Porto: CENPA, 1999. 
219

 Veja-se, por exemplo, o trabalho de Eduardo Pires de OLIVEIRA - Artistas minhotos a 
trabalhar nas dioceses de Lamego e Viseu no século XVIII. In Os alvores do rococó em 
Guimarães e outros estudos sobre o barroco e o rococó minhotos. Braga: APPACDM Distrital 
de Braga, 2003, p. 303-332. 
220

 Vejam-se, por exemplo, os estudos de Ernesto IGLESIAS ALMEIDA – Arte y artistas en la 
antigua Diocesis de Tui. Tuy, 1989; PÉREZ CONSTANTI, Pablo – Diccionario de artistas que 
florecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII. Santiago de Compostela: Imp. del 
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do Atlântico222, estes homens ou iam para esses sítios trabalhar, ou deles 

recebiam encomendas de todo e qualquer tipo de peças. Braga aceitava toda a 

qualidade de pedidos, em Braga tudo se executava. 

Curiosamente, porém, em Braga não havia criadores à altura dos 

excelentes artesãos que nela existiam. Na primeira metade do século XVIII, no 

que respeita à arquitectura, a cidade vivia sobretudo da influência exercida por 

Manuel Pinto Vilalobos, um engenheiro militar de Viana do Castelo; pelos 

mestres pedreiros do Porto e da Maia que tiveram em Manuel Fernandes da 

Silva o seu expoente com obra espalhada por toda a cidade223 e obra 

“invisível”, a ordenada por visitadores, talvez um pouco por todo o lado; e, 

sobretudo, pelo forte pulso do seu arcebispo, Dom Rodrigo de Moura Teles 

(1704-1728), que tudo controlava, um homem que quando chegou a Braga 

tinha já 64 anos, uma idade em que não se costuma estar muito aberto às 

grandes novidades. 

Terá que se esperar pela segunda metade da centúria para surgir na 

cidade um vulto criador que viria a revolucionar a forma de se desenhar 

retábulos, de conceber e recobrir os edifícios, ou, o que poderá ser ainda mais 

invulgar e interessante, de concluir alguns edifícios, civis ou religiosos, há 

tempos começados, há tempos interrompidos, mas que ele ia acabando, 

transformando, recriando. Esse vulto será André Soares.  

Quando morreu, em 26 de Novembro de 1769, foi tal o esquecimento 

que parecia que o seu nome iria desaparecer para sempre, que não voltaria 

                                                                                                                                               
Seminário C. Central, 1930; e TILVE JAR, Maria de los Ángeles – Aportacion al estúdio 
histórico-artistico del arciprestazgo de Arousa (siglos XVI-XX). Índice de artistas. Pontevedra: 
1987 (sep. de El Museo de Pontevedra, 41).  
221

 Veja-se, por exemplo, o percurso do entalhador Jacinto da Silva que mais adiante iremos 
estudar. E não se esqueçam os diversos trabalhos nesta área levados a cabo por Natália 
Marinho Ferreira Alves. 
222

 São vários os trabalhos que já dedicamos a este tema. Vejam-se, por exemplo, De Braga 
para Minas Gerais no século XVIII. Novos dados biográficos e artísticos sobre o arquitecto 
António Pereira de Sousa Calheiros. In Estudos sobre o século XVIII em Braga e no Minho. 
História e Arte. Braga: APPACDM Distrital de Braga: 1996, p. 245-278. Entre Douro e Minho e 
Minas Gerais no século XVIII: Relações artísticas. In Labirinto e nós: imagem ibérica em terras 
da América. São Paulo: Universidade Estadual de São Paulo, 1999, p. 147-179 e A propósito 
de Francisco Vieira Servas e da arte do Minho e de Minas Gerais. In Os alvores do rococó em 
Guimarães e outros estudos sobre o barroco e o rococó minhotos. Braga: APPACDM Distrital 
de Braga, 2003, p. 331-350. 
223

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Manuel Fernandes da Silva. Mestre arquitecto de 
Braga. 1693-1751. Porto: Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão, 1996. 
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jamais a ser lembrado. Mas tal não aconteceu e a partir dos finais da década 

de 1960, mercê dos estudos desenvolvidos por Robert Smith, surgiu pujante a 

sua figura de criador. Muita da sua obra foi redescoberta e passou a ser por 

todos admirada, a merecer, curiosamente, apreciações similares aquela que já 

no século XVIII lhe dedicara Inácio José Peixoto, homem de espírito 

extremamente arguto que viria a ocupar os mais altos cargos na secretaria da 

Mitra, atingindo o cargo de Desembargador do Paço: 

 

Na Arquitectura e Desenho depois de Andre Soares, ficou com os 

maiores creditos Carlos Jose Amarante...224 

 

Ao recuperar a memória e a arte de André Soares, Robert C. Smith, 

professor e investigador da Universidade de Filadélfia, o seu principal 

redescobridor, fez um trabalho extremamente importante. Ocupado que estava 

com outros temas, apenas o pôde aflorar, sobretudo no que dizia respeito à 

vida; mas não só, porque também deixou vários outros aspectos de fora 

igualmente muito importantes no que toca à obra, que durante anos nos 

conduziram para uma leitura bem diferente daquela que hoje, a partir da nova 

documentação entretanto descoberta, e de uma maneira diferente de encarar a 

História de Arte, podemos fazer. 

É esse o desafio que nos propomos vencer. Depois de ter percorrido 

um sem fim de arquivos públicos e particulares, de milhares de páginas de 

livros, artigos e jornais, queremos ver se conseguimos compreender a vida de 

André Soares, conhecer os seus Familiares, os seus Amigos, os seus 

percursos. Repensar o que criou, dar a conhecer mais obras ou retirar-lhe a 

paternidade de outras. Tentar perceber as razões que o levaram a enveredar 

por uns caminhos e não por outros. 

Ou seja, torná-lo um ser humano, tanto homem quanto artista. 

 

                                                 
224

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares de... Braga: Arquivo Distrital de Braga, 1992, 
pág. 80. 
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2.1 Os avós paternos 

 

Se olharmos para os seus antecessores, poderemos dizer que a sua 

vida poderia ter oscilado entre sapateiros e mercadores. Ou, mais 

longinquamente, lavradores. Mas não foi assim que aconteceu. 

Lavradores deverão ter sido os seus avós paternos Francisco Soares e 

sua mulher Esperanca Francisca do lugar da Granja freguesia do Salvador de 

Parada e Barbudo concelho de Villa Cham225; Soares era o apelido mais em 

uso naquela freguesia, de tal forma que se torna bastante complicado tentar 

fazer ali genealogias. Terá André Soares visitado os avós ou tios alguma vez 

dado que de Braga até Barbudo não vai mais que uma dúzia de 

quilómetros226? É possível. E se lá foi, será que alguém lhe pediu que 

desenhasse alguma peça? Talvez não, na freguesia não parece haver 

memórias da sua arte: a igreja actual nada tem a ver com a que André Soares 

poderá ter visto: a arquitectura foi totalmente remodelada em finais do séc. 

XVIII e a talha da capela-mor é já dos inícios da centúria seguinte. 

S. Salvador de Parada e Barbudo é a esse nível uma freguesia 

interessante pelas mutações que a sua igreja matriz foi sofrendo. Nada se sabe 

sobre a paroquial mais antiga, apenas que em 1684 pertencia já à memória da 

freguesia pois há um documento daquele ano que se refere ao prazo do 

Assento da igreja velha de Barbudo227. O local que ocupou não deverá ser o 

mesmo da actual pois em meados do século XVIII a toponímia já consagrava o 

lugar de Igreja Velha228. Desconhece-se quando é que foi construída uma nova 

matriz, apenas se sabe que em 16 de Maio de 1671 foi publicada num dos 

volumes do Registo Geral a Obrigação à fábrica da confraria do Santíssimo 

Sacramento, sita na igreja de São Salvador229
, o que nos permite pensar que a 

freguesia tinha algum poder económico pois exceptuando na área envolvente 

                                                 
225

 Ver a sua Inquirição de genere reproduzida no volume 2 desta dissertação. 
226

 Parte da freguesia de Barbudo integra hoje o núcleo urbano da vila de Vila Verde. 
227

 Registo de reformas no prazo do Assento da igreja velha de Barbudo, sito na freguesia de 
Barbudo, a favor de Lourenço da Cunha Sotomayor: ADB. Registo Geral, vol. 38, fls. 220v-221, 
datado de 16 de Janeiro de 1684. 
228

 Registo de provizão e mais requerimentos de António Barreto de Sousa morador no lugar da 
igreja Velha, freguesia do salvador de Parada e Barbudo: ADB. Registo Geral, vol. 72, fls. 38-
38v, datado de 16 de Maio de 1768. 
229

 Vol. 39, fls. 362-366. 
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ao Mosteiro de Bouro230, o azeite era um bem caro, razão pela qual o arcebispo 

Moura Teles sugeriu numa das suas pastorais que o adro das igrejas deveria 

estar plantado com essa preciosa árvore. 

É possível que a igreja tenha recebido um retábulo novo nos inícios de 

Setecentos pois em 22 de Agosto de 1721 o conceituado pintor e dourador 

bracarense João Lopes da Maia assinou um contrato para o douramento do 

retábulo-mor231. 

Em 1783 deu-se início à construção do corpo do edifício que, grosso 

modo, é o actual. Em 27 de Outubro daquele ano a freguesia contratou a obra 

de pedraria da nova igreja com o mestre pedreiro António Fermoso, morador 

na vizinha freguesia de Vila Verde. Dois anos mais tarde voltou a firmar um 

novo contrato com o mesmo mestre e meio ano depois já se estava em tempo 

de avançar para o emadeiramento, agora com António Francisco Lopo, um 

carpinteiro que vivia numa freguesia próxima, Cervães232. Em Janeiro de 1787 

os trabalhos estavam concluídos pelo que então a Mitra passou a necessária 

autorização para se poderem benzer233.  

                                                 
230

 Para a questão do cultivo do azeite no Minho veja-se sobretudo a tese de doutoramento de 
Salvador Magalhães MOTA – Cistercienses, camponeses e economia rural no Minho na época 
do Antigo Regime. 2 vols. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 2006, p. 99-102. 
231

 ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 586, fól. 97-97v: 22 Agosto 1721 - Contrato da obra de 
douramento do retabulo de Salvador de Parada e Barbudo que faz o reverendo Constantino da 
Cunha, abade com Joao Lopes da Maia, pintor. José Lopes, filho do dourador, autor de uma 
das peças mais importantes da pintura bracarense do século XVIII, a conhecida tela do pano 
de boca do retábulo-mor da Igreja da Misericórdia bracarense, datada de 1735, ficou com a 
incumbência de pintar dois quadros para o espaço existente entre as colunas do retábulo, com 
tema à escolha do pároco, Constantino da Cunha Sottomayor, pertencente às melhores 
famílias bracarenses. Entre as testemunhas deste contrato esteve Miguel Coelho, o conhecido 
entalhador de Barcelos com obra em Braga, Porto e todo o Minho. Veja-se Natália Marinho 
Ferreira ALVES, A Actividade de pintores e douradores em Braga... doc. 25, p. 346. 
232

 27 de Outubro de 1783: Escritura de obrigação de fazer a igreja de Parada e Barbudo que 
fez o Mestre Pedreiro António Fermoso, da freguesia de Vila Verde aos juízes do Subsino e 
eleitos da mesma freguesia de Parada e Barbudo. ADB. Nota Vila Verde, vol. 1169, fls. 29-30v. 
24 de Abril de 1785: Escritura de obrigação da obra de pedraria da igreja de Barbudo que faz 
Antonio Fermoso da freguesia de Vila Verde com o juiz do Subsino e mais oficiais da dita 
freguesia de Barbudo e Parada, deste concelho. ADB. Nota Vila Verde, vol. 1171, fls. 14-17. 
25 de Junho de 1786: Escritura de obrigação do emadeiramento da igreja de Barbudo [com o 
mestre carpinteiro António Francisco Lopo, do lugar de Carvalho, Cervães]. ADB. Nota Vila 
Verde, vol. 795, fls. 42v-45v. 
233

 Provizão de licença para se benzer o corpo da igreja do Salvador de Parada e Barbudo. 
ADB. Registo Geral, vol. 218, fól. 288. Datado de 10 de Janeiro de 1787. 
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Década e meia mais tarde concluía-se a obra da nova igreja com a 

bênção da capela-mor em 28 de Julho de 1802234. Com uma alteração assim 

de tão grande monta, na arquitectura e na talha, dificilmente poderiam ficar 

vestígios de alguma obra que André Soares tivesse, acaso, concebido para ali. 

O Registo Geral dá-nos conta da refundação de uma capela com a 

invocação de Nª Sª das Maravilhas, autorizada em 24 de Setembro de 1766 e 

benzida em 29 de Janeiro de 1767235, isto é, uma obra que na prática era 

inteiramente nova, feita ainda em vida de André Soares. Procurámo-la na 

freguesia para ver se teria a mão de André Soares. Mas, ou mudou totalmente 

de invocação, ou desapareceu. Ninguém na freguesia a conheceu ou dela 

ouviu os antigos falar. A verdade, também, é que em nenhuma das capelas 

ainda existentes há trabalhos que nos possam remeter para a arte de André 

Soares. De qualidade, e do período rococó, há apenas a mesa de altar da 

capela da casa do Sol, mas que não lhe poderá ser atribuída pelo seu extremo 

despojamento; o retábulo da pequenina capelinha que está no cruzamento da 

estrada nacional com a que leva à igreja matriz, de estrutura nacional e 

decoração rococó é muito incipiente236. 

 

                                                 
234

 Provizão a favor do Reverendo Bernardo Jose de Macedo Sampaio, Abade da Igreja e 
Abadia do Salvador de Parada e Barbudo, para na forma do Ritual Romano benzer a Capela-
Mor da dita sua Igreja. ADB. Registo Geral, vol. 193, fls.241-241v. Esta provisão foi passada 
em 28 de Julho de 1802. 
Em 30 de Março de 1945, o jornal bracarense Diário do Minho informava-nos que a igreja tinha 
recebido obras de certo peso: A igreja de Barbudo está quase concluída, que passou por obras 
de transformação. 
235

 Sobre esta capela vejam-se os seguintes documentos: 
Registo de peticão e decreto fazendo merce ao reverendo Abade de Barbudo para 
administrador da capela de Nossa Senhora das Maravilhas erecta novamente na dita freguesia 
de Barbudo. ADB. Registo Geral, vol. 64, fls. 117v-118, com a data de 24 de Julho de 1766.  
Registo de provisao a favor do Reverendo Manuel Bernardo de Sousa, para se benzer a capela 
de Nossa Senhora das Maravilhas da freguesia do Salvador de Parada e Barbudo. ADB. 
Registo Geral, vol. 138, fls. 38-39, com a data de 29 de Janeiro de 1767. 
Registo de provisao para um confessionario na capela de Nossa Senhora das Maravilhas da 
freguesia de Parada e Barbudo, a favor do Reverendo Abade eleito desta freguesia, Manoel 
Bernardo de Sousa. ADB. Registo Geral, vol. 72, fls.100-100v, com a data de 29 de Julho de 
1768. 
236

 Não posso deixar de expressar aqui a minha maior gratidão aos senhores Presidente e 
Secretário da Junta de Freguesia de Parada e Barbudo que me acompanharam e, sobretudo, 
me abriram todas as portas da igreja, das capelas e, até, de casas particulares. Sem eles 
talvez esta minha visita não pudesse ter extensão que atingiu, embora com resultados 
infrutíferos. 
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2.2 Os avós maternos 

 

Os avós do lado da mãe, Manuel Ribeiro e Izabel Lopes, moravam, 

segundo a Inquirição de Genere de André Soares, no coração da cidade antiga 

de Braga, na rua de Maximinos, uma artéria que na Idade Média era a mais 

importante da urbe mas que lentamente fora perdendo peso no contexto social, 

sobretudo a partir do momento em que o principal eixo da cidade se deslocou 

para a rua do Souto (primeira metade do séc. XVI); em meados do século XVIII 

apresentava já casas com indícios de ruínas e não parecia ser uma rua bem 

organizada, o que se pode ver pelas diferenças de extensão das fachadas e 

pela grande irregularidade nas alturas dos seus edifícios237. 

Eram ambos filhos de sapateiros, classe que tinha maioritariamente as 

suas lojas numa das ruas que lhe ficava contígua, a homónima rua dos 

Sapateiros, a medieval Çapataria, hoje parte integrante da rua Dom Frei 

Caetano Brandão238. Significativo, ou não, é o facto destes avós não morarem 

na mesma artéria que seus pais, uma rua que embora em perda não deixava 

de manter alguma importância no tecido urbano porque defrontava o edifício da 

Sé, o coração religioso da cidade e de toda uma imensa arquidiocese. 

Em 1711, sabemos pelo assento de casamento da filha Isabel – que 

viria a ser a mãe de André Soares – que estavam a morar na rua Nova, actual 

rua Dom Diogo de Sousa. Embora continuassem na envolvente da velha rua 

dos Sapateiros, havia já uma evolução muito significativa, uma forte 

aproximação ao Paço Arquiepiscopal e à rua do Souto, onde, devido ao 

casamento, Isabel iria passar a viver. Consumava-se assim uma subida lenta, 

mas segura, na hierarquia social bracarense. Pelo menos um membro da 

família Ribeiro passava agora a residir na rua que se poderia considerar ser a 

mais importante da cidade. 

A mudança de residência do pai foi muito diferente. Veio da aldeia para 

a cidade, e logo para a rua do Souto, a mais importante no comércio 

bracarense onde, na data do casamento, 3 de Setembro de 1711, já tinha uma 

                                                 
237

 Veja-se no ADB o Mappa das Ruas de Braga. 
238

 Veja-se o seu assento de casamento no volume 2 desta dissertação. É significativo que pelo 
menos uma das testemunhas do casamento tenha sido também sapateiro. Tem a data de 29 
de Agosto de 1730. 
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profissão de relevo: era mercador. Até agora ainda não conseguimos encontrar 

documentos que nos permitam perceber como é que se operou esta evolução 

meteórica. 

 

2.3 Os padrinhos 

 

Os padrinhos de André Soares moravam ambos na mesma artéria: a 

rua de S. Miguel-o-Anjo. A madrinha, Vitória Francisca, era sua tia-avó. O 

padrinho foi o padre Lourenço Jácome. Foi em meados da década de 1750, 

quiçá em 1756, que André Soares, sua mãe, seu irmão e a irmã Apolónia 

vieram morar para esta rua. 

O testamento da madrinha e de seu marido, Tomás Ferreira da Costa, 

foi recíproco, herdaria o que dos dois sobrevivesse. Ambos nomeavam como 

testamenteiro Tomé Guimarães, seu sobrinho porque casado com Catarina 

Ribeira, irmã da mãe; em sua falta ficaria João Soares da Silva, o pai de André. 

Mas aquele documento nada consignava ao afilhado, embora a mãe pudesse 

vir a receber  

 

... hu cordão dos meus dos braços a minha sobrinha Izabel Ribeira 

molher de João Soares da Silva, e quando seja falecida o deixo a suas 

filhas...239 

  

e isto, portanto, apenas no caso de morrer depois do marido. 

 

Se a madrinha era da família da mãe, poderia acontecer que o 

padrinho pertencesse ao círculo do pai, mas dados os seus antecedentes 

familiares, é possível que também estivesse ligado aos amigos da família 

materna. E tudo leva a crer que assim tenha acontecido: 

O padre Lourenço Jácome teve Inquirição de Genere em 28 de Janeiro 

de 1704, tendo-lhe sido feita uma outra inquirição em 18 de Maio de 1713 

                                                 
239

 O seu testamento vai lançado no no volume 2 desta dissertação. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
90 

(pasta 261, processo 5907). Em 1711 morava na rua de S. Miguel-o-Anjo. 

Nascera a 16 de Agosto de 1677, na rua Nova de Sousa.  

Era filho de Paulo Jácome, mercador de panos de linho e de sua 

mulher Serafina Gomes, que foram moradores na rua Nova de Sousa. Neto 

pela parte paterna de Domingos Jácome, sapateiro, e Isabel Antónia, que 

moraram numa casa que dava para o Campo dos Touros e para a rua do 

Campo, isto é, num edifício que curiosamente teria de ser demolido mais tarde 

para ali se levantar o edifício da Câmara Municipal que André Soares 

desenharia. Eram naturais de Santana de Vimieiro, antes um couto e hoje uma 

freguesia do concelho de Braga; pela linha materna era neto de Aleixo Martins, 

oficial de sapateiro e Maria Gonçalves, moradores na rua dos Biscainhos. 

Entre as pessoas ouvidas para a sua Inquirição de Genere, contam-se 

João de Araújo Couto, imaginário, morador na rua dos Açougues; António 

Jácome e José Fernandes Roque Velho, sapateiros; António Ferreira, 

carpinteiro, morador defronte da capela de S. Miguel-o-Anjo; e Manuel Pereira, 

vidraceiro, da rua de Maximinos. 

Na Inquirição de Genere, um dos inquiridos, o padre João Nogueira, 

capelão da Misericórdia, disse que Lourenço Jácome era natural da rua Nova 

de Sousa. 

O padre Lourenço Jácome era irmão do reverendo João Jácome, 

abade de Salvador de Donim240, hoje concelho de Guimarães, e do padre 

Francisco Jácome, abade do Pico de Regalados que, muito possivelmente, iria 

ter influência na escolha de André Soares para o risco do retábulo-mor da sua 

paróquia como mais adiante analisaremos. 

 

As testemunhas do assento de baptismo de André Soares foram dois 

homens da rua do Souto, Gregório Mendes e Manuel Dias Guimarães, muito 

possivelmente das relações do pai. 

 

                                                 
240

 ADB. Inquirição de genere 1257. Visitamos a igreja de Donim. Nada encontramos que nos 
possa remeter para a arte de André Soares. 
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2.4 O pai, João Soares da Silva 

 

O pai deverá ter sido uma pessoa com alguma importância na rua 

onde morava e trabalhava, a rua do Souto. O número de crianças que 

apadrinhou é bastante razoável; são, essencialmente, filhos de casais ali 

moradores. 

Na família deveria ter também um lugar de algum relevo pois foi 

escolhido pela tia de sua mulher e madrinha de André Soares como seu 

testamenteiro, embora em segundo lugar, apenas se o cunhado, Tomé 

Guimarães, não aceitasse essa incumbência. 

Esteve ligado à irmandade de Santa Ana e Santos Passos. Em 1747 

pertenceu à equipa que foi escolhida para rever o borrão dos Estatutos e foi 

também eleito secretário241. Dois anos mais tarde foi escolhido para juiz da 

irmandade de Santa Cruz, então uma das quatro mais poderosas da cidade; de 

notar que o poderoso João Duarte Faria, que viria a construir o palácio do Raio, 

integrou esta mesma lista, mas com o cargo de Secretário242. 

                                                 
241

 1747. 11 de Junho. Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 
152v-153: 
Termo de nomeacao de coatro irmãos para rever o borão do estatuto e emendar deminuir e 
acrescentar para o bom governo desta Santa Irmandade 
... foi preposto aos Irmaos desta Santa Irmandade... que em o anno de 1737 fora chamada a 
Irmandade para a nomeacao de dez irmaos della sinco da parte do Bom Jesus e sinco da parte 
de Santa Anna Antes da União como consta do termo neste fól. 6v e a verso o não concluirão 
nem finalizarão e so hum borrão e desta sorte se não poder concluir sem a Irmandade nomear 
quatro irmãos que revejão o dito borrão e acrescentem e deminuam em hordem o que em suas 
consiencias emtenderem para o bom governo dos bens e rendas e despozisoins dos Irmaos e 
funssoins della e que a Irmandade da poder a Meza para executar as ditas despozicoins 
diracoins e estatutos... // fól. 153 // nomearão da parte da Irmandade a João Soares da Silva e 
Thome Francisco (?) da parte de Santa Anna Agostinho de Araujo e João Roiz Mendes e para 
escrever os ditos estatutos os que a meza emleger que para tudo lhe davão poder... 
1747. 24 de Agosto. Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 
156v-157. 
Termo que se fez para a asseitação dos estatutos que os reformadores fizeram por virtude do 
termo fólio 252v 
... e por João Soares da Silva... eleitos e secretario que forão emlegidos por esta Irmandade 
para a fatura e reforma dos Novos estatutos pelos coais forão apresentados nesta mesa os 
ditos estatutos e sendo vistos e revistos e lidos em boz alta emtelegibelle nesta mesa os 
acharão bomus e comformes para o bom governo e regime desta Irmmandade e os aprovarão 
em tudo... 
Os livros das antigas confrarias que compõe a actual de Santos Passos e Santa Cruz foram 
todos reorganizados em 1819, recebendo a partir daí uma nova seriação de folhas. A que é 
aqui referida diz respeito ao livro antigo, não corresponde ao actual. 
242

 Vejam-se as actas das sessões da Irmandade de Santa Cruz relativas a este ano. 
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Morreu na rua do Souto, muito possivelmente em sua casa, em 25 de 

Setembro de 1753. Foi amortalhado no hábito de S. Francisco, depositado na 

igreja dos Terceiros e acompanhado à sepultura pela irmandade de Nª Sª dos 

Prazeres, da igreja dos Jesuítas. Foi sepultado nos claustros da Sé. “Instituhio 

por sua herdeyra a sua testamenteira a sua molher Izabel Rybeira”243. 

 

2.5 A mãe, Isabel Ribeira 

 

É bem possível que Isabel Ribeira tenha passado a morar na rua de S. 

Miguel-o-Anjo após a morte do marido e ter recebido, por forma que 

desconhecemos, a casa em que morara sua tia e madrinha de André, Vitória 

Francisca. Isabel mudou para esse edifício juntamente com os filhos. Deixava 

assim a casa onde vivera com seu marido e onde lhe tinham nascido os filhos e 

ia para outra que estava mais próxima das suas origens de gente ligada à arte 

da sapataria. Uma casa que era imediatamente contígua aquela onde vivia o 

padre Lourenço Jácome, o padrinho de André. Sabemos que em 1756, pelo 

menos, André Soares já lá estava a morar, como mais adiante iremos ver com 

o devido pormenor. 

Após a morte do seu irmão, Francisco Ribeiro da Silva, Isabel deverá 

ter-se dedicado à recolha dos “sinco contos de reis” que em testamento ele lhe 

deixara, para a efectivação de um vínculo em seu favor e de seus sucessores, 

conforme ficara consignado em testamento244. Conhecem-se, pelo menos, 

duas procurações nesse sentido, ambas enviadas para Lisboa, a favor do 

“sargento mor João da Costa Carneiro cavaleiro professo na ordem de christo e 

escrivão da meza grande da Alfandega”: Uma foi feita conjuntamente com sua 

irmã Catarina, também beneficiária de igual benesse; outra, sozinha. Ambas 

foram lavradas no dia 13 de Outubro de 1761, no tabelião Rafael da Rocha 

Malheiro245. 

                                                 
243

 ADB. Paroquial de Braga (São João de Souto), óbitos 4, livro 166, fól. 15v. Ver também 
Robert SMITH, André Soares... p. 52, nota 11. Indica erradamente a página onde foi lançado o 
assento de óbito (p. 25). 
244

 Este testamento de Francisco Ribeiro da Silva vai transcrito no volume 2 desta dissertação. 
245

 ADB. Nota Geral, vol. 758. fól. 169: Procuração de Izabel Ribeira, viuva de João Soares da 
Silva e Catharina Ribeiro, viuva de Thome Marques Guimarães ambas desta cidade e ADB. 
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Isabel Ribeira morreu sem testamento no dia 27 de Junho de 1762. 

Como tantos outros membros da sua família, foi sepultada no Claustro de 

Santo Amaro, na Sé246. 

 

2.6 Os irmãos 

 

A documentação permite-nos apenas ter algum conhecimento de dois 

dos irmãos: António, que viria a ser padre, e Apolónia Maria. Das duas irmãs 

mais velhas, nada mais restou que o assento de nascimento e o óbito de uma. 

Antónia nasceu a 22-6-1712 e foi baptizada, em perigo, a 25 em São 

João do Souto, sendo padrinhos Bento de Sá, da rua Nova e Isabel Lopes, sua 

avó, mulher de Manuel Ribeiro, da rua Nova. Foram testemunhas Domingos 

Ferreira Braga e Francisco Araújo, ambos da rua do Souto247. Apesar de ter 

nascido em condições difíceis, conseguiu sobreviver embora tenha morrido 

nova, com 21 anos, em 5 de Dezembro de 1732248. Foi enterrada com o hábito 

de Santa Teresa. Como todos ou quase todos os membros da sua família, 

pertenceu à irmandade dos Prazeres e foi sepultada no Claustro de Santo 

Amaro, da Sé. 

Maria, nasceu a 17-12-1713 e foi baptizada a 21, também em São 

João de Souto, sendo padrinhos António de Carvalho e mulher Maria Pereira, 

da rua Nova; foram testemunhas Francisco de Araújo e Manuel Ferreira, 

ambos da rua do Souto249. 

 

É ainda muito pouco conhecido o percurso do irmão António Soares da 

Silva. Sabemos que nasceu em 13 de Outubro de 1716 e foi baptizado dois 

dias mais tarde na freguesia de São João do Souto, sendo padrinhos António 

Carvalho e Francisca da Silva, mulher de Bento de Sá, da rua Nova, freguesia 

                                                                                                                                               
Nota Geral, vol. 758. fól. 169v: Procuração de Izabel Ribeira, viuva de João Soares da Silva 
desta cidade. 
246

 ADB. Paroquial de Braga (Sé), óbitos 1751-1784, livro 349, fól. 70. 
247

 ADB. Paroquial de Braga (São João de Souto), nascimentos 5, livro 144, fól. 322v. 
248

 No volume 2 desta dissertação transcrevemos o assento de óbito. 
249

 ADB. Paroquial de Braga (São João de Souto), nascimentos 6, livro 145, fól. 18v-19. 
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da Sé e testemunhas João Vieira Machado e Francisco de Araújo, da rua do 

Souto250. Fez Inquirição de Genere em 29 de Setembro de 1730251. 

Vejamos os parcos dados que pudemos inventariar: 

Em Abril de 1741 estava a paroquiar na freguesia de Santiago de 

Lustosa, concelho de Lousada, onde pedira o embargo de capítulos de visita 

deixados na sua igreja252. Em 25 de Outubro de 1752 já conseguia estar mais 

próximo de Braga pois fora nomeado para a igreja de São Bartolomeu de São 

Gens, concelho de Fafe253. 

A Braga voltou, pelo menos, em 1754 pois fora escolhido para ser o 

escrivão da Casa do Despacho da Mitra254. Temos conhecimento que em 22 de 

Janeiro de 1768 continuava a servir na Casa do Despacho255. Em 1758 era o 

secretário da confraria de Santa Maria Madalena da Falperra256.  

Sabe-se também que 19 de Julho de 1769 estava na direcção da 

confraria do Santíssimo Sacramento, da Sé, data em que redigiu a acta da 

sessão da Mesa por doença do secretário, o seu irmão André: "... padre 

Antonio Soares da Silva que por molestia do secretario atual o escrevi e 

assinei... "257. 

Há, porém, um aspecto da vida do padre António, clérigo de Epístola 

conforme se pode ler na Inquirição de Genere de seu irmão André, que deve 

merecer uma atenção muito especial. É que para além da actividade pastoral, 

                                                 
250

 ADB. Paroquial de Braga (São João de Souto), nascimentos 6, livro 145, fól. 87. 
251

 ADB. Inquirição de genere 5736. 
252

 1741. 23 de Outubro: Registo de provisão a favor do Reverendo Antonio Soares da Silva, 
Abade de Santiago de Lustosa, para embargar uns capitulos de visita deixados na sua igreja. 
ADB. Registo Geral. Vol. 104, fls. 25v-26. 
253

 1752. 25 de Outubro: Registo de carta de encomendação por tempo de um ano para a igreja 
e vigararia ad nutum da igreja de São Bartolomeu de São Gens a favor do Padre Antonio 
Soares da Silva da freguesia de São João de Souto desta cidade. ADB. Registo Geral. Vol. 
107, fls. 659v-660v. 
254

 1754. 27 de Março: Registo de provisão para a serventia do oficio de Escrivão da Casa do 
Despacho desta Corte, a favor do Padre Antonio Soares da Silva desta cidade. ADB. Registo 
Geral. Vol. 108, fls. 181-181v. 
255

 1768. 22 de Janeiro: Registo de provisão a favor de Antonio Soares da Silva desta cidade, 
para servir o oficio da Casa do Despacho desta mesma cidade. ADB. Registo Geral. Vol. 149, 
fls. 206v-207. 
256

 Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Memorias da Confraria de 
Santa Maria Magdalena do Monte, fls. 86-88. 
257

 1769. 19 de Julho. Arquivo da Sé Catedral de Braga. Confraria do Santíssimo Sacramento. 
Termo das eleicões dos oficiais e mesas 1667-1792, fól. 110. Termo de juramento aos novos 
oficiais. 
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também estendeu a sua atenção à arte (fig. 326). Efectivamente, em 25 de 

Fevereiro de 1760, o entalhador Teodoro Álvares de Araújo contratara com o 

comendador da comenda de São Tiago de Caldelas a  

 

... a fação do retabollo para a cappella mor da igreja da sua commenda de Sam 

Tiago de Caldellas o mandara por a lansos para se rematar a quem bem e por menos o fizesse 

na forma da planta que para elle havia feito o reverendo Antonio Soares da Silva e risco e 

apontamentos delles e andandão a pregão e lanssos ultimamente lanssara na fação do dito 

retabollo exceto o trono, o dito mestre entalhador Theodozio Alvares, duzentos e outo mil reis e 

por não haver menor lansso se lhe ouve por rematado, por termo que disse no tabellião João 

de Barros Pereira que elle e dito procurador asinarão e com testemunhas e se obrigou a fação 

do dito retabollo na forma do risco e apontamentos que rubricarão e firmara o dito tabellião que 

tudo vai junto ao treslado desta... feito e acavado com prefeição na forma do mesmo risco e 

apontamentos the o janneiro do anno seguinte de mil e setecentos e sessenta e hu e 

satisfazendo o ditto presso em tres pagamentos...
258

 

 

O padre António Soares da Silva surge assim ao lado do irmão, 

embora pontualmente, a mostrar que a arte não era para si uma entidade 

estranha, que também tinha alguma apetência nesse sentido. Só não sabemos 

se foi um ensaio único, ou se foi um entre vários. A verdade é que naquela data 

são raras as obras que estão assinadas ou em que a documentação nos 

permite afirmar sem qualquer margem de dúvida que tinham sido riscadas por 

um determinado criador.  

Este retábulo está muito longe dos que foram concebidos pelo seu 

irmão, mais parece uma superfície plana com uma rica série de ornatos 

assimétricos a preencher espaços vazios e com fortes ressonâncias ao que 

alguns anos antes André Soares fizera na fachada da capela de Santa Maria 

Madalena da Falperra, conforme se pode ver na zona do embasamento. Bem 

mais interessante é o sacrário, esse sim com os volumes a assumirem-se e a 

serem conjugados com os ornatos e até com a cor; infelizmente foi retirado 

para uma dependência, substituído que foi por outro, invulgar, da autoria do 

antigo pároco, o padre João Freitas, autor também da nova fachada da capela 

                                                 
258

 ADB. Nota Geral, 2ª série, vol. 94, fls. 179v-180v. 
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mais exótica do Minho, senão do país, a de Santo António de Mixões da Serra, 

em Valdreu, Vila Verde, nos contrafortes da Serra Amarela (1952)259. 

Faleceu a 3 de Junho de 1770 na casa da rua de S. Miguel-o-Anjo260. 

O seu assento de óbito não indica as confrarias que acompanharam o seu 

corpo pelo que não podemos saber se também foi membro da irmandade de Nª 

Sª dos Prazeres, na igreja dos Jesuítas. Foi envolto em vestes sacerdotais e, 

como seus pais e irmão, enterrado no então denominado claustro de Santo 

Amaro, na Sé, que corresponde ao espaço interior que defronta a entrada da 

capela de São Geraldo. Não deixou testamento.  

Da mesma forma que seu irmão, também se não sabe qual foi a causa 

da morte. Mas nesse ano houve, segundo Alberto Feio261, um surto de tifo 

exantemático, doença de morte rápida que se resolve em 14 dias. Esta 

epidemia grassou desde o último trimestre de 1769 até meados de 1770, com 

pico maior em Abril de 1770. É uma hipótese que fica em aberto. 

 

Apolónia Ribeiro da Silva nasceu em 9 de Fevereiro de 1724 e foi 

baptizada a 11 na freguesia de São João do Souto pelo padre António Tavares, 

morador na rua de Paio Manta262, freguesia da Sé Primaz. Foram seus 

padrinhos o padre João Soares, vice-reitor do Seminário e sua a tia Catarina. 

Foram testemunhas Custódio Sousa Picado e André Loureiro, ambos da rua do 

Souto263. 

Sabemos que em 27 de Março de 1748 seu tio Francisco lhe 

estabeleceu uma pequena renda de 38$000 reis264. Sucedeu a seu irmão 

André265 na administração do vínculo instituído por aquele tio, no valor de cinco 

                                                 
259

 MARQUES, António Pereira – Valdreu. Apontamentos históricos sobre a mui nobre vila 
Balderedi. Vila Verde, s/s, 1992. 
260

 ADB. Paroquial de Braga (Sé), óbitos 1751-1784, livro 349, fól. 128v. 
261

 FEIO, Alberto – Coisas memoráveis de Braga e outros textos. Braga: Biblioteca Pública / 
Universidade do Minho, 1984, p. 38-39. 
262

 Esta rua desapareceu da toponímia municipal após a transformação do conjunto de ruas 
que hoje integram a rua Dom Afonso Henriques. 
263

 ADB. Paroquial de Braga (São João de Souto), nascimentos 7, livro 146, fól. 74v. 
264

 ANTT. PT – TT – RGM / C / 37121. Registo Geral de Mercês, livro 21, fól. 503v, com data 
de 1749. 20 de Dezembro. Este documento vai lançado no volume 2 desta dissertação. 
265

 Ana Maria Macedo diz-nos que Apolónia foi a segunda cabeça do vínculo deixado pelo tio 
Francisco. Como a Mãe morreu sem testamento, o vínculo passou naturalmente para André 
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contos de reis, dinheiro que aplicou em bens de raiz, sitos na freguesia de 

Santo André de Gondizalves e outras. Foi madrinha, juntamente com seu irmão 

André, de Francisco Jácome de Sousa, filho de sua prima direita D. Maria 

Ribeiro da Silva, a quem viria a instituir como sua herdeira universal, segundo 

testamento lavrado a 15 de Setembro de 1800266. 

Em sua vida, mas em data desconhecida, ofereceu uma imagem de 

Santa Rita, em barro, à capela de S. Miguel-o-Anjo, para onde seu irmão 

riscara em 1756 toda a talha que, porém, só viria a ser executada meia dúzia 

de anos mais tarde267. A peça surge pela primeira vez na documentação da 

confraria no Inventário de 1783. Esta imagem, que ainda hoje se conserva no 

altar do lado da Epístola, é de pequenas dimensões, extremamente expressiva, 

de um barroquismo intenso. É uma das raras imagens de barro de Setecentos 

que se conservam na cidade de Braga268. 

Apolónia Maria faleceu em 8 de Março de 1808. 

 

2.7 Outros familiares 

 

Tomé Marques Guimarães parece emergir da documentação agora 

levantada como uma das personagens chave da família. Casado com Catarina 

Ribeira, talvez a única irmã da mãe de André, tinha a viver a sogra, Isabel 

Lopes, em sua casa; foi escolhido para seu testamenteiro269. Também o foi de 

Vitória Francisca270, tia de sua mulher e madrinha de André Soares. E ainda do 

                                                                                                                                               
uma vez que não poderia passar para António por este ser padre, o que o testamento que o 
institui não permitia, como mais adiante veremos. 
266

 MACEDO, Ana Maria da Costa - Família, sociedade e estratégias do poder. Braga: 
APPACDM, 1996, p. 124-125. Este testamento vai transcrito no volume 2 desta dissertação. 
267

 Do lado do Evangelho se acha colocada a imagem de Santa Rita, de barro, que ofereceu a 
esta casa a devoção de uma irmã dela, chamada Apolónia Maria, irmã de um André Soares 
que fabricou o risco dos três retábulos. Capela de São Miguel-o-Anjo. Confraria Nª Sª Ó e São 
Miguel-o-Anjo. Livro de inventario moderno e completo feito no ano de 1783 [e 1854], fls. 17v-
18v. 
268

 Veja-se também o nosso livro A Capela de São Miguel-o-Anjo. Braga: Irmandade de Nª Sª 
do Ó, 2006, p. 62, 64 e gravuras nas páginas nº 68 (do retábulo onde está colocada) e 69, mas 
aqui indicada como Santa Umbelina por manifesto engano. 
269

 ADB. Provedoria de Braga, processo 4829. Este testamento vai transcrito no volume 2 desta 
dissertação. 
270

 O seu testamento vai lançado no volume 2 desta dissertação. 
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cunhado, o Sargento-Mor Francisco Ribeiro da Silva271, cavaleiro professo na 

Ordem de Cristo, um homem muito rico. 

Pertenceu à irmandade de Santa Ana e Santos Passos onde no ano 

de 1746-1747 foi nomeado deputado272 e, depois, mordomo273. Em 23 de 

Setembro de 1753, na data em que se estava a construir a fachada da capela 

de Santa Maria Madalena, foi incumbido de fazer os pagamentos aos 

pedreiros274. Pertencia, como vários outros membros da família de sua mulher, 

à Irmandade de Nossa Senhora dos Prazeres da Companhia de Jezus, em 

cuja tumba queria que o seu corpo viesse a ser colocado, com um habito de 

São Francisco e depozitado na igreja de Santa Crus. 

Fez testamento em 18 de Março de 1758275. Nomeava sua mulher 

Catarina como testamenteira. Nele dizia que tinha vivos três filhos, o Padre Frei 

Manoel filho do Patriarcha São Domingos 276; uma filha, Dona Maria Ribeira da 

Sylva que se acha casada com João Luis Jacome de Sousa; e o Licenciado 

Francisco José Marques277 que me dira a sua primeira missa nova pella minha 

alma, a quem por morte deixou hum rol... com varias dispoziçoins que só elle 

sabe.  

Tomé Marques Guimarães ocupava em 31 de Março de 1744 o 

importante cargo de Tesoureiro dos Depósitos de Genere e doze anos mais 

tarde, em 30 de Outubro de 1756, era o Depositário das Inquirições de 

Genere278. 

 

Francisco Ribeiro da Silva foi o único tio materno de André Soares e 

Sargento-mor e Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo. Pouco se sabe sobre 

ele. É muito possível que a sua nomeação se tenha perdido com o terramoto 

                                                 
271

 O seu testamento, datado de 6 de Abril de 1755, vai lançado no volume 2 desta dissertação. 
272

 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 126, acta da 
sessão de 8 de Maio de 1746. 
273

 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 134v-135. 
274

 1753. 23 de Setembro: Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos 
da Mesa 1746-1768, fls. 36-37. 
275

 O seu testamento vai lançado no volume 2 desta dissertação. 
276

 Manuel José Marques fez Inquirição de Genere em 9 de Setembro de 1738. ADB, Processo 
2.209. 
277

 Nasceu em 23 de Novembro de 1734. Foi seu padrinho o primo, o Padre António Soares da 
Silva, irmão de André. Fez Inquirição de Genere em 7 de Abril de 1756: ADB. Processo 29.614. 
278

 ADB. Registo Geral, vol. 162, fls. 391-392; ADB. Registo Geral, vol. 147, fls. 238-239. 
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de 1755. A busca que fizemos no IANTT, nos Livros da Chancelaria e da 

Ordem Militar de Cristo, resultou improfícua. 

Foi senhor de muito dinheiro cuja proveniência desconhecemos. Pelo 

seu testamento, sabemos que deixou a cada uma das suas irmãs, Catarina e 

Isabel, o elevado valor de cinco contos de réis, a qual quantia se empregará 

em bens estáveis, e rendozos, que fiquem também vinculados perpetuamente 

em morgado...279. Instituía também as suas duas irmãs por minhas universaes 

herdeyras no restante de todos os meus bens cumpridos os meus legados...  

Facto importante é o que estabelece que suas irmãs serão as 

primeiras administradoras de seu vínculo, podendo-lhe suceder a sua 

descendência. No caso de não haver familiares para dar continuidade ao 

vínculo, unir-se-ia ao que se mantinha e, no caso de este também deixar de ter 

geração que o continuasse, passaria para o Hospital de São Marcos. 

É muito curioso o facto de ter deixado escrito que nestes vínculos não 

entrará, nem sucederá Religiozo algum, ou clérigo havendo secular no mesmo 

grão. De igual forma estavam proscritos os familiares que cometessem vários 

crimes graves, todos bem discriminados no testamento. Se tal acontecesse, o 

vínculo seria passado ao familiar imediato. 

Como nota final estabelece  

 

... que todo o administrador de cada hum destes morgados uzem 

infalivelmente do meu sobre nome // Ribeyro // em primeyro lugar, penna de 

privação do morgado que passara // fól. 5 // que passara ao emediato 

sussessor... 

 

Tão ou mais importante que o dinheiro que deixou à família, foi o facto 

de a ter nobilitado com os seus cargos, o que de imediato lhe dava outro 

estatuto, a fazia ascender à nobreza. Só por isso, por exemplo, André Soares 

já poderia ser considerado elegível para a Câmara Municipal, isto no caso da 
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 Informações retiradas do seu testamento que vai reproduzido no volume 2 desta 
dissertação. 
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Câmara funcionar por eleições, o que na realidade não acontecia porque na 

prática era o arcebispo que fazia as nomeações. 

 

2.8 A questão do nome usado por André Soares 

 

Poderá parecer num primeiro relance que Francisco Ribeiro da Silva 

queria, à viva força, que o nome da família se mantivesse, o que era natural e 

compreensível. Sua irmã Isabel tivera dois filhos e três filhas, mas perdera 

duas, uma sabemos que com 21 anos e de outra não se encontra o óbito. Com 

um sobrinho clérigo de ordens sacras (António) e outro com ordens menores 

(André), sobrava-lhe apenas Apolónia, a quem ele, aliás, já estabelecera uma 

pequena renda de 38$000 reis280. Mas nem ela manteve o vínculo pois veio a 

morrer solteira e sem filhos, estabelecendo o seu testamento em favor da prima 

D. Maria Ribeiro da Silva281. Extinguia-se assim este ramo da família. 

Uma coisa nunca salientada na bibliografia de André Soares, mas que 

nos estranhava de sobremaneira, era o facto de aparecer nos documentos com 

nomes diferentes: André Soares, André Soares da Silva, André Ribeiro Soares 

da Silva. Não é de todo raro haver alguma mutação no nome de uma pessoa 

ao longo de uma vida. É mesmo relativamente vulgar acrescentar um apelido; 

mas trocar os lugares dos apelidos é invulgar. Com o conhecimento do 

testamento do tio, fácil é perceber as razões que o levaram a fazer esta 

alteração.  

 É curioso e estranho o facto de André Soares aparecer nos diferentes 

documento com nomes que nem sempre são iguais. É insofismável que o seu 

nome conhecido, diria mesmo oficial, era o de André Soares da Silva: é o que 

aparece na Inquirição de Genere, datada de 15 de Abril de 1737, em que o 

apelido Silva aparece umas vezes grafado com um Y e outras com um I. No 

Registo de carta de fechação... de 2 de Junho de 1738, continua-se a ver o 
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 ANTT. PT – TT – RGM / C / 37121. Registo Geral de Mercês, livro 21, fól. 503v, com data 
de 1749. 20 de Dezembro. Este documento vai lançado no volume 2 desta dissertação. 
281

 Nomeio, e instituo por minha universal herdeira a Dona Maria Ribeira, minha amada Prima, 
conjugada com João Luís Jácome de Sousa desta Cidade e também por minha Testamenteira 
e na sua falta ao mesmo seu marido. O seu testamento vai lançado no volume 2 desta 
dissertação. 
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nome escrito daquela forma282. E em 20 de Agosto de 1752, nos dois 

baptizados a que serviu de padrinho, ambos de filhas de entalhadores, José 

Pereira e José Álvares de Araújo, é mantida esta grafia. No documento da 

venda do retábulo que fora feito para a capela particular do Arcebispo (15 de 

Abril de 1754) e nas actas das sessões da Câmara Municipal, de 15 de Abril e 

em 30 de Dezembro de 1754283, surge o nome simplificado de André Soares. 

Em 26 de Abril de 1756 volta a aparecer com o nome de Andre 

Soares284, talvez a forma com que naturalmente era conhecido e que se 

deveria entender como Andre Soares da Sylva, forma que, aliás, já aparece no 

termo de mesa seguinte, datado de 12 de Maio285. 

Com o nome de André Ribeiro Soares da Silva só surge a partir desse 

ano de 1756, data provável do único exemplar conservado do Mapa da Cidade 

de Braga Primas, carta que agora está à guarda da Biblioteca da Ajuda e 

pertenceu ao espólio do arcebispo D. José de Bragança que regeu o 

arcebispado entre 1741 e 1756. Embora falte a palavra Soares porque há uma 

pequena falha de papel, não há qualquer dúvida que este apelido deveria estar 

em terceiro lugar na assinatura pois pode ler-se: André Ribeyro [segue-se a 

referida falha de papel em que apenas se vê a parte superior do S inicial] 

Sylva. 

Nas actas da irmandade de Santa Maria Madalena, da Falperra, ora 

aparece sem o apelido Ribeiro (a última das vezes foi em 11 de Agosto de 

1757), ora com ele (a partir de 27 de Março de 1758). 

 

Em documentos lavrados em tabelião só o encontramos a assinar 

desta forma a partir de 18 de Agosto de 1762, data em que firmou no notário 

uma procuração por causa da casa em que vivia na rua de S. Miguel-o-Anjo286. 
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 ADB. Registo Geral. Vol. 103, fls. 248v-250. 
283

 Todos estes documentos vão transcritos no no volume 2 desta dissertação. 
284

 Arquivo da Capela de S. Miguel o Anjo. Irmandade de Nª Sª do Ó e S. Miguel o Anjo, Livro 
de eleicoes, termos e acórdãos, 1750-1761, fól. 144v. 
285

 Arquivo da Capela de S. Miguel o Anjo. Irmandade de Nª Sª do Ó e S. Miguel o Anjo, Livro 
de eleicoes, termos e acórdãos, 1750-1761, fls. 145v-146. 
286

 ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 763, fls. 22-22v. 1762. 18 de Agosto. Veja-se também, 
ADB. Arquivo da Casa dos Avelares, doc. 153: Esclarecimento dos Titulos das casas citas na 
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Após este documento notarial, o seu nome completo surge umas vezes com o 

apelido Ribeiro e outras sem ele, o que se poderá explicar por uma natural 

simplificação ou, até, por um eventual desconhecimento de quem o escreveu. 

Esta questão do nome, embora menor, não deixa de ter alguma 

importância para o conhecimento da personalidade e da obra de André Soares. 

Por um lado o pragmatismo que o fez aproximar de uma herança notável, pois 

custa a acreditar que seu pai tivesse conseguido reunir uma quantia tão grande 

de dinheiro. Por outro, porque nos ajuda a estabelecer definitivamente a data 

em que desenhou o mapa de Braga: entre a segunda metade do ano de 1755 e 

a primeira do seguinte, pois o arcebispo D. José faleceu em 3 de Junho de 

1756287. 

Seja como for, dado o arbítrio que era utilizado na escolha dos 

apelidos, esta questão poderá, até, nem ser de todo invulgar naquele tempo288. 

 

2.9 Os espaços da vivência de André Soares 

 

André Soares nasceu a 30 de Novembro de 1719 e foi baptizado a 3 

de Dezembro. Foi o quarto dos filhos. Depois só nasceria a irmã Apolónia. 

Braga era então uma cidade que deveria fervilhar de vida sob o forte 

pulso do arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles. A capela de S. Sebastião tinha 

acabado de ser reconstruída sob desenho de Manuel Pinto Vilalobos (1715)289; 

a de Guadalupe estava no início das obras que lhe dariam uma feição muito 

próxima da actual (1719); Manuel Fernandes da Silva contratava de novo a 

                                                                                                                                               
Rua de S. Miguel o Anjo desta cidade, que já não possuem os Senhores da Casa do Avellar. 
Esta último documento vai transcrito no volume 2 desta dissertação. 
287

 FERREIRA, José Augusto – Fastos Episcopaes da Igreja Bracarense. vol. 3, Braga: Mitra 
Bracarense, 1932, p. 318. Sobre a forma como foram celebradas as suas exéquias em Braga, 
veja-se: MAGALHÃES, João Luís de – Obelisco augusto, theatro tragico, feretro luctuoso, que 
na Santa Sé Primacial de Braga na morte do seu Serenissimo Prelado Mandou erigir S. S. o 
Reverendissimo Cabido da mesma Cathedral, com expressivas demonstraçoens da 
inconsolavel saudade, que o dominou. Relação da sua Morte, e Enterro. Coimbra. Na Officina 
de Antonio Simoens Ferreira, 1756. 
288

 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – Casa, Casamento e nome: fragmentos sobre relações 
familiares e indivíduos. In História da vida privada em Portugal. A Idade Moderna. Lisboa: 
Temas e Debates / Círculo de Leitores, 2011, p. 151-158. 
289

 ADB. Tabelião Público de Braga, 1ª série, vol. 109, fls. 136v-138. OLIVEIRA, Eduardo Pires 
de - A Arquitectura Religiosa em Braga na primeira metade do século XVIII. In Estudos sobre o 
século XVIII em Braga. História e arte. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1993, p. 54. 
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colocação da cruz na fachada da igreja de São Vicente (1719); no Hospital de 

São Marcos iniciar-se-iam as obras que lhe iriam dar uma planta muito próxima 

da que hoje continua a ter, da responsabilidade, também, de Manuel Pinto 

Vilalobos (1720); contratava-se o retábulo-mor da igreja de São Vicente e o de 

Nª Sª do Rosário, na Sé (1721); e erguia-se a torre sineira da igreja dos 

Jesuítas sobre a porta da cidade que lhe ficava contígua, torre que se tornaria 

num dos pontos mais altos de Braga, bem visível para quem vinha do Sul, 

símbolo do poder dos Jesuítas (1721). E muitas outras obras foram feitas, 

como que a vaticinar que André Soares poderia vir a ter uma vida ligada às 

artes. 

Curiosamente, não nascera numa rua ligada às coisas do espírito, mas 

sim e muito mais pragmaticamente, às do comércio. Não sabemos que 

mutações se operaram na rua do Souto (fig. 361) entre o momento do seu 

nascimento e 1764, mas é muito possível que não tenham sido significativas 

porque não houve razões económicas para tal. Quando muito, um reforço da 

sua componente comercial e como elo de ligação entre os edifícios chave da 

Sé e do Paço Arquiepiscopal e o então campo de Santa Ana que, com a 

contínua construção de imóveis importantes, religiosos, de serviços e 

particulares, se estava a transformar no verdadeiro coração da cidade. 

Neste ano, e segundo o Livro das Ordenanças 290, moravam nesta rua 

13 alfaiates; 12 sirgueiros; 12 mercadores, sendo que um estava especificado 

como mercador de panos e outro de ferro; 10 livreiros; 9 ourives; 5 sapateiros; 

2 tendeiros; 2 lojas de peso; 1 dourador; 1 droguista; 1 boticário. Especificam-

se ainda 4 viúvas, 3 capitães, 1 servente da Confraria de S. Pedro, 1 cidadão, 1 

homem casado, 1 carcereiro do castelo e 1 minorista. 

Ou seja, das 68 pessoas inventariadas com a profissão especificada, 

havia uma clara maioria das que estavam ligadas à venda e transformação de 

peças para o vestuário civil ou sagrado: 13 alfaiates; 12 sirgueiros; 1 mercador 

de panos; 5 sapateiros; mas talvez se deva, também, incluir aqui uma boa 

parte dos dez mercadores de objectos não identificados e os dois tendeiros. 

Notável é também a quantidade de livreiros (10) e compreensível o número de 
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 AMB. Livro das Ordenanças, 1764, fls. 190- 
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ourives (9), que pela sua posição no Livro das Ordenanças surgem próximo ao 

Largo do Paço, onde, então, maioritariamente se agrupavam291. Como 

curiosidade, diga-se que o edifício onde morava e tinha a sua loja o boticário, 

ainda hoje é ocupado por uma farmácia292. 

É muito possível que, para além do comércio, também aqui tenham 

existido umas tantas pequenas oficinas nas exíguas traseiras dos edifícios, a 

exemplo daquela que ali foi levantada - numa frágil construção de madeira, a 

lembrar os pré-fabricados actuais -, na segunda metade do século XIX, para 

instalar uma pequena dúzia de teares mecânicos para tecer damascos, logo 

atrás da casa que os comercializava juntamente com muitos outros objectos 

utilizados em fins sacros, a Paramentaria Vasconcelos293. 

Não se consegue identificar, porém, qual terá sido a casa em que 

nasceu e durante mais de trinta anos viveu André Soares. A rua do Souto tinha 

então, segundo o Mappa das Ruas de Braga294, datado de 1750, 92 casas, 37 

do lado Norte e 55 do lado Sul; explica-se esta disparidade porque no seu 

extremo Nascente havia do lado Norte o edifício da antiga Cidadela, então a 

servir de Cadeia, enquanto a parte Sul era ocupada com casas de habitação e 

comércio. Estes edifícios pertenciam maioritariamente ao Cabido (em número 

de 49, ou seja 53,3%) numa percentagem muito semelhante à que detinha 

intramuros295.  

                                                 
291

 Veja-se o estudo de Eduardo Pires de OLIVEIRA - Duas nótulas sobre a organização dos 
ourives em Braga nos séculos XVII e XVIII, In Os Alvores do rococó em Guimarães e outros 
estudos sobre o barroco e o rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 
111-131. 
292

 VASCONCELOS, Maria Assunção – O Mapa das Ruas de Braga de 1750, Fórum, Braga, 4, 
Out. 1988, p. 95-100. 
293

 VILAÇA, Isabel Maria Azevedo Gonçalves Moreira - A indústria dos damascos em Braga. 
Situação actual. Braga: ASPA / Câmara Municipal de Braga, 1980. Esta fabriqueta, a última 
onde se fabricaram damascos na cidade de Braga, está fechada desde os finais da década de 
1980. 
Sobre a sua extinção veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Fábrica de damascos da Rua do 
Souto. In Braga. Percursos e memórias de granito e ouro. Porto: Campo das Letras, 1999, p. 
231-232. 
294

 ADB. Mappa das Ruas de Braga. Este notabilíssimo documento, de características únicas 
talvez em todo o mundo, permite-nos conhecer com bastante pormenor os alçados de uma 
parte muito significativa das casas da cidade. Foi editado em dois volumes em 1991 numa co-
edição do Arquivo Distrital de Braga e IBM. No segundo volume há uma série de estudos que o 
descrevem pormenorizadamente e traçam a sua história. 
295

 Na totalidade da cidade, o Cabido detinha 1457 dos 2369 edifícios existentes, ou seja, 
61,50%. 
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A leitura dos seus alçados permite-nos dizer que era a rua com melhor 

aspecto visual da cidade, com casas bem ordenadas, com 4,5 a 7,5 metros de 

largura (embora houvesse 12 casas com apenas 3,5 metros e 3 com 11 

metros), maioritariamente de três pisos (86, contra apenas 6 com 4 pisos), com 

gelosias no lugar das janelas e varandas de madeira também fechadas com 

gelosias e, sobretudo, enormes vãos a todo o comprimento do piso térreo, com 

enormes portas, de forma a que o comércio que ali se deveria fazer 

beneficiasse da economia que era dada pela luz do dia. É muito possível que a 

vida dos comerciantes se fizesse quase toda naqueles edifícios, morando na 

parte superior e vendendo no rés-do-chão.  

 

A igreja onde foi baptizado e onde com certeza assistiu muitas vezes 

aos ofícios divinos, a de São João de Souto, não deveria então ser muito 

apelativa para quem gostasse da arte mais recente, de espaços amplos e 

muito iluminados, ornados com sumptuosos retábulos e imagens de vulto. Era 

um templo pequenino, ainda medieval; só viria a ter alterações significativas em 

1745 com a construção do novo retábulo da confraria de São João, com 

desenho do mestre pedreiro António Batalha e execução de Marceliano de 

Araújo. Em 1754, do lado exactamente oposto da nave, defrontando-o, foi 

construído um novo retábulo, o da confraria de Nª Sª da Apresentação e Almas, 

que o imitava na estrutura; na parte decorativa receberia algumas alterações 

muito significativas, sobretudo no tipo de talha, com desenho moderno (do 

modo que agora se costuma entalhar)296. 

Mais significativa ainda foi a demolição da velha igreja e a sua inteira 

reconstrução, obra que só teve lugar imediatamente após a morte de André 

Soares, numa renovação que teve o seu epílogo com a construção de um novo 

retábulo-mor, contratado em 1 de Julho de 1772 por Jacinto da Silva e seu filho 

Luís Manuel da Silva297, curiosamente com um desenho de autor 

                                                 
296

 Sobre a construção destes dois retábulos veja-se o nosso estudo Riscar em Braga no 
século XVIII. In Riscar, em Braga, no século XVIII e outros ensaios. Braga: APPACDM Distrital 
de Braga, 2001, p. 40-43, 48-49. 
297

 1772. 1 de Julho: ADB. Nota Geral, 1ª série, vol. 799, fls. 94v-95: Contrato de obra de 
entalha do Reverendo Manoel de Oliveira Valle Abbade de São João de Souto com Jacintho da 
Silva e seu filho Luis Manoel da Sylva entalhadores desta cidade. 
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desconhecido, mas que lembra muito outros que tinham sido concebidos por 

André Soares. 

 

Com 16 anos, em 15 de Abril de 1737, correu a sua Inquirição de 

Genere. Porque a terá pedido? Quereria seguir vida religiosa? 

No ano seguinte foi admitido como irmão na confraria de S. Pedro, a 

associação dos clérigos298. Aqui deverá colocar-se novamente a pergunta que 

talvez venha a ficar para sempre sem resposta: mas será que André Soares 

queria efectivamente seguir a vida religiosa? Ou será que apenas tinha como 

objectivo, ao entrar para o seminário, estudar, saber um pouco mais? Uma vez 

entrado, teria depois que, naturalmente, fazer a obrigatória inquirição de 

genere. Na realidade não foi necessária porque seu irmão já a fizera uns dois 

anos antes; ele apenas teve que fazer uma justificação de fraternidade299. A 

verdade é que com este estatuto passaria a beneficiar, por exemplo, de 

isenção de sisa na compra de propriedades, então uma das melhores formas 

de aplicação do dinheiro. Mas também não é menos verdade que embora no 

requerimento que fez tenha afirmado que para fazer mais servisso a Deus 

dezeja ser admetido a ordens menores prima toncura e quatro graos pelo que 

queria ser admitido as ditas ordens, André, ao contrário do irmão, não viria a 

seguir carreira religiosa. 

A ter havido influências familiares, a mais relevante poderá ter sido a 

de António, que nasceu em 13 de Outubro de 1716 e viria a seguir a carreira 

eclesiástica depois de ter feito a devida inquirição de genere300. Mas a verdade 

é que neste área dos inquéritos necessários para a hipótese de vir a receber 

autorização para poder seguir a carreira eclesiástica havia outra pessoa 

directamente relacionada com André, o seu tio Tomé, casado com a tia 

Catarina, irmã da mãe, que em 31 de Março de 1744 nos aparece como 
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 Arquivo da Irmandade de S. Pedro, S. Tomás e Nª Sª da Lapa. Livro de Aceitação dos 
Irmãos, 1617-1746, fls. 196 e 197v e Livro de Accento dos Irmãos do Doutor Angélico S. 
Thomas sita nos Claustros da See de Braga, fls. 4v e 6v. Referido por SMITH, Robert – André 
Soares..., 1973, p. 52, nota 10. 
299

 Por uma questão prática e porque no Arquivo Distrital de Braga todas esta documentação 
aparece junta, seja efectivamente Inquirição, ou seja Justificação, utilizaremos sempre a 
palavra Inquirição. Fica apenas aqui a ressalva. 
300

 ADB. Inquirição de genere, processo 5736. 
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funcionário relativamente importante nos serviços da Mitra pois tinha o cargo 

de Tesoureiro do Depósito de Genere. É possível que fosse uma pessoa de 

grande peso na família, embora de linha colateral, pois foi nomeado como 

testamenteiro de vários familiares, como atrás vimos. 

Ou será que André Soares quis seguir vida religiosa por inclinação 

própria? É algo que não se sabe e muito possivelmente ficará sem resposta. 

Mas não nos podemos esquecer que a família já tinha um filho a seguir a 

carreira eclesiástica, o que não era de todo invulgar naquela época. Veja-se o 

exemplo do tio Tomé que tinha dois filhos padres ou, caso mais extremo, o de 

Manuel Rebelo da Costa, talvez o mais importante comerciante do seu tempo 

na cidade e que virá a ter relações de trabalho com André Soares na qualidade 

de responsável por três instituições diferentes da cidade, a irmandade e de Nª 

Sª dos Prazeres, na igreja dos Jesuítas; o santuário do Bom Jesus do Monte; e 

o Hospital de São Marcos, que viu todos os seus filhos seguir carreira 

eclesiástica e as filhas entrar em conventos301. 

 

Um ano mais tarde, em 2 de Junho de 1738, André Soares conseguiu 

um pequeno cargo, que ganha relevância por ser o único que lhe conhecemos 

em vida, uma carta de fechacao302 para servir como ecónomo da Capela de 

Santo António do Campo dos Touros, contígua à futura fachada da nova ala do 

Paço Arquiepiscopal, que viria a ser mandada construir por D. José de 

Bragança, possivelmente com desenho do próprio André Soares. 

Era um pequeno templo que hoje está inteiramente desaparecido. Foi 

destruído em 1950 para se poder abrir a actual rua Eça de Queirós, 

curiosamente para se ver com maior facilidade o trabalho de “restauro” levado 

a cabo pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais no edifício 

                                                 
301

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares… Braga: Arquivo Distrital de Braga, 1992, p. 
23. O elenco dos filhos está patente no seu testamento: ADB. Testamentos da Provedoria, 
7779. 
302

 ADB. Registo Geral. Vol. 103, fls. 248v-250: Registo de provisao de carta de fechacao a 
favor de Andre Soares da Silva, clerigo in minoribus e filho de Joao Soares da Silva da rua do 
Soutto desta cidade, na freguesia de Sao Joao do Souto della. Tem a data de 2 de Junho de 
1738. Vai transcrita no vol. 2. 
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do Antigo Paço Arquiepiscopal303, que a ladeava a Sul e Nascente. Esta 

ocupação de André Soares nada tinha a ver com o seu futuro trabalho como 

criador, mas era algo que lhe poderia permitir alguma independência 

económica e que mostra que já havia alguém que se interessava pela sua 

protecção. 

 

2.10 A formação de André 

 

Alguns anos depois do encerramento dos conventos de Entre Douro e 

Minho, em 1832 e 1834, os livros das suas bibliotecas, nomeadamente os 

manuais de arquitectura e gravuras, foram transferidos para o Museu do Porto 

e para a futura escola de Belas Artes e Biblioteca Municipal. Foi um trabalho 

feito sem grande cuidado e, sobretudo, sem qualquer inventário. E o inventário 

é fundamental porque se os livros não tiverem marcas de posse – e muitas 

vezes não as tinham – não se consegue saber a sua proveniência, se vieram 

de conventos extintos ou se têm outras origens, se pertenceram a conventos 

de Braga, Guimarães, Barcelos, Porto ou outro local qualquer. 

Num estudo feito para a América Latina, afirma-se que em cada 

convento havia em média de quatro tratados de arquitectura304. Infelizmente 

não se pode ainda afirmar o mesmo para o Norte de Portugal pois ainda não foi 

feito um estudo das suas bibliotecas.  

É muito provável que o mosteiro de Tibães, a casa mãe da 

Congregação Beneditina portuguesa, tenha sido o que possuía a melhor 

biblioteca. Teria Tibães mantido relações com as casas da sua Congregação 

existentes na Baviera e na Áustria? Não conhecemos documentação que 

aponte nesse sentido.  

No inventário dos bens feito após a morte do arcebispo D. José de 

Bragança, encontramos referências a gravuras mas é tão sumária a descrição 

                                                 
303

 Veja-se a fachada desta capela, fotografada muito poucos dias antes da sua demolição, em 
Braga doutros tempos, fotografias do arquivo da foto aliança. Braga: Museu da Imagem, 2005, 
foto 93. Infelizmente não se conhecem fotografias do seu interior. 
304

 TORRES REVELO, José – Tratados de Arquitectura utilizados en Hispanoamerica (siglos 
XVI – XVIII. Revista Interamericana de Bibliografia, Washington, 6 (1), 1956, p. 3-24. 
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que não se consegue perceber se eram gravuras com temas historiados ou 

com ornatos. A verdade é que, para a talha e para a arquitectura, era muitas 

vezes mais importante o conhecimento das cartelas envolventes que do próprio 

tema central das gravuras. Veja-se, por exemplo, o caso dos registos de 

santos, sobretudo os dos irmãos Klauber, que para além de poderem acentuar 

o fervor religioso dos crentes também serviram como material fundamental de 

informação para entalhadores e escultores. 

Sem um inventário exaustivo de todos esses livros, de todas estas 

gravuras, de todos estes registos de santos, das portadas dos livros que 

circulavam ou existiam nas Bibliotecas, não conseguiremos ter todos os dados 

necessários para um conhecimento perfeito da arte Seis e Setecentista de 

Entre Douro e Minho.  

Pese o trabalho fantástico já levado a cabo por Marie Thérèse 

Mandroux-França305, há ainda muito a fazer. Lembramo-nos, por exemplo, e no 

caso das gravuras, que há cerca de 35 anos encontramos no espólio de um 

pequeno alfaiate e fotógrafo bracarense, Leite da Silva, cerca de umas duas ou 

três dezenas306 de gravuras com ornatos, fontes, etc. que ele dizia terem 

pertencido a um antepassado seu, o apontador de Obras Públicas António 

Augusto Pereira, autor307, por exemplo, da segunda parte do escadório do Bom 

Jesus do Monte (1885); de um projecto de reorganização do Santuário do 

Socorro, em Labruja, Ponte de Lima; das notáveis pontes sobre os rios Cávado 

e Homem no lugar da Ponte do Bico (1864); de uma fonte em Braga (1868); 

das grades do antigo Passeio Público desta cidade (1859), etc. Infelizmente, 

essas gravuras do espólio de Leite da Silva parecem estar hoje inacessíveis. 

                                                 
305

 FRANÇA, Marie Thérèse Mandroux – Information artistique et “Mass-Media” au XVIII
e 

au 
Portugal. La difusion de l’ornement gravé rococo au Portugal. Bracara Augusta, Braga, 27 (76), 
1973, p. 412-445. FRANÇA, Marie Thérèse Mandroux – L’image ornementale et la litterature 
artistique importées du XVI

e 
au XVIII

e
 siècle. Un patrimoine méconnu des bibliothèque et 

musées portugais. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto, Porto, 2ª série. 1. 1983. p. 
143-205. MARIETTE, Pierre-Jean – Catalogues de la Collection d’ estampes de Jean V, roi de 
Portugal. 3 vols. Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 
306

 Muito longe, portanto, do que se passava, por exemplo, no séc. XVI na vizinha Espanha, em 
que Jerónimo Hernández tenía 350 estampas y Lopez de Gamiz dejó a su muerte “dos libros 
de estampas” (CABEZAS, Lino – El dibujo como invención: idear, construir, dibujar. (En torno al 
pensamiento gráfico de los tracistas españoles del siglo XVI). Madrid: Cátedra, 2008). 
307

 Não há ainda nenhum estudo sobre este autor. Veja-se entretanto o livro de Eduardo Pires 
de OLIVEIRA - Arte religiosa e artistas em Braga e sua Região (1870 – 1920), Braga: 
APPACDM Distrital de Braga, 1999, p. 239. 
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Qual teria sido a sua origem? E de onde é que proviriam outras gravuras, 

outros desenhos que a documentação pontualmente refere como estando nas 

mãos de mestres pedreiros ou de mestres entalhadores e que eram utilizadas 

como modelos?  

A verdade é que essas gravuras terão forçosamente circulado senão 

não se conseguiria perceber o paralelo tão evidente existente, por exemplo, 

entre uma gravura de Gotfried Bernard Goz e o retábulo-mor de Tibães como já 

referiram Pierre Charpentrat308 e Robert Smith309 ou entre um ornato de Franz 

Xaver Habermann e os dois painéis de azulejo agora expostos no átrio do Paço 

Arquiepiscopal de Braga, entre outros azulejos que pertenceram ao Museu 

Dom Diogo de Sousa e que já ali deveriam estar, pelo menos, em 1929, talvez 

provenientes da ala mandada construir pelo arcebispo D. José neste mesmo 

palácio310. 

Terá André Soares frequentado a biblioteca do mosteiro de Tibães? 

Terá compulsado os livros das estantes da biblioteca dos Jesuítas? É bem 

possível, tanto mais que sabemos que teve relações muito próximas com estas 

instituições, como veremos mais adiante, sendo que no caso dos Jesuítas não 

só projectou obras para a sua igreja mas, também, emprestou uma enorme 

quantia de dinheiro em condições anormais porque com menos de metade do 

valor do juro que corria.  

 

Os Jesuítas311 poderão ter sido outra das fontes de informação / 

formação do jovem André. Inácio José Peixoto diz-nos com a sua imensa 

sabedoria: 

 

Os jesuítas ensinavão a mocidade e contradizião a todos os mais 

mestres públicos, nem podião sofrer o magistério dos neris. Entre huns e 

outros havia contestaçoens e aversão por emulação312.  

                                                 
308

 CHARPENTRAT, Pierre – L’art baroque. Paris: Presses Universitaires de France, 1967, p. 
109-111. 
309

 Frei José Vilaça..., vol. 1, gravuras 56 e 57. 
310

 Frei José Vilaça..., vol. 1, gravuras 41 e 42. 
311

 Agradeço a Manuel Joaquim Moreira da Rocha a sugestão para explorar esta pista. 
312

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares de... Braga: Arquivo Distrital, 1992, p. 5. 
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Noutro passo, acrescenta que hum jesuíta era meio arcebispo e, ainda, 

que D. José de Bragança foi hóspede dos jesuítas na sua chegada a Braga e 

posse313. 

No domínio artístico os Jesuítas também avultavam pois tinham sido 

eles que, em 1725, tinham concebido o programa artístico e simbólico do 

Escadório dos Cinco Sentidos, no Bom Jesus do Monte314 e, de certa forma, 

também o tinham financiado315. Houve, inclusive, um jesuíta, o padre António 

Carvalho, que para além de ter sido professor de gramática foi bem conhecido 

como poeta e pintor316. Mas apesar destas capacidades, quer da Ordem, quer 

de alguns dos seus membros, não era nesse sentido que ia a sua actuação no 

domínio do ensino317. 

Infelizmente não se conhece a documentação que a Casa tinha. Sabe-

se que aquando da extinção da Ordem, foram dadas instruções para que se 

fizessem minuciosas descrições das suas bibliotecas318. Houve directrizes por 

parte do Governo para serem recolhidos no edifício da Câmara Municipal todos 

os papeis que se achassem no cartório do dito collegio... debaixo de três 

chaves, instruções estas que, porém, só foram dadas em 1769319; em 

Novembro de 1784 foram entregues ao Ouvidor todos os papeis que tinham 

pertencido aos Jesuítas320. Mas a partir daí perde-se-lhes o rasto, o que nos 

                                                 
313

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares de... Braga: Arquivo Distrital, 1992, p. 6. 
314

 MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo barroco em 
Portugal. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 1988, p. 69. 
315

 MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo barroco em 
Portugal. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 1988, p. 69; CAPELA, José Viriato – Os 
Jesuítas bracarenses e o seu papel no ensino e nas reformas morais e espirituais do século 
XVIII. Cadernos do Noroeste, Braga, 3 (1-2), 1990, p. 271. 
316

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares de... Braga: Arquivo Distrital, 1992, p. 22. 
317

 CAPELA, José Viriato – Os Jesuítas bracarenses e o seu papel no ensino e nas reformas 
morais e espirituais do século XVIII. Cadernos do Noroeste, Braga, 3 (1-2), 1990, p. 245-276. 
318

 CAEIRO, José – História da Expulsão da Companhia de Jesus da Província de Portugal 
(séc. XVIII). Vol. 3. Lisboa: Verbo, 1999, p. 53. 
319

 FREITAS, Bernardino Sena – Memórias de Braga. Vol. 3. Braga: Imprensa Catholica, 1890, 
p. 196. 
320

 AMB. Actas da Câmara. 1782-1788. Caixa 24, Livro nº 47, fól. 58. Sessão de 1 de 
Novembro. 
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impossibilita de conhecer, entre outra documentação, o catálogo da 

biblioteca321. 

Em 1754, o Arcebispo D. José que tão amigo tinha sido desta Ordem, 

entrou em choque violento, sendo mesmo proibidos os seus membros de entrar 

no Paço Arquiepiscopal, de pregar, etc.322. O povo, porém, não seguiu essa 

orientação porque quando quis pedir a intercessão divina e agradecer a Deus o 

ter salvo a cidade do terramoto, dirigiu-se a Nª Sª da Torre, que estava à 

guarda dos Jesuítas. O arcebispo iniciou, então, uma maior ligação ao Cabido, 

com quem antes tivera violentíssimos choques.  

Sabe-se que houve um relacionamento próximo de André Soares com 

os Jesuítas pois em 1758 emprestou-lhes a imensa quantia de 3.000 cruzados 

com um juro muito inferior ao que era corrente, apenas 2%323; alguns dos seus 

familiares pertenceram à confraria de Nª Sª dos Prazeres, existente na Igreja 

de S. Paulo, cujo retábulo teve forte intervenção de André Soares. São estes, 

porém, os únicos elementos que nos permitem estabelecer alguma ligação 

entre André Soares e os Jesuítas, não se conseguindo sequer conhecer a data 

em que houve os primeiros contactos 

  

Outra das hipóteses que se poderá colocar sobre a formação de André 

Soares passa pela pessoa do frade cisterciense Frei Luís de S. José324. São 

vários os factos que nos permitem assim pensar: 

 

- foi muito conceituado na cidade, tanto que Inácio José Peixoto o 

incluiu entre os homens celebres neste tempo (1748- ) na cidade [de Braga]: 

                                                 
321

 Sabemos que durante a sua vida o padre jesuíta Lúcio Craveiro da Silva, e como ele muitos 
outros seus confrades, tentaram encontrar esta documentação, mas sempre com resultados 
infrutíferos. 
322

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares de... Braga: Arquivo Distrital, 1992, p. 10; 
ADB. Ms 1054: THADIM, Manuel José da Silva – Diario bracarense das Epocas, Fastos e 
Annaes mais remarcaveis..., p. 390-391. CAEIRO, José – História da Expulsão da Companhia 
de Jesus da Província de Portugal (séc. XVIII). Vol. 2. Lisboa: Verbo, 1995, p. 53-55. CAPELA, 
José Viriato – Os Jesuítas bracarenses e o seu papel no ensino e nas reformas morais e 
espirituais do século XVIII. Cadernos do Noroeste, Braga, 3 (1-2), 1990, p. 265-268. 
323

 ADB. Nota Geral, vol. 775, fls. 198-198v, documento datado de 24 de Março de 1766. 
324

 As justificações histórico-documentais sobre a vida e obra de Frei Luís de S. José são 
apresentadas no volume 3 desta dissertação em que apresentamos a biografias dos artistas 
que trabalharam na região de Braga. 
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Fr. Luís, monge de Cister, irmão do arcediago de Vermoim e do monge Fr. 

Bento, benidictino: foi eminente na Architectura. 

- em 1728 ou 1729 desenhou uma planta de Braga, tão boa que o rei 

lhe pediu que fizesse outras para o Porto e mais cidades. 

- em 1755 informou que já há algum tempo estava a trabalhar como 

arquitecto do arcebispo D. José de Bragança e que antes fora arquitecto real. 

 

Além disso foi autor, desde pelo menos 1713, de uma imensidade de 

riscos de arquitectura, talha e outras artes, sendo que alguns desses trabalhos 

correspondem a obras de grande vulto e visibilidade: parte superior da frontaria 

da igreja de S. Vicente, Braga (1713); retábulo-mor da igreja do Convento do 

Lorvão (1717); aqueduto de Vila do Conde (1728); planta do cadeiral do 

mosteiro de Tarouca (1728 ou 1729), etc. 

Pela sua biografia vê-se que era um homem natural desta região e 

dotado de uma grande mobilidade. Essa mobilidade e o seu estado poder-lhe-

ia permitir entrar nas mais diversas bibliotecas e ver as obras das regiões onde 

trabalhou, pelo menos o Norte e Centro do país. 

O mapa que desenhou no final da década de 1720 poderá ter sido 

visto por André Soares que também desenhou um mapa de Braga, em 1756. 

Mas como não se conhece o de Frei Luís, não se pode avaliar até que ponto 

poderá, ou não, ter servido como modelo. 

A referência feita em 1755 de que há algum tempo estava a trabalhar 

na corte de D. José de Bragança, leva-nos de imediato a colocar algumas 

questões. Desde quando? Desde 1754 data em que os Jesuítas deixaram de 

ter o apoio do arcebispo? E será que a relação entre André Soares e o 

arcebispo também sofreu devido a esta questão?  

Não temos respostas para as duas primeiras questões. Mas em 

relação à terceira é possível que sim pois não só não foi escolhido para o cargo 

como em 14 de Abril de 1756 foi assinado o contrato do preenchimento com 

talha do espaço ainda disponível do arco onde se inseria o altar da confraria de 
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Nossa Senhor do Prazeres, na igreja dos Jesuítas, sob seu projecto, ainda em 

vida do arcebispo, portanto325.  

Quase se pode dizer que a vida de Frei Luís teve como epicentro 

Braga, pois tanto estava na cidade como já se encontrava noutros locais, de 

preferência cistercienses, mas não obrigatoriamente como, aliás, aconteceu 

com Frei José Vilaça que projectou muito para além das igrejas da sua 

Congregação. 

Olhando-se para os trabalhos conhecidos de Frei Luís, não se pode 

dizer que encontramos paralelos com a futura obra de André Soares. A grande 

obra do arcebispo realizada no período em que o monge cisterciense esteve a 

trabalhar sob a alçada do arcebispo, o Palácio de Palmeira (fig. 362), nada tem 

que nos remeta para o universo de André Soares; o problema é que também 

não temos documentação nenhuma sob a sua construção pelo que nem sequer 

podemos dizer com absoluta segurança ser esta uma obra de Frei Luís, 

embora pareça óbvio que lhe deva ser atribuída326. 

 

                                                 
325

 D. José de Bragança morreu em 3 de Junho de 1756, com 53 anos. 
326

 O Paço de Palmeira nunca foi objecto de estudo. Veja-se, contudo, CARVALHO, Teresa 
Martins – Paço de Palmeira. Lisboa: Banco Português do Atlântico, 1983; FARIA, Daniela de 
Carvalho – Paço da Palmeira. Lisboa: Fundação Millennium BCP, 2008. FREITAS, Bernardino 
de Sena – Memórias de Braga, vol. 1. Braga: Imprensa Catholica, 1890, p. 315; e PEIXOTO, 
Inácio José – Memórias particulares de... Braga: Arquivo Distrital, 1992, p. 11, 34, 40, 77, 104, 
187. No livro Banco Português do Atlântico, publicado sob a edição literária de Agustina Bessa 
Luís (Porto: Banco Português do Atlântico, 1969, p. 165), afirma-se, sem qualquer justificação, 
que o Paço de Palmeira consta ser dum arquitecto italiano ao serviço de D. José de 
Bragança... 
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2.11 A projecção do nome de André 

 

Robert Smith escreveu que André Soares teve a protecção do 

arcebispo D. José de Bragança. Deverá ter sido por intuição que o disse pois 

não publicou ou referiu os documentos em que se apoiava. 

Na pesquisa que fizemos, não encontramos nenhum documento que 

apontasse nesse sentido. Se o desenho para o novo palácio mandado construir 

por D. José foi, acaso, efectivamente pedido a André, não há dúvida que essa 

já seria uma recomendação extremamente importante, basta pensar que Braga 

estava sem arcebispo, isto é, “Senhor”, havia 18 anos e que ainda por cima ele 

era de sangue real. Era uma sugestão implícita, mas corrente numa sociedade 

que tinha na emulação dos ricos e poderosos uma componente fundamental da 

sua forma de pensar e sentir. No final da vida do arcebispo é bem possível que 

este lhe tenha retirado o seu apoio, como já vimos. 

Para além do arcebispo há, porém, outras formas de apoio que André 

Soares poderia ter recebido. Referimo-nos à família e amigos. A verdade é que 

a família não lha regateou, como mais adiante, ao estudarmos a sua obra, 

iremos poder ver. 

Em Braga há dois conjuntos absolutamente notáveis de desenhos 

datáveis de meados do século XVIII: um é o Mappa das Ruas de Braga (fig. 

359), a que já nos referimos; o outro são as portadas de livros conventuais327 e 

dos Estatutos e dos Tombos das confrarias e irmandades. A verdade, porém, é 

que nenhum se compara, nenhum tem a leveza, a frescura e a capacidade de 

invenção do que André Soares concebeu para a portada dos Estatutos de 

Santa Ana e dos Santos Passos, de 1747. 

A primeira obra matérica, o novo sacrário do retábulo-mor da igreja de 

Nª Sª a Branca, também é uma peça extremamente subtil, apesar de já haver 

nela uma forte movimentação dos volumes; mas não se pode dizer que seja 

uma obra tão inventiva quanto a anterior. Aí e nas peças que se seguiram e 

que sabemos serem efectivamente suas, a intervenção na recolocação do 

                                                 
327

 MILHEIRO, Maria Manuela – As gravuras dos Livros do Convento de Nossa Senhora dos 
Remédios de Braga. In CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO, 1º, Porto, 1989. 
Actas, vol. 2. Porto: Reitoria da Universidade do Porto / Governo Civil, 1991, p. 73-92. 
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retábulo que fora concebido para a capela do Paço do Arcebispo, a talha 

envolvente a este retábulo e as peanhas que o ladeiam, a fachada e escadório 

da capela de Santa Maria Madalena, o complexo de talha da igreja do mosteiro 

de Tibães e a planta de Braga que agora está na Biblioteca da Ajuda, isto é, 

nas obras que concebeu até ao final da vida de D. José de Bragança, nunca 

encontramos, nunca percepcionamos na documentação qualquer necessidade 

de confronto de desenhos de André Soares com os de outros criadores. Mas 

na parte final da vida, em 29 de Dezembro de 1766, uma vida, portanto, que foi 

curta, que ninguém poderia saber que iria ser tão curta, somos confrontados 

com o facto de o nome de André Soares não ser indiscutível, conforme se pode 

ver pela acta da sessão da irmandade de Santa Cruz da reunião daquele dia:  

 

... nesta mesa apareceo o Risco, que se mandou fazer para o novo retabalo feito 

pello Religiozo de São Bento Frei Jose de Santo Antonio, e como o nosso irmão Thesoureiro 

Manuel Antunes Vieira por commissão desta mesa falou com Andre Soares para tomar as 

medidas para fazer tambem risco para o novo retabalo se determinou o mesmo nosso irmão 

Thesoureiro falasse com o dito Andre Soares para que este desse o risco para que juntos se 

escolhesse o milhor que parecesse e juntos elles se escolhesse o milhor e se pagasse o que 

fosse de rezam pello trabalho, que tiveram de os fazer...  

 

Se André Soares chegou ou não a fazer estes desenhos, se aceitou ou 

não este confronto, não sabemos, mas é possível que não porque não só as 

actas das reuniões seguintes estão omissas do seu nome como, também, os 

livros de contas não consignam o lançamento de nenhuma despesa para lhe 

pagar esse trabalho. 

E se o não chegou a fazer, porque é que tomou essa atitude? A 

verdade é que não foi caso único na sua carreira negar-se a fazer um trabalho: 

já no final da vida, em Setembro de 1768, recusou fazer um desenho para uma 

cruz que lhe estava a ser pedida pela confraria de Nª Sª do Rosário, da Sé: 

respondeu que se achava muito ocupado328 
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 1768. 21 de Setembro. Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª do Rosário. Termos da 
mesa 1759-1793, fls. 94v-95. Já publicado no nosso estudo Riscar em Braga no século XVIII. 
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Naquele mesmo ano de 1766, a 5 de Dezembro, já André Soares se 

oferecera para conceber e oferecer o risco de um retábulo à confraria de Nª Sª 

da Boa Memória, com capela nos claustros da Sé: 

 

E tambem se propôs, hua petição e requerimento de Andre Soares, que elle por sua 

devoção queria fazer o risco e modelo do dito retabolo e correr com a dita obra, e oficiais que o 

fizerem, tão somente com remuneração de que depois da obra feita, e acabada a contento da 

Mesa que nesse tempo for, o carreguem por Irmão nos livros delles, ficando Irmão como 

qualquer que ja serviu o carrego de mordomo, tudo debaixo da condição de ser tudo, o dito 

risco e modelo a contento da mesa 
329

 

 

A confraria de Nª Sª da Boa Memória era a patrona dos estudantes. 

Porque é que ele se ofereceu para esta obra? Acreditar-se-ia um eterno 

estudante? Nada há que nos informe sobre as razões da sua atitude. 

Como era natural, a confraria aceitou esta dádiva tão extraordinária. 

Mas antes que a obra avançasse, apareceu uma proposta concorrente, da 

autoria do Doutor Jeronymo Jose Dias, pessoa sobre quem não conseguimos 

encontrar mais qualquer elemento.  

A confraria só reuniu quatro meses mais tarde e, em 10 de Abril foi 

decidido, ouvidos os confrades desta confraria a quem esta mesa mandou 

apresentar os riscos para se informarem com pessoas peritas a fim de se saber 

por qual delles se havia de encomendar a obra do retabolo, recusar por maior 

numero de favas pretas, e não pela totalidade, portanto, o que oferecera o 

Doutor Jeronymo Jose Dias 

 

... e andando o escrutinio sobre o risco do Doutor Jeronymo Jose Dias 

se venceu por maior numero de favas pretas que por elle se não fizece em 

attenção principalmente à falta de comodidade; e mediçoes da dita capella...330 

 

                                                                                                                                               
In Riscar, em Braga, no século XVIII e outros ensaios. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 
2001, p. 34. 
329

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fól. 100v-101v. 
330

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fól. 105-105V. 
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Devemos dizer que esta situação de confronto de projectos de obra 

por oferta, e não por concurso, é praticamente inédita na arte bracarense 

setecentista. 

 

2.12 Vida social. Relacionamento com os Jesuítas. Casa. 
Irmandades. Fim da vida 

 

Muito pouco se sabe sobre a vida que poderá ter levado André Soares. 

Sobre os seus relacionamentos, sobre os amigos que tinha, sobre a vida que 

fazia.  

Pela leitura dos livros de baptismo, conseguimos saber que foi 

padrinho de Luísa, uma filha do entalhador que tantas obras dele executou, 

José Álvares de Araújo, e de Joana, filha de outro entalhador, José Pereira, 

que na documentação também aparece com o nome de José Pereira Veloso. 

Curiosamente, foi padrinho de ambas no mesmo dia, 20 de Agosto de 1752331, 

na igreja de São João de Souto, a freguesia em que viviam. Mais tarde, viria 

ainda a ser padrinho – e sua irmã Apolónia madrinha – de uma filha da sua 

prima Luísa, filha da sua tia Catarina. 

 

Por um traslado de uma petição que pediu para ser lançado na nota de 

um tabelião, com a data de 24 de Março de 1766332, pode perceber-se que 

durante um tempo indeterminado foi ele quem administrou os bens do vínculo 

com que fora contemplada sua mãe, o que se fazia, aliás, de acordo com a lei 

porque a mãe morrera sem testamento. Como vimos, eram bens avultados, na 

ordem dos cinco contos de réis. Segundo este documento, André Soares 

emprestou aos Jesuítas, em vinte e dois de Janeiro de 1758, uma quantia 

muito avultada, três mil cruzados, a um juro muito baixo, dois por cento, e não 

                                                 
331

 ADB. Paroquial de Braga, 147. São João de Souto. Nascimentos 8 (1751-1772), fól. 13 e 
16v. 
332

 1766. 24 de Março. ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 775, fls. 198-198v. Vai lançado no 
volume 2 desta dissertação. 
Veja-se também, no mesmo dia e nos fólios seguintes deste mesmo livro do tabelião, uma 
Procuracao de Andre Ribeiro Soares da Silva, da rua do Anjo desta cidade. Averbei esta 
procuracao no mesmo dia em que aferei (sic) a primeira verba e o primeiro traslado que dela se 
tem dado Malheiro. 
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cinco por cento como era costume, embora pontualmente se encontrem 

empréstimos com um juro mais baixo que o corrente, sobretudo quando se 

movimentavam grandes quantias. Com a expulsão da Companhia de Jesus, no 

ano seguinte, perdeu, na prática, todo o dinheiro emprestado que com este 

documento pretendia recuperar. 

O conhecimento deste empréstimo leva-nos a uma questão que é 

sempre pertinente: com que dinheiro é que André Soares vivia? A 

documentação apenas nos deu a conhecer a Carta da Fechação atrás referida; 

não sabemos, porém, quanto tempo manteve aquela ocupação e quanto é que 

auferia com ela. Como iremos ver, os projectos que ia concebendo também lhe 

rendiam quantias pouco significativas – e muitas vezes fazia estes trabalhos 

gratuitamente ou apenas recebia um mimo, o que pode dar a entender que não 

tinha grandes necessidades de dinheiro –, que não dariam para fazer uma vida 

normal, mesmo estando a viver juntamente com sua família. Mas também era 

natural que as rendas do vínculo se estendessem à família e assim teria 

dinheiro suficiente para levar uma vida descontraída, não precisando de 

trabalhar; mas a verdade é que tendo ele ordens menores, estava, pelas 

constituições sinodais, sujeito a um conjunto vasto de proibições que lhe não 

permitiam exercer uma série de ofícios333. 

 

Em 26 de Abril de 1756, depois de ter concebido gratuitamente o 

projecto da talha para a capela de S. Miguel-o-Anjo, foi proposto e aceite na 

mesa daquela irmandade que se houvesse por aceite irmao334. É a primeira 

referência conjunta que temos a André Soares e à rua de S. Miguel-o-Anjo335. 

                                                 
333

 Constituiçoens synodaes do Arcebispado de Braga / ordenadas no anno de 1639. pelo... 
Arcebispo D. Sebastião de Matos e Noronha; e mandadas imprimir a primeira vez pelo... 
Senhor D. João de Sousa. Lisboa: na officina de Miguel Deslandes, 1697, (Título XII. Da vida, & 
honestidade dos Clerigos, p. 180-209). 
334

 Arquivo da Capela de S. Miguel o Anjo. Irmandade de Nª Sª do Ó e S. Miguel o Anjo, Livro 
de eleicoes, termos e acórdaos, 1750-1761, fól. 144v. 
André Soares viria a ser admitido formalmente na reunião de 12 de Maio desse mesmo ano. 
Veja-se o mesmo livro, fól. 145v-146. 
335

 A acta da Câmara de 30 de Dezembro de 1754 é bem explícita que naquela data ainda 
André Soares morava na rua do Souto. O cabeçalho dessa acta (AMB. Livro de Termos nº 43, 
1747 – 1758, fól. 210v) é muito expressivo: Termo de Camera e de como se mandou dar a 
Andre Soares da rua do Soutto e a Joseph da Silva mestre das obras certa quantia. 
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Não sabemos, porém, como é que a casa lhes chegou às mãos; vimos antes 

que pertencera a Vitória, tia da mãe e tia avó e madrinha de André. 

Uma análise dos alçados representados no Mappa das Ruas de Braga, 

permite-nos admitir que em 1750 a rua de S. Miguel-o-Anjo (fig. 3) não deveria 

ter nenhuma espécie de comércio, possuía 16 casas com um sobrado e 9 com 

dois, 12 com muitas aberturas com gelosias e quatro edifícios construídos com 

pedra, sendo que três deles estavam situados nos gavetos. A rua tinha então 

14 edifícios do lado Norte e 11 do Sul; destes, 8 e 1, respectivamente, eram 

prazos do Cabido. Estas casas eram bastante irregulares no que respeita a 

larguras de fachada: 2 tinham até 3,1 varas; 3, com um máximo de 4,1 varas; 

12 possuíam até 6,1 varas; 5 tinham uma fachada que poderia atingir as 10,1 

varas e em 3 este valor era mesmo ultrapassado. Um dos edifícios de grandes 

dimensões tinha uma pedra de armas. 

Após a morte da mãe, em 27 de Junho de 1762, a casa deverá ter 

ficado na posse de António, o irmão de André, dado que a mãe morreu sem 

testamento. Mas a verdade é que foi André Soares que em 18 de Agosto de 

1762 pediu um Esclarecimento dos Titulos das casas citas na Rua de S. Miguel 

o Anjo desta cidade336. 

Por este documento, podemos saber que era uma casa pequena, 

simples, nada condizente com o que hoje se poderia pensar ser a casa de 

morada de tão eminente artista e de uma família que administrava um vínculo 

que dava excelentes rendas. Infelizmente, não se consegue perceber qual era 

exactamente a sua situação, mesmo com o apoio dos alçados do Mappa das 

Ruas de Braga.  

Era sobradada (fig. 3), tinha uma fachada com cerca de 3,60 metros de 

largura. Entre a rua e o muro de fundo do quintal, que batia com a propriedade 

dos padres crúzios, tinha 24 varas, isto é, cerca de 26,40 metros. A casa 

compunha-se de duas partes: a principal, que dava para a rua, onde existiam 

suas janellas com crivos e em cujas traseiras havia huma varanda para a parte 

do Sul sobre um roxio que serve de despejo. Encostada ao muro, existia outra 

construção que servia de cozinha. 

                                                 
336

 ADB. Arquivo da Casa dos Avelares, doc. 153. 
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Mesmo para uma cidade como Braga, a casa tinha dimensões abaixo 

do normal pois os edifícios mais abundantes eram os que tinham uma fachada 

com uma largura que ia das 4,1 às 6,1 varas (44,89%). Casas com janelas 

recobertas com gelosias podiam ver-se em apenas 13,99% dos edifícios da 

cidade extramuros. 

 

A actividade conhecida de André Soares nas confrarias só surge nos 

últimos seis anos de vida, a partir de 19 de Dezembro de 1763, data em que foi 

eleito secretário da irmandade de S. Miguel-o-Anjo337. Daí até 30 de Novembro 

de 1764, escreveu todos os termos das sessões desta confraria, excepto os 

fólios 30v, 32, 33v-34; todas essas faltas são devidas ao facto de nelas se estar 

a analisar os retábulos que André Soares tinha concebido e que apesar de 

terem sido desenhados em 1756, só agora estavam a ser executados. Falhou 

ainda o 35v (27 de Agosto de 1764 na falta do secretario), o 36-37 (16 de 

Setembro de 1764), e o 38-38v (30 de Novembro de 1764, apenas subscreve o 

termo). No ano seguinte foi eleito carturário. 

 

Já vimos que em 5 de Dezembro de 1766 propôs à irmandade de Nª 

Sª da Boa Memória fazer o risco e correr com a obra de um novo retábulo se 

fosse aceite como irmão, o que a confraria aceitou. André Soares deveria estar 

a prever que não iria viver muito tempo. Por essa razão, ou por qualquer outra 

que não conseguimos descortinar, parece que nesses últimos meses houve um 

forte crescendo da sua actividade. 

Tudo poderá ter começado dois anos e meio antes, em 5 de Dezembro 

de 1766. Nessa data, André Soares ofereceu-se à confraria de Nª Sª da Boa 

Memória para conceber o risco e modelo do dito retabolo e correr com a dita 

obra, e oficiais que o fizerem338 como já atrás vimos; o processo correu 

normalmente, primeiro com a discussão e aceitação do projecto de André 

                                                 
337

 Arquivo da Capela de S. Miguel-o-Anjo. Irmandade de Nª Sª do Ó. Livro de eleicoes, termos 
e acordaos, 1761-1780, fls. 28-42v. 
338

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fól. 100v-101v. 
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Soares e, depois, com a entrega ao entalhador escolhido, Jacinto da Silva, em 

25 de Maio de 1767. 

A verdade, porém, é que houve algo que falhou. E essa falha foi a 

demora de cerca de um mês e três semanas na entrega do projecto de retábulo 

que Jacinto da Silva deveria executar, o que dificilmente permitiria ao artífice 

realizar a obra no tempo acordado. Esse atraso foi devido à doença que 

acometeu, ou havia já algum tempo acometia, André Soares:  

 

... foi proposta uma peticao que fez Jacinto da Silva, mestre escultor, 

morador aos Penedos desta cidade, que ele tinha tomado um retabulo para a 

capela de Nossa Senhora da Boa Memória em 25 de Maio do presente ano de 

que fizera obrigacao de dar feito e acabado ate o fim do mes de Outubro do 

presente ano, penna de que nao o dando pagaria dez mil reis para Nossa 

Senhora; e como o nosso irmao inspector Andre Ribeiro Soares da Silva ficou 

de lhe dar o modelo para por ele se fazer a dita obra logo este nao lho deu 

senao no meio do mes de Julho por causa das molestias que traz...339 

 

Nos cerca de dois anos e meio que lhe restaram, André Soares passou 

a ter uma vida social muito intensa pois não só entrou para irmão de mais uma 

confraria, a de Santo Amaro (que esta lhe ofereceu em agradecimento por ter 

feito gratuitamente o risco para os arcos que os irmãos queriam pôr na frente 

da capela340), como também se autopropôs, em 18 de Julho de 1768, como 

secretário da poderosa irmandade do Santíssimo Sacramento da Sé, depois da 

pessoa a quem tinha sido atribuído o cargo o ter recusado341. Será sobretudo 

com as actas desta confraria que nós iremos conhecer a evolução da doença 

                                                 
339

 1767. 13 de Setembro. Arquivo da Sé Catedral de Braga. Confraria de Nª Sª da Boa 
Memória. Termos da Mesa 1750-1774, fls. 110v-111. Termo de como se despachou uma 
peticao para dar tempo ao entalhador, ou escultor, Jacinto da Silva para dar satisfacao do novo 
retabulo e outras mais coisas. 
340

 Arquivo da Sé Catedral de Braga. Livro de assento de irmãos da Confraria de Santo Amaro, 
fól. 5v. Este termo vai transcrito no volume 2 desta dissertação. 
341

 Arquivo da Sé Catedral de Braga. Confraria do Santíssimo Sacramento. Termo das eleicões 
dos oficiais e mesas 1667-1792, fls. 107-107v. Acta da mesa de 18 de Julho de 1768. Este acta 
vai transcrita no volume 2 desta dissertação. 
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que o haveria de levar à morte. Infelizmente não se consegue perceber qual foi 

exactamente essa doença. 

A sua actividade como secretário desta confraria (fig. 1 e 2) estendeu-

se até 19 de Julho de 1769342, quatro meses e uma semana antes do seu óbito. 

Mas nem todos os termos foram escritos pela sua mão, um deles, por exemplo, 

foi do punho do seu irmão. Vejamos a sucessão dos termos, os nomes das 

pessoas que os escreverem e as razões porque o fizeram: 

 

18 Julho 1768 - Escrito por André Soares (fls. 23v-24) 

1 Outubro 1768 - Escrito pelo padre Félix de Araújo (fls. 24-24v) 

20 Novembro 1768 - Escrito por André Soares (fls. 25-25v) 

4 de Janeiro 1769 - Escrito pelo padre António Soares da Silva por 

impedimento do secretário actual (fls. 25v-26) 

2 de Fevereiro 1769 - Escrito pelo padre António Soares da Silva por 

impedimento do secretário 

19 de Fevereiro 1769 - Escrito por André Soares (fls. 26v-27) 

9 de Março 1769 - Escrito por André Soares (fls. 27-27v) 

16 de Abril 1769 - Escrito por André Soares (fls. 27v-28v) 

26 de Abril 1769 - Escrito por André Soares (fls. 29-29v) 

14 de Maio 1769 - Escrito por André Soares (fls. 29v-30) 

9 de Junho 1769 - Escrito pelo carturário, padre Félix de Araújo (fls. 

30v-31) 

26 de Junho 1769 - Escrito por André Soares (fls. 31v-32) 

7 de Julho 1769 - Termo de junta (adiada por falta de quórum) escrito 

por Francisco Rodrigues de Oliveira, por impedimento do escrivao actual e 

outros (fls. 32-33) 

10 de Julho 1769 - Termo de junta escrito por Francisco Rodrigues de 

Oliveira, por impedimento do escrivao actual e outros (fls. 33-34v) 

11 de Julho 1769 - Escrito por André Soares (fls. 34v-35v) 

16 de Julho 1769 - Escrito por André Soares (fls. 36-36v) 

                                                 
342

 Arquivo da Sé Catedral de Braga. Confraria do Santíssimo Sacramento. Termos da mesa 
1767-1800, fls. 23v-37. 
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19 de Julho 1769 - Termo de entrega aos novos oficiais. Escrito por 

mão desconhecida mas subscrita pelo padre Custódio Correia Gomes 

secretario desta confraria (fól. 37). Noutro livro, intitulado Termo das eleicões 

dos oficiais e mesas 1667-1792, pode ler-se no fólio 110, que tem exactamente 

a mesma data, que o termo foi feito pelo punho do "... padre Antonio Soares da 

Silva que por molestia do secretario atual o escrevi e assinei... " 

 

Impedimento poderá querer ou não dizer doença; mas moléstia, tem 

esse significado. Vimos aqui que André Soares teve em Maio-Junho (ou Julho) 

de 1766 uma doença prolongada e que os termos de 1 Outubro 1768, 4 de 

Janeiro e 2 de Fevereiro 1769 (termos consecutivos), 9 de Junho, 7 e 10 de 

Julho (novo grupo de termos consecutivos) e 19 de Julho da irmandade do 

Santíssimo Sacramento da Sé não foram escritos por André, quiçá por se 

encontrar doente. A partir daí cessa a informação.  

A verdade é que quatro meses depois, a 26 de Novembro de 1769, 

morria André Soares. Tinha apenas 49 anos, incompletos. 

Nesse ano houvera uma crise cerealífera grave, das maiores do séc. 

XVIII343; e, como já acima vimos, a partir do último quartel houve um surto de 

tipo exantemático, doença de resolução muito rápida. Mas não foi, certamente, 

por essas razões que morreu pois não só era pessoa de posses como a 

doença que o acometeu teve uma longa evolução, a lembrar, por exemplo, a 

tuberculose ou o cancro, em muitas das suas fases. 

Meio ano mais tarde, a 3 de Junho de 1770, morreria o irmão com 54 

anos! Antónia falecera com 21 anos, e Maria parece ter partido também cedo. 

Numa família que teve uma esperança de vida bastante curta, Apolónia foi a 

única que a teve longa, bem longa por sinal, pois sobreviveu 38 anos aos 

irmãos, falecendo com 84 anos. 

 

Pode dizer-se que André Soares deverá ter tido uma vida bastante 

calma, sem grandes problemas, pelo menos parece não ter sofrido de um que 

                                                 
343

 OLIVEIRA, Aurélio de - A Abadia de Tibães 1630/80 - 1813: propriedade, exploração e 
produção agrícolas no vale do Cávado durante o antigo regime. Porto: Faculdade de Letras / 
Universidade do Porto, vol. 1, p. 464 e 572-573. 
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costuma atormentar um grande número de mortais, o dinheiro, embora deva ter 

passado horas difíceis com a perda da avultada quantia emprestada aos 

Jesuítas que não sabemos se veio ou não a recuperar. Não menos importante, 

teve também um excelente reconhecimento público da sua actividade criativa. 

Em contrapartida, viveu no seio de uma família que não teve 

continuidade, numa família que desejava essa continuidade mas que se 

extinguiu ao morrer o seu elo mais novo, a irmã Apolónia. 
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3. O ROCOCÓ EM BRAGA E NA REGIÃO 
MINHOTA 

 

El Rococó no conforma un estilo unitário; como es una arte 

acompañamiento, ornamental, no le cuesta adecuarse al lugar y peça 

siempre de localista: en cada paiz adquiere u sabor y un matiz peculiar 

SEOANE, Julio – La politica moral del Rococó, p. 16 
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Quando é que foi que em Braga surgiu pela primeira vez uma obra 

com assimetria, uma obra que se possa aproximar do estilo que por essa 

Europa fora já se afirmava há algumas décadas, sobretudo em França e no Sul 

da Alemanha? Como é que surgiu em Braga este gosto? No Minho, terá sido 

primeiro manifestada em Braga ou em Guimarães? 

Estas e muitas outras são perguntas até hoje sem resposta, sobretudo 

a primeira, que já foi colocada por todos os autores e sempre deixada, repito, 

sem resposta. Quanto às outras duas, pensamos termos sido nós próprios 

quem pela primeira vez quis precisar estas questões344. 

Embora não tenhamos razões objectivas para poder fazer tal 

afirmação, parece-nos que o conhecimento do rococó em Braga só poderá ter 

entrado pela influência dos Jesuítas, dos Beneditinos ou por intervenção do 

arcebispo D. José de Bragança. Infelizmente, o que se conhece da arte 

praticada pelos Beneditinos de Tibães na década de 1740 não nos dá pistas 

que permitam apontar para qualquer caminho; além disso, também não se 

descortina qualquer tipo de relacionamento entre os monges de Tibães e os 

beneditinos da Baviera345, apesar do esplendor da talha da igreja da casa 

bracarense poder, de certa forma, comparar-se ao dos conventos do Sul da 

Alemanha. E algo similar se poderá dizer sobre os Jesuítas. 

Quanto ao arcebispo D. José, sabe-se apenas que era possuidor de 

uma pequena colecção de gravuras de imagens e figuras, riscos e moldes, 

onde se incluíam algumas estampas de prospectiva de Palácio (sic), tudo 

porém descrito de uma forma que não nos permite perceber a que é que estes 

papeis exactamente se referiam346. 

                                                 
344

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de - Os alvores do rococó em Guimarães e outros estudos sobre 
o barroco e o rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 20-21. 
345

 Nada há na documentação conhecida que aponte nesse sentido. Em conversas que fomos 
mantendo com o beneditino Professor Doutor Frei Geraldo Coelho Dias, sempre nos foi 
afirmado que não conhecia qualquer tipo de relacionamento entre as casas portuguesas e as 
existentes no Sul da Alemanha e Áustria. 
346

 Index da gaveta da Sé vacante, doc. 128, fls. 100v-101v. s/data. [Inventário dos bens do 
arcebispo D. José de Bragança]. Quanto ao Palacio (sic) referido, não deve haver a menor 
dúvida que deverá ler-se Palladio. 
A verdade é que são muito pequenas e extremamente sucintas as informações que temos 
sobre a sua biblioteca, não se conhecendo o catálogo.  
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Mas a sua actuação neste domínio foi interventiva347. D. José trazia 

bem estudadas de Lisboa as atitudes que deveria tomar em relação a muitos 

aspectos do seu governo348 e, também, as transformações que deveria mandar 

executar no edifício do Paço Arquiepiscopal349. Desde logo porque, não se 

contentando em ir morar para o já existente, construiu o mais importante 

palácio da cidade, sob o pretexto de que a parte antiga se tinha arruinado com 

a longa vigência da Sé Vacante (1728-1741), e, portanto, não tinha a 

commodidade necessaria para habitação da minha pessoa, pelo que esta 

necessidade me obrigou a mandar edificar novos quartos contiguos a mesma 

capela. Foi assim natural que achasse que a capela mandada fazer poucos 

anos antes pelo seu antecessor, D. Rodrigo de Moura Teles, não tinha a 

grandeza necessaria, nem a correspondente fábrica e ornatos, pelo que 

resolveu mandala reedificar com maior grandeza e architectura mais 

elegante350. 

E aqui se coloca uma primeira questão extremamente importante: qual 

terá sido a data em que mandou fazer estas obras? Pela leitura do documento, 

indica que avançou primeiro para o restauro da parte já existente do palácio, 

fez de seguida a capela e, por fim, com o pretexto de não haver ali a 

commodidade necessaria para si, mandou construir uns tantos quartos 

contíguos à capela. Por algumas descrições e, sobretudo, por uma fotografia 

                                                 
347

 D. José mandou tomar posse do arcebispado e da Câmara Municipal em 7 de Março de 
1741. Mas só chegou a Braga no dia 4 de Julho desse ano. FERREIRA, José Augusto - Fastos 
Episcopaes da Igreja Primacial Bracarense, vol. 3. Braga: Mitra Bracarense, 1932, p. 278; 
AMB. Livro de vereações 42 (1737- 1747), fls. 119v-121.  
348

 Veja-se, por exemplo, a sua actuação para com os cónegos e a promulgação de Pastorais. 
FERREIRA, José Augusto - Fastos Episcopaes da Igreja Primacial Bracarense, vol. 3. Braga: 
Mitra Bracarense, 1932, p. 280-287. 
349

 Nesse mesmo ano de 1741, em 17 de Agosto, comprou às freiras beneditinas umas casas 
que ficam por baixo da galeria do Paço Arquiepiscopal que partem de Norte com casas que 
ficam por baixo da mesma galeria que são da mitra Primaz e do poente com casas do mesmo 
Paço Arquiepiscopal e do Sul com a rua publica e do nascente com o terreiro dos mesmos 
palácios... ADB. Monástico Conventual. Beneditinos. Mosteiro do Salvador, nº 45: Papeis e 
titulos pertencentes a compra das casas que estão debaixo da livraria que S A mandou 
comprar. 
Inácio José Peixoto (Memórias particulares..., p. 25): Também meu pay deu parte das suas 
cazas para a capella. Pagou-lhe a importância posto que a não queria.  
O recente livro de Maria do Carmo Franco RIBEIRO – O antigo Paço Arquiepiscopal de Braga. 
Braga: Universidade do Minho, 2011 nada traga de novo para o conhecimento deste palácio. 
350

 SOARES, Ivone da Paz – A visita “ad limina” de D. José de Bragança. Bracara Augusta, 
Braga, 48 (114-115), 1998-1999, p. 163-164. 
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(fig. 8) datável de 1863351, percepciona-se que a capela estava situada no 

mesmo local onde agora se encontra a Sala do Arcaz do Arquivo Distrital de 

Braga, isto é, exactamente entre o corpo antigo e o palácio que D. José 

mandou fazer. 

Na descrição acima citada, teoricamente escrita por si em 1749, D. 

José não foi nada claro sobre as suas intenções de fazer um novo palácio, uma 

obra que marcaria a sua posição, que melhor o afirmaria na cidade e 

arcebispado como príncipe e arcebispo. Mas, em contrapartida, o padre 

Manuel José da Silva Thadim foi muito claro ao dizer-nos que com a sua 

partida para Guimaraens se parou com a obra da capella, e fronteira do Palacio 

da parte do Campo dos Touros352. E que após ter voltado para Braga, fez 

continuar as obras da fronteira do seo Palacio do Campo dos Touros, e Capella 

a qual se acabou de todo, e se benzeo no dia 16 de Agosto353 de 1751. 

Ou seja: em 10 de Dezembro de 1746, data da partida para 

Guimarães, e para o seu exílio - mascarado de visitação ao arcebispado354 - já 

há algum tempo se tinha dado início às obras do seu novo palácio. É natural 

que se tenha começado pelo espaço contíguo à capela, mas uma obra com 

esta dimensão não se construiria muito rapidamente, precisava seguramente 

de alguns anos.  

D. José estava em Chaves no dia em que soube da morte do seu 

irmão, 7 de Agosto de 1750; voltou para Braga dois meses mais tarde355 e em 

                                                 
351

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Fontes da Imagem de Braga. 21 fotografias de 1863. Braga: 
Barbosa & Xavier editores, 1989, p. 44-45. 
352

 ADB. Ms 1054 (THADIM, Manuel José da Silva – Diario bracarense das Epocas, Fastos e 
Annaes mais remarcaveis...), fól. 354. 
353

 ADB. Ms 1054 (THADIM, Manuel José da Silva – Diario bracarense das Epocas, Fastos e 
Annaes mais remarcaveis...), fól. 159. 
354

 Na sequência das terríveis questões havidas entre o Arcebispo e o Cabido que envolveram 
a prisão durante dois anos (1742-1744) da maior parte dos capitulares, a situação inverter-se-ia 
e foi enviado para Braga um Aviso da Secretaria de Estado onde se ordenava que dentro de 
oito dias retirasse para fora da cidade, em distância de três léguas, com o pretexto de visitar 
várias terras da Diocese, e pelas quais viajará, a fim de que a sua ausência não pareça 
extermínio, sem embargo de não poder voltar a Braga até que tenha licença... FERREIRA, 
José Augusto - Fastos Episcopaes da Igreja Primacial Bracarense, vol. 3. Braga: Mitra 
Bracarense, 1932, p. 308. 
355

 Apenas conhecemos uma informação sobre a data exacta em que D. José voltou a Braga. 
Está colocada num local quase impensável, as páginas sobrantes, logo em branco, na edição 
do livro de Tadeu Camões existente na Biblioteca Pública de Braga, onde tem a cota L 4.620A: 
(CAMÕES, Tadeu Luís António Lopes da Fonseca – Guimarães agradecido... 2 vols. Coimbra: 
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30 e 31 de Outubro fez celebrar umas pomposas e solenes exéquias, a que 

presidiu356. Como vimos, o palácio foi inaugurado um ano depois. Isto leva-nos 

a poder afirmar que D. José não foi nada claro no relatório “ad limina”, ao 

escrever que apenas mandara fazer uns quartos, dando a entender que se 

tratava de uma construção simples, sem grande envergadura. A obra do novo 

palácio, pela sua dimensão, tinha que estar projectada desde o seu início. Há, 

assim, duas questões que se podem colocar: uma é a da data exacta em que 

deverão ter começado as obras; a outra tem a ver com os pormenores 

decorativos da fachada. 

O texto que melhores informações nos dá sobre as obras do palácio é 

o de Silva Thadim acima referido; há, também, as breves referências do 

relatório “ad limina”. Ou seja: não temos praticamente quaisquer informações 

                                                                                                                                               
No Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1747, 1749). Tem a particularidade de ter 
pertencido ao arcipreste de Guimarães, Inácio Carvalho da Cunha, ele próprio um dos poetas 
que participaram nas assembleias em casa de Tadeu Camões. Mas o lúcido e extraordinário 
texto que abaixo transcrevemos, não saiu do seu punho, mas sim de um desconhecido:  
Aos sete de Outubro de 1750 quarta feira hua ora ja da noute, e com dous dias de jornada, 
veyo da villa de Chaves, o serenicimo senhor D Joze Arcebispo e Senhor de Braga para esta 
Cidade da qual tinha partido também de repente para a villa de Guimaraes em des de 
Dezembro de 1746, onde assestio muito tempo, e desta villa passou a villa de Amarante, e 
desta a Villa Real, e de Villa Real, a Villa de Murça, e desta a villa de Chaves fazendo nellas 
reforma e vizitando e crismando, e reformando os conventos de freiras suas suditas (sic) como 
vigilante Prellado. Levou consigo os despachos, não deixando em Braga governadores como 
fazião seos antecessores, no que deu notavel detrimento as partes, indo estas fazendo 
grandes despezas por tão remotas partes a procurar os despachos que de justiça se lhe devião 
dar em Braga na forma que dispõem os sagrados cânones, e concílios gerais e provinciais; 
deus perdoe a quem lhe deu similhante concelho, ho certo he, que Braga no tempo da sua 
auzencia perdeo e deminuyo de seu valor, e empobrecerão os povos mais de quatro centos mil 
cruzados, porquanto no discurso de sua auzencia que forão tres annos e dez mezes menos 
dous dias, e da sua renda gastava pellas terras por onde perigrinou, e nella dava as esmollas, 
e Braga a seus pobres privados delles sem lhe darem couza algua. As partes letigiarão levavão 
o dinheiro onde Sua Alteza estava, os moradores de Braga gastavão por estalajens, o que não 
tinhão de seu em procurarem, e vizitarem o seu Prellado tudo herão desordens e gastos a que 
não podião atalhar quem era a cauza delles, a ingratidão do Prellado, e se não forão as 
exequias do nosso Rei defunto: o Braga quando pessuirias a sua prezença nesta terra. 
356

 FERREIRA, José Augusto - Fastos Episcopaes da Igreja Primacial Bracarense, vol. 3. 
Braga: Mitra Bracarense, 1932, p. 312. Sobre a forma como foram celebradas as exéquias de 
D. João V em Braga vejam-se: FARIA, Rodrigo José de – Relação das exequias que na morte 
del rey fidelissimo, o Senhor D. João V mandou fazer na cathedral da mesma cidade o 
Serenissimo Senhor, Dom Joseph... Lisboa: Na Officina Sylviana, e da Academia Real, 1751. 
COSTA, Xavier – Oração funebre nas exequias delrey fidelissimo, o Senhor D. João V, as 
quaes lhe fez na Se Primacial de Braga o seu Irmão, o Serenissimo Senhor D. Joseph, 
Arcebispo, e Senhor de Braga, Primaz das Hespanhas. Sl: sn., sd. TEDIM, José Manuel – 
Teatro da Morte e da Gloria. Representações Fúnebres nas exéquias de D. João V na Sé de 
Braga. In Congresso Internacional Portugal no Século XVIII de D. João V à Revolução 
Francesa. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII / Universitária Editora, 
1991, p. 229-231. 
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documentais. Seja como for, as obras já estavam avançadas em Dezembro de 

1746. 

A outra questão tem a ver com os motivos decorativos que ornam a 

fachada. Se virmos bem, esta frontaria está organizada num U pouco 

profundo357. Era um desenho que remontava aos finais do séc. XVII, segundo 

nos ensina Carlos de Azevedo358, que apresenta como principais protótipos a 

casa de Infías, em Braga e o palácio Galveias, em Lisboa359. A pouca 

profundidade explica-se, no Paço Arquiepiscopal, pela existência do 

alinhamento da antiga rua dos Gatos, actual da Misericórdia; em contrapartida, 

beneficiava de um bom local para a implantação, muito mais cenográfica, na 

parte mais alta da praça, que o arquitecto aumentou ao deixar a porta num 

plano mais elevado que o da rua, obrigando à necessidade de subir um 

pequeno e simbólico declive para a atingir360. Com esta pequena subida, o 

edifício dominava ainda mais a praça, manifestando também dessa forma a 

importância de quem nele vivia361! É uma ideia que, por exemplo, voltaria a ser 

utilizada na última obra de arquitectura conhecida de André Soares, a igreja 

                                                 
357

 Quem primeiro o assinalou foi Jaime Ferreira ALVES no seu artigo: Ensaio sobre a 
arquitectura barroca e neoclássica a Norte da bacia do Douro. Revista da Faculdade de Letras. 
Ciências e Técnicas do Património. Porto, 4, 2005, p. 145.  
358

 AZEVEDO, Carlos – Solares portugueses. Lisboa: Livros Horizonte, 1969. 
359

 Há que estudar muito bem se o modelo de casa em U tem origem num projecto original ou 
se acontece por adições, em que são tão férteis as nossas casas senhoriais. É este um tema a 
merecer uma profunda discussão. A Casa de Infías, por exemplo, resulta de adições; mas são 
tão próximas no tempo que não sabemos se o projecto original era unitário ou se há um 
crescimento orgânico; a capela primitiva da família estava situada na Igreja de Santa Cruz, 
localizada no centro da cidade, muito longe, portanto, da nova casa. 
360

 Não sabemos se esta elevação terá sido aproveitada no século XVIII para fazer no piso 
térreo do palácio algumas lojas que, essas sim, poderiam andar pela cota da rua ou 
ligeiramente abaixo, pois os Monumentos Nacionais não tiveram o cuidado de fazer qualquer 
tipo de memória do existente quando, a partir de 1930, intervieram neste edifício, sem qualquer 
respeito pelo seu passado, apenas com a intenção de adaptar todo aquele interior às novas 
funções que iria ter, dois enormes depósitos para os livros da Biblioteca Pública que em 
Dezembro de 1934 seria transferida para ali. Seja como for, no século XVIII não existiam aqui 
nem os canteiros que agora se vêem em cada canto da entrada, nem nenhum tipo de degraus. 
O acesso fazia-se subindo uma pequena rampa.  
No século XVIII, a praça já estava ao nível actual da rua. Mas o desenho da parte central da 
praça pode ser um reflexo da construção do mercado de ferro, coberto, em 1914; este mercado 
foi desmantelado em Janeiro de 1966. 
361

 São muito poucas as imagens conhecidas sobre a fachada deste edifício. A mais explícita é 
uma gravura de madeira, datada de 1863, feita a partir da fotografia já aqui citada, da mesma 
data. Foi publicada na revista Archivo Pittoresco, Lisboa, 6, 1863, p. 405 e reproduzida em 
OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Imagens do Minho Oitocentista. Braga: Centro de Cultura e 
Desporto dos Trabalhadores da Segurança Social e da Saúde, 1985, p. 156. 
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dos Santos Passos, de Guimarães, que a colocou também sobre uma cota 

ligeiramente mais elevada, mas o suficiente para dominar a praça que defronta. 

Se olharmos bem para o palácio, veremos que tem uma fachada 

bastante serena, que vive da animação das aberturas, com um ritmo contínuo, 

marcado pelo jogo dos seus diferentes desenhos. De baixo para cima, 

seguindo o olhar, temos primeiro uma fiada de grandes janelas; depois uma 

série de pequenas janelas, quase de mezanino; e atinge-se o clímax na série 

corrida das varandas, ornadas de enormes ombreiras que mais não são que 

sanefas, o que lhes transmite uma certa monumentalidade. 

Na parte central, hoje, repetimos, alterada a nível térreo pelo desenho 

do restauro dos Monumentos Nacionais - e que, sem dúvida, com os canteiros 

e os degraus, subverte significativamente o projecto original - está uma porta 

relativamente pequena, contida, sobrepujada por uma também varanda 

pequena, meramente cenográfica, pois não tem projecção que aumente a 

superfície do piso sendo antes um lugar para mostrar ou ser mostrado, como o 

também são os púlpitos. Para criar uma maior noção de monumentalidade, 

estão, como que desenhados de cada lado da abertura, uns motivos em pedra 

semelhando palmas362, bastante leves, quase esvoaçantes, mas que apenas 

se entrevêem, isto é, só servem para criar uma sensação de profundidade, que 

é, afinal, aparente. 

O desenho desta varanda é um pouco pesado, sobretudo o dos 

balaústres. Os cantos da platibanda estão adornados com duas urnas muito 

esféricas, ao contrário das que depois se irão ver um pouco por todo o lado, 

mais próximas das grandes bolas dos edifícios, de Serlio, que das 

omnipresentes pirâmides; o edifício não precisava de altura, nem este era o 

local ideal para a manifestar, mas sim de majestade. À maneira de cachorros, 

ajudando a suportar a varanda, estão duas cabeças de meninos com 

expressão alegre, ladeadas por grandes asas. Aparentemente nada parece 

alterar uma coerência “joanina”. 

                                                 
362

 Este motivo, em diversas variantes, irá ser uma constante nos retábulos de André Soares, 
sendo sobretudo expressivo numa das suas obras finais (Dezembro de 1768), o retábulo-mor 
da capela de Guadalupe (OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Braga. Percursos e memórias de 
Granito e Oiro. Porto: Campo das Letras, 1999, p. 97). 
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Mas os ornatos não se reduzem apenas aos enunciados: um pouco 

quase ao acaso há motivos decorativos que já nada têm a ver com o barroco, 

são já peças bem formadas do novo formulário rococó. E podemos vê-los na 

parte central do lintel da porta principal e no interior dos seus cantos; são, 

também e sobretudo, os dois grandes florões colocados ao lado da porta, 

autêntico manifesto da arte que se estava velozmente a aproximar. E, há ainda 

outros ornatos do novo gosto na varanda que a encima, nas duas urnas e no 

motivo que preenche o cavado existente no ponto de encontro das linhas 

definidoras da varanda. É por isso que se torna muito importante saber as 

datas exactas da construção da porta e da varanda. Surgem como que 

timidamente; mas são, com toda a certeza, as primeiras manifestações 

bracarenses de uma aproximação a um novo estilo. Serão de 1742, 1743 ou 

1744, data possível para a elaboração do projecto desta nova ala do Paço 

Arquiepiscopal? Ou serão acréscimos, meras “colagens” colocadas quando as 

obras estavam a findar? Estas reflexões ganham mais acuidade se olharmos 

para as duas pedras de armas que estão colocadas na fachada porque 

também nelas se percepciona, em alguns pormenores, nomeadamente nas 

conchas que estão na parte inferior, uma forma muito diferente de as executar, 

já nada consentânea com a estética joanina363. 

A verdade é que se conhecem mais manifestações deste sentir 

bracarense na década de 1740. Uma é o levíssimo desenho da cartela que 

está na página de rosto dos Estatutos da irmandade de Santa Ana e Santos 

Passos, que iremos estudar mais à frente, esse sim uma peça 

indubitavelmente datada, de 1747, e assinada por André Soares. Outra é a 

gorda cartela da página de rosto do Livro de Contas do Celleiro...364 (fig. 374), 

do convento dos Remédios, que ostenta a data do ano seguinte: o espaço 

central é praticamente oval e os florões que caem ainda o fazem a direito; mas 

há em volta, sobretudo na metade superior, um tumulto de concheados e folhas 

                                                 
363

 Devido à grande altura em que estão colocadas não são fáceis de estudar com o pormenor 
que é necessário. Mas estão publicadas e com muito boas fotografias: NÓBREGA, Vaz Osório 
da – Pedras de armas e armas tumulares do distrito de Braga. Vol. 1, tomo 1. Braga. Braga: 
Assembleia Distrital de Braga, 1970, p. 189-194. 
364

 ADB. Fundo Monástico Conventual, F. 201. 
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que já se reclamam, e muito, da assimetria. Aqui já não há dúvidas que a peça 

que se tem na frente se assume, decididamente, da estética rococó365.  

Outras obras há, em Guimarães, a talha da igreja do convento do 

Carmo e o magnífico portal do convento de Santa Rosa de Lima, também ele 

tão parco de informação documental, mas também intimamente ligado à 

presença de D. José de Bragança (1747-1748); aliás, as suas armas 

sobrepujam este portal. 

E aqui, mais do que ter, voltamos a sentir que há um novo gosto que 

está quase a surgir. O impressionante ondulado da cornija que une o mirante 

ao coro alto da igreja, vencendo um enorme vão e servindo de enquadramento 

à porta principal do convento, anuncia nas suas molduras, ainda rudes, a 

enorme e sensível movimentação que depois se irá ver no cunhal nascente do 

edifício do convento dos Congregados (Braga), uma cornija que mais não é 

que um tumulto sem fim de planos e planos366. A pedra de armas que encima a 

porta é de desenho muito delicado e está ladeada por dois meninos, meninos 

que também se vêm sobre a porta principal do convento do Carmo 

(Guimarães), mas aqui de desenho ainda bem joanino. O lintel abaixo tem uns 

ornatos largos uma concha larga, já assimétrica. 

Como em Braga, também em Guimarães se sente fortemente o 

anunciar de um novo gosto. E, também todas estas obras estão intimamente 

ligadas ao mesmo arcebispo367. 

                                                 
365

 José Meco diz-nos que esta linguagem decorativa nova... foi assimilada mais rapidamente 
pelas artes decorativas... MECO, José. O Azulejo em Portugal. Lisboa: Publicações Alfa, 1989, 
p. 236. 
366

 Veja-se uma fotografia deste pormenor da cornija em OLIVEIRA, Eduardo Pires de – 
Estudos sobre o século XVIII em Braga. História e Arte. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 
1993, fotografia nº 18. 
367

 O convento de Santa Rosa de Lima fora originalmente um conservatório ligado à Ordem 
Terceira de S. Domingos vimaranense. Em 18 de Maio de 1747, por ordem do Provincial 
dominicano, as recolhidas demitiram-se daquela sujeição e requereram ao arcebispo ficar sob 
a sua jurisdição. Segundo o seu relatório ad limina, o arcebispo visitou-o em 7 de Julho 
daquele ano (Tadeu Camões dá a data de 11). Era então relativamente frequente os frades do 
convento dominicano entrarem no interior daquela casa sem mais causa que a sua profana 
recreação e correspondencia com algumas dellas com escandalo, e menos edificação de 
todas. Conhecendo-se o rigor com que o arcebispo concebia o espaço interior dos conventos 
femininos, que o levou, por exemplo, a fazer altear bastante os muros das cercas de alguns 
deles, entre os quais este (e juntamente fez avultar a continuação de levantados muros, e 
outras obras com que lhe mandou estender a clausura), somos levados a crer que esta obra e 
a correspondente colocação da pedra de armas que encima a porta, teve lugar naquele mesmo 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
136 

Mas há ainda uma questão que tem que ser levantada. D. José não 

aceitou para o seu palácio a capela do seu antecessor e mandou fazer uma 

nova, embora no mesmo local. Tem sido escrito que deverá ter tomado essa 

atitude em 1741, talvez porque a planta que se conserva368 tem inscrita essa 

data; mas tal data não deverá estar correcta pois como veremos há dois 

elementos muito importantes que nos ajudam a datá-la e, por acumulação de 

ideias, o palácio. Um, é a sua porta, de desenho simples mas sobrepujada com 

um óculo que tinha inscrito no seu centro as armas de D. José, agora soltas e 

colocadas no chão, nas traseiras deste mesmo edifício. Deste óculo saem 

umas laçarias de enorme monumentalidade, semelhando uma grande sanefa, 

que caem até ao terço inicial das ombreiras da porta (fig. 9); esta porta foi 

mudada para a praça do Município369 aquando do “restauro” do edifício, no 

início da década de 1930, e estava em meados de 2009 desconjuntada, em 

pedras soltas, espalhadas pelo parque da Ponte, quiçá já incompleta. Hoje não 

se sabe onde é que estas pedras param. Olhando para esta “sanefa”, veremos 

que é muito similar, embora tenha uma maior volumetria, à parte superior das 

varandas do último piso desta palácio. 

O outro elemento é um dos retábulos que a capela teve. Melhor 

dizendo, não chegou a ter. Houve um primeiro retábulo para esta capela, 

encomendado seguramente por D. José em meados da década de 1740 pois 

                                                                                                                                               
ano de 1747. Veja-se: CAMÕES, Tadeu Luís António Lopes da Fonseca – Guimarães 
agradecido... 2 vols. Coimbra: No Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1747, 
1749., p. 53; e SOARES, Ivone da Paz – A visita ad limina de D. José de Bragança. Bracara 
Augusta, Braga, 48 (114-115), 1998-1999, p. 182. 
368

 ADB. Colecção cronológica, nº . 2596. Publicado em MILHEIRO, Maria Manuela de Campos 
– Braga. A cidade e a festa no século XVIII. Braga, NEPS / Instituto de Estudos Sociais da 
Universidade do Minho, 2003, p. 284. Não conhecemos nenhuma descrição desta capela no 
século XVIII. A que esta Autora apresenta é já do séc. XIX, talvez de 1841, embora o 
manuscrito onde está publicada tenha na página de rosto a data de 1834. Apesar de ser quase 
um século mais tardia, é possível que esta descrição corresponda ao estado da capela em 
meados do séc. XVIII pois não conhecemos notícias de obras nela; mas a verdade é que 
dificilmente haveria notícia destas obras porque sendo uma capela particular, e ainda por cima 
pertencente ao arcebispo, não era necessário guardar documentação comprovativa dos 
gastos. 
369

 Já Alberto MENEZES no artigo Recortes do meu diário V, alertara para a transferência 
destas pedras para a praça do Município (Correio do Minho, Braga, 28 de Março de 1939). 
Pode ver-se uma fotografia da fachada do palácio incorporando esta porta em 
http://www.monumentos.pt/Monumentos/usercontrols/ImageMaximized.aspx?ImageName=&Ta
bleID=H80000139&RRN=79866&ODNumber=38&PageNumber=2&DocRRN=14003 (página 
consultada no dia 17 de Março de 2010). Incluímo-la no volume 4 desta dissertação. 

http://www.monumentos.pt/Monumentos/usercontrols/ImageMaximized.aspx?ImageName=&TableID=H80000139&RRN=79866&ODNumber=38&PageNumber=2&DocRRN=14003
http://www.monumentos.pt/Monumentos/usercontrols/ImageMaximized.aspx?ImageName=&TableID=H80000139&RRN=79866&ODNumber=38&PageNumber=2&DocRRN=14003
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ainda não deveria ter na sua estrutura decorativa qualquer referência ao novo 

gosto. Por essa razão, o arcebispo não o aceitou e veio a ser vendido370. Ora, 

se o retábulo foi encomendado, é bem possível que a capela já estivesse 

bastante adiantada. Como D. José foi forçado a sair de Braga em 1746 (o aviso 

real saiu de Lisboa em 3 de Outubro e D. José abandonou a cidade em 10 de 

Dezembro371), é provável que tenha encomendado o risco na segunda metade 

do ano de 1745 ou na primeira do de 1746. Daí a razão para poder não ter 

ainda elementos assimétricos, sendo que também se pode pôr a hipótese de 

que os que tinha eram muito poucos. Compreensível foi, portanto, que quando 

quatro anos mais tarde voltou a Braga, D. José quisesse ter outro retábulo na 

sua capela, mais coerente com o novo gosto, já então muito mais 

desenvolvido. Pena é que se não conheça o novo retábulo que a capela 

recebeu, mas perdeu-se, irremediavelmente (?), em 1921 (?), quando a capela 

do Paço foi desmantelada. Seria um documento fundamental para se conhecer 

a evolução do gosto na região de Braga.  

Ora, se mandou fazer o retábulo em 1745 / 1746, isso quer dizer que a 

capela, já estava bastante adiantada de arquitectura e que, também, não 

estava a contar ter que sair de Braga. Ou seja, é bem possível que o desenho 

do palácio tenha sido concebido em 1743 ou 1744. O palácio do Raio e o 

edifício da Câmara Municipal demoraram dois anos a ser construídos372. São 

menores que a nova ala do Paço Arquiepiscopal mas o edifício agora 

denominado do Raio era extremamente complexo devido aos elaborados 

desenhos das portas e varandas; além disso, o Arcebispo tinha, com toda a 

certeza, mais dinheiro e, sobretudo, maiores facilidades para conseguir um 

conjunto mais numeroso de trabalhadores para levantar o seu palácio. Se 

demorasse três anos a construí-lo, já gastava mais um ano, isto é, mais 

                                                 
370

 É o que está agora, com alterações de André Soares, no altar do Sagrado Coração de 
Jesus, na igreja de Santiago. Referir-nos-emos mais adiante a ele. Foi já estudado por Robert 
SMITH - Marceliano de Araújo. Porto: Nelita editora, 1970, p. 49-52, 75-76. 
371

 FERREIRA, José Augusto - Fastos Episcopaes da Igreja Primacial Bracarense, vol. 3. 
Braga: Mitra Bracarense, 1932, p. 308. 
372

 O edifício da Câmara Municipal não foi construído na sua totalidade nos anos de 1754-1756 
porque não houve dinheiro para o acabar, o que só aconteceria um século mais tarde. Veja-se 
OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A Casa da Câmara de Braga. As obras do século XIX. In 
Estudos sobre o século XIX-XX em Braga. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1995, p. 55-
101. 
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metade do tempo do que fora necessário para levantar qualquer um dos outros 

dois edifícios. Parece-nos, portanto, plausível que o projecto tenha sido 

desenhado em 1743. E também é de aceitar que se tenha seguido até ao fim o 

desenho original: não só o arcebispo não estava em Braga para poder vistoriar 

as obras, como seria muito mais difícil fazer alterações substanciais ao original 

porque havia um projecto global do edifício. Substituir uma janela da fachada, 

por exemplo, obrigava a mudar todas; o mesmo não aconteceria com o 

retábulo, uma peça sem dúvida cara, mas isolada, e que ainda por cima 

poderia ser vendida para outra entidade que o pagaria no todo ou em parte, 

que foi, aliás, o que aconteceu. 

 

E essa é outra questão importante a reter e que parece ser de 

resolução extremamente difícil. Desde logo porque o arcebispo era o Senhor 

de Braga e seu termo e porque a documentação a ele referenciável, no que 

respeita a actividade artística, é quase nula. Quase nula, mas muito específica. 

É que a parca documentação que conseguimos descortinar aponta para uma 

forte personalidade, para alguém que era extremamente ciente da sua origem 

real e da sua posição como arcebispo da mais importante (arqui)diocese do 

país: D. José de Bragança... [era] ... altivo por geração373.  

Por mais do que uma vez, D. José tomou atitudes que parecem não ter 

origem em conselheiros mas sim na sua vontade pessoal de manifestar a sua 

posição social ou a sua sensibilidade artística. Não conseguimos, porém, 

compreender exactamente se algumas das suas atitudes artísticas tinham 

origem na sua susceptibilidade social ou no gosto pelas novidades que 

estavam a surgir. 

A opção de construção de um palácio novo para viver, mesmo que 

acoplado ao antigo, ou até mesmo por isso, mostrava que ele considerava que 

nada, ou muito pouco, tinha a ver com os seus antecessores, por muito ilustre 

que fosse o cargo, ou que eles tenham sido, e efectivamente foram374. A 

                                                 
373

 FERREIRA, José Augusto - Fastos Episcopaes da Igreja Primacial Bracarense, vol. 3. 
Braga: Mitra Bracarense, 1932, p. 280. 
374

 Veja-se o que atrás já escrevemos, embora de forma muito sucinta, sobre os antecessores 
imediatos de D. José. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
139 

aceitação, embora tímida – como vimos em alguns pormenores da fachada do 

seu Paço – de uma nova linguagem, mesmo com os condicionamentos que 

atrás demonstramos, permite-nos pensar que ele era permeável, quiçá mesmo 

o promotor, das novidades, da modernização da sociedade em que se inseria. 

A estrutura da Mitra bracarense, de que era o responsável, não nos 

autoriza a perceber se poderia ser por aí que as novidades estavam a chegar a 

Braga e à arquidiocese. A Mitra era, naturalmente, uma estrutura muito pesada; 

o arcebispado também era muito grande e situava-se na zona do país mais 

densamente povoada e espartilhada em paróquias. 

Em contrapartida, e dado o enorme poder de que se revestia, o 

arcebispo tinha uma facilidade de movimentos que o seu sangue amplificava, 

ou não fosse devido a ele e ao seu sucessor que a cidade de Braga se 

considerava e autonomeava, com um orgulho imenso, uma das duas cortes de 

Portugal! 

A dúvida que surge é, naturalmente, esta: quem eram os homens de 

mão do arcebispo? Quem era o seu arquitecto preferido? Quem era o seu 

pintor preferido? Quem era o seu escultor preferido? Quem era o seu 

entalhador preferido? Quem seriam os seus consultores? Ou será que não 

tinha homens de mão? Claro que os tinha! 

O que se conhece da sua actividade religiosa, que também foi 

extremamente importante, diz-nos que foi um homem que acreditava na 

importância de ter consultores, isto é, especialistas a quem confiar 

determinadas componentes da sua política. A escolha de Pedro de Calatayud, 

um jesuíta de Aragão, e os extremos poderes que lhe deu, mostra bem que era 

um homem de vontades e atitudes fortes, muito pessoais.  

Terá também sido desta forma que escolheu os seus conselheiros 

para as actividades artísticas? É bem possível, mas não encontramos 

documentação em que nos possamos apoiar. 

Sabemos que tinha um conjunto de pessoas em quem confiava a 

vigilância de determinadas obras. A documentação informa-nos, como já acima 

referimos, pelo que nos escusamos agora de repetir, que houve homens que 

eram considerados o carpinteiro ou o mestre pedreiro de Sua Alteza. 
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Se havia carpinteiros e pedreiros também se pode perguntar: terá 

havido arquitectos de Sua Alteza? Já vimos que em Braga riscava qualquer 

pessoa, havia vários homens com essa capacidade, fossem ou não ligados às 

artes da construção. Terá sido esse “riscador” uma pessoa da cidade? Neste 

estado de conhecimento apenas podemos afirmar que foi só a partir de 1754, 

já no fim da vida do arcebispo, portanto, que teve um arquitecto sob as suas 

ordens, Frei Luís de S. José375. 

E dizemos isto porque por muito deficiente que seja a documentação 

sobre a actividade do arcebispo, se tivesse havido a intervenção de uma 

pessoa de fora até ao ano de 1754, ela reflectir-se-ia na arte que se fizesse em 

Braga durante os dias, meses ou anos em que estivesse na cidade. O 

arcebispo era demasiado importante para que os bracarenses mais ricos, ou os 

que tivessem maior vontade de se afirmar socialmente, não o quisessem imitar, 

não tivessem feito pelo menos uma encomenda a esse mestre. E a verdade é 

que na documentação que percorremos, que cobre a esmagadora maioria dos 

livros que sobrevieram das mais de seis dezenas de confrarias, para além dos 

notariais e conventuais, não encontramos nem um nome que não fosse já 

conhecido, que tivesse vindo de fora de Entre Douro e Minho para executar 

apenas uma obra376. E a verdade é que Braga é uma cidade onde a 

documentação, sobretudo a das confrarias e livros notariais, é abundante! 

O que é interessante é que não encontramos qualquer referência à 

actividade em Braga de Frei José nos anos que se seguiram aquele de 1754. 

Porquê? Apenas podemos deixar aqui duas hipóteses. A primeira tem a ver 

com a morte do arcebispo, ocorrida pouco tempo depois, em 3 de Junho de 

1756; a segunda, com a aceitação que a arte de André Soares tivera na 

cidade, nomeadamente com os edifícios do Palácio do Raio e da Capela de 

Santa Maria Madalena. 

Por decisão própria ou por conselho de quem o rodeava, o arcebispo 

tomou, desde a sua entrada na cidade, algumas atitudes que mostram que 

                                                 
375

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - Da Construção e das Reconstruções: A Memória de 
um Mosteiro (Santa Maria de Arouca - Séc. XVII / XX. Vol. 1. Porto: Faculdade de Letras / 
Universidade do Porto, 2003, p. 408-409. 
376

 Veja-se no volume 3 desta dissertação onde damos a conhecer a actividade de pedreiros, 
entalhadores, “riscadores” e outros artistas. 
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sabia exactamente o que queria. Infelizmente, a documentação não é, neste 

caso, muito específica sobre a origem da sua arte, se havia alguma estrutura 

organizada para lhe dar apoio ou apenas pessoas que agiam individualmente; 

as parcas informações que temos apontam, porém, mais neste sentido. 

Os passos para a Semana Santa que mandou construir no Largo do 

Paço, na esquina do edifício do Paço Arquiepiscopal, ou na Praça Velha, (fig. 

364) mostram um corte com o edifício anterior, de Moura Teles, muito contido a 

nível dos volumes. Estes passos, que depois irão servir de modelo a todos os 

demais que foram levantados na cidade377, tornam-se assim importantes 

porque nos mostram o enorme peso social que virá a ter uma obra feita com a 

chancela do arcebispo. O seu arquitecto será um homem de sucesso. 

Em Guimarães sucedeu um facto que é ainda mais interessante. O 

convento do Carmo, feminino, foi fundado em 1685; teve a primeira missa em 8 

de Abril de 1687. Até 1743 esteve sob obediência do provincial dos carmelitas 

calçados. Segundo as suas próprias palavras, o arcebispo sujeitou-o nesse ano 

ao seu domínio378. É essa a razão porque a igreja ostenta no interior uma 

pedra com as suas armas. 

Em 1746, as freiras carmelitas decidiram renovar a obra de talha da 

igreja. Escolheram um artífice que o tempo e os trabalhos futuros iriam 

                                                 
377

 1745. 25 de Abril. Termo de mesa com deputados para efeito de se fazer dois passos 
novos. ... E foi proposto que se faria pelo mesmo risco do que Sua Alteza sereníssima 
mandou fazer, só sim terá pedras partidas para custar menos... Arquivo da Igreja de Santa 
Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 103v-104. 
1745. 3 de Maio: Termo de mesa em como se deram dois passos: ... Foi proposto que se 
mandassem fazer dois passos novos, a saber o da porta de São João e o da Porta Nova os 
quais se ajustaram com o mestre João da Costa da freguesia de Adaúfe em 48$000 réis cada 
um os quais fará pela mesma forma que se acha feito o que Sua Alteza Sereníssima 
mandou fazer nos seus Passos Arcebispais com declaração de que as pedras de fora serão 
três e as pilastras duas de cada parte e só se lhe poderá meter para segurança delas uma 
pedra que sirva de agulha para segurança das ditas pilastras e o arco de dentro será de pedras 
inteiriças que tome o fundo do dito passo e o segurará por modo que lhe não entre chuva 
dentro que resumir de cima do muro e feitos do feitio que acima se diz e o dinheiro se lhe dará 
por merecimento da obra... Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 
48, fls. 105v-106 e 119 (4 de Agosto de 1746) (sublinhado nosso). 
No ano seguinte a obra estava terminada, faltava apenas pintar as portas. Mas aí aconteceu 
um problema: o pintor ausentou-se. O arcebispo, porém, obrigou a que a obra prosseguisse 
com outro pintor qualquer: o pintor a quem se tinha dado a pintura dos dois passos pelo termo 
retro se ausentou, por decreto de Sua Alteza se determinou se ajustasse o concluir a dita 
pintura com outro qualquer mestre... Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa 
Cruz. Livro 48, fls. 158v-159 (Termo de 26 de Novembro de 1747). 
378

 SOARES, Ivone da Paz – A visita ad limina de D. José de Bragança. Bracara Augusta, 
Braga, 48 (114-115), 1998-1999, p. 181. 
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demonstrar ser excelente e que em 1751 aparece referido como mestre que 

trabalhava para o arcebispo, José Alves de Araújo379; não sabemos, porém, 

qual seria a qualidade da sua arte antes daquela data pois esta é a primeira 

obra que conhecemos da sua lavra.  

O contrato foi escrito em 1 de Junho. Pela quantia de 930$000 réis, o 

artista obrigava-se à factura do retábulo com tribuna, dois altares colaterais e 

sanefas das frestas da capela-mor da igreja. As plantas e apontamentos da 

obra contratada, só posteriormente foram presentes às mãos do arcebispo que, 

porém, não aprovou o desenho que iria ser seguido. Por essa razão, teve de 

ser reformulado, sendo o novo projecto aprovado, tudo no curto prazo de três 

semanas, pois no dia 22 de Junho era assinado outro contrato, definitivo. Neste 

novo documento pode ler-se: ... não agradando a Soa Alteza o Serenisimo 

Dom Jose Arcebispo deste Arcebispado Primaz seu Prellado as ditas plantas e 

apontamentos mandou fazer novas plantas e apontamentos com maior 

agudeza e açeo na soa prefeição que ao fazer desta escreptura de declaraçõm 

foram apresentadas a vista do que as plantas antecidentes e apontamentos de 

que fazia mençom a dita escreptura...380 (fig. 383). 

Lamentavelmente, em nenhum local foi explicitado o que é que lhe não 

agradava no desenho anterior proposto para esta talha. 

Da mesma forma que já vimos a propósito da fachada do novo palácio 

bracarense, também aqui nesta talha se sente que se está em tempo de 

mudança. O retábulo-mor e os dois retábulos laterais são ainda joaninos mas 

aqui e acolá há alguns pormenores que ou já estão entalhados com o novo 

gosto ou se sente que há ali uma forma um pouco diferente de desenhar uma 

folha de acanto, uma flor... Os desenhos são já mais complexos, mais 

nervosos, já vai havendo uma ou outra assimetria, outra leveza. Nas sanefas 

sente-se com mais força essa mudança; não que sejam já inteiramente 

                                                 
379

 ADB. Registo Geral, vol. 121, fls. 534v.-536: hum Jozeph Alvares de Araujo, dessa cidade, 
de quem ouvi dizer que fazia algumas obras para Vossa Alteza Sereníssima. 
380

 Estes contratos foram dados a conhecer por OLIVEIRA, António José; OLIVEIRA, Lígia 
Márcia Cardoso Correia de Sousa – Artistas bracarenses que trabalharam em Guimarães e seu 
termo no séc. XVIII. Minia, Braga, 3ª série, 5, 1997, p. 178-180; OLIVEIRA, António José - A 
actividade de artistas portuenses em Guimarães (1685-1768). Museu, Porto: 4ª série, 11, 2002, 
p. 117-197 (128-130); OLIVEIRA, António José - A talha e o cadeiral da Igreja do Carmo de 
Guimarães (1723-1754). Museu, Porto: 4ª série, 12, 2003, p. 93-118. 
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esculpidas dentro do novo gosto, mas há ali uma maior evolução. Mas porquê? 

Porque eram peças mais pequenas? Porque eram peças acessórias? A 

verdade é que é muito mais fácil começar a mudança pelas peças mais 

pequenas e menos importantes.  

 Terá sido por esta ambiguidade, por esta dúvida, que houve 

necessidade de alterar o desenho? Olhando para toda esta talha há apenas um 

local onde se sente que poderá ter havido uma intervenção, isto a aceitar-se a 

hipótese de que a alteração não deve ter sido muito grande porque o tempo 

que decorreu entre os dois contratos também foi curto. Esse local é o ático do 

retábulo-mor. 

O templo está colocado numa encosta que embora pouco pronunciada 

torna problemática a planta devido ao facto de pertencer a um convento 

feminino. A questão é que acompanha a encosta, tendo a cabeceira na parte 

mais alta, sendo o acesso, ainda por cima, feito após alguns degraus. Ou seja: 

a nave é bastante alta e a capela-mor é baixa.  

A igreja está bem proporcionada na nave; mas mal na capela-mor. A 

testeira está, assim, situada num local com pouca altura. Se olharmos para o 

retábulo, veremos que é bastante largo e que até ao ático está bem 

dimensionado. Mas a parte superior não tem a elevação necessária, o que 

levou a que o desenho ficasse extremamente mal resolvido. Precisava de ter, 

pelo menos, o dobro da altura. A movimentação dos anjos que estão de cada 

lado é muito grande; mas é muito oblíqua, quase horizontal. Parece até ter 

havido erro aquando da tomada das medidas, mas tal não deverá ter 

acontecido porque nesta data a capela-mor estava ainda em obras381. Terá 

sido essa a razão que levou o arcebispo a interferir nesta obra?  

É verdade que o aditamento ao contrato notarial diz explicitamente: 

novas plantas e apontamentos. Mas não encontramos outro local em que a 

                                                 
381

 CALDAS, António José Ferreira – Guimarães... 2ª ed. Guimarães: Sociedade Martins 
Sarmento, 1996, p. 347. Diz-nos que em 31 de Maio de 1748 a capela-mor ainda não estava 
concluída. Ora, o retábulo já teria que estar acabado e até colocado no local pois o prazo de 
execução era de um ano. O facto do douramento ter sido feito alguns anos mais tarde, em 
1754, não resolve as nossas dúvidas porque era normal haver uma certa discrepância de 
tempo entre os dois trabalhos. Veja-se OLIVEIRA, António José - A talha e o cadeiral da Igreja 
do Carmo de Guimarães (1723-1754). Museu, Porto: 4ª série, 12, 2003, p. 102-107, 115-118. 
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obra necessitasse de uma alteração, a não ser que houvesse uma vontade 

expressa de que o novo desenho já incorporasse alguns pormenores do gosto 

que estava a chegar e que, como vimos, estão já patentes nesta talha. Terá 

sido essa a razão da obrigação da mudança? É possível, mas também é uma 

dúvida que subsistirá porque a documentação está perdida382.  

Seja como for, houve aqui outra intervenção muito forte do arcebispo, 

embora se saiba que ele tinha uma particular atenção aos conventos femininos, 

sobretudo no que respeitava à altura dos muros das cercas conventuais. Uma 

coisa é mandar fazer obras da sua lavra, outra é intervir nas que são 

mandadas fazer por outros, mesmo sabendo que tinham lugar num edifício que 

estava sob a sua alçada espiritual. 

Neste domínio é também muito explícito um documento do acervo do 

Mosteiro dos Remédios, de Braga, datado de 1751383. Há uma passagem onde 

refere o pagamento de 40$000 com o mestre pedreiro Antonio Batalha e com o 

carpinteiro e pedreiro de Sua Alteza por virem delinear a obra dos dormitorios. 

Mas ainda mais explícito é o gasto com o padre Antonio Gomes Guimaraes por 

vir por ordem de Sua Alteza medir a obra e assistir as direcções...
384

 

Citemos ainda outro momento, acontecido em 8 de Março de 1753, em 

que foi presente numa reunião da irmandade de Santa Cruz um despacho de 

Sua Alteza Sereníssima em observância do termo retro não determinarão coisa 

alguma a respeito da nova obra sem que primeiro se orçasse por mestres 

peritos o emporte da dita obra 385. 

                                                 
382

 Agradecemos a José Vieira e a António José de Oliveira, excelente conhecedor da 
Guimarães Setecentista, as conversas que tivemos neste local na tentativa de conseguir 
compreender a actuação de D. José de Bragança, bem como as informações sobre a perda da 
documentação deste convento. 
383

 ADB. Monástico Conventual. Mosteiro dos Remédios (Braga). F 422, fól. 113. Neste mesmo 
documento poderemos ver que desde 1747 havia grandes obras neste convento, mandadas 
fazer por ordem de D. José e possivelmente pagas com o seu dinheiro ou os bens da Mitra; 
são o mirante que dava para o campo de Sta Ana e os dormitorios novos que correm para a 
rua de aguas que o serenissimo sr d jose, arcebispo primaz mandou se fizessem...  
384

 Sublinhado nosso. 
385

 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 24, fls. 471-471v. 
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O pedreiro de Sua Alteza era José da Silva Matos386. E vincamos esta 

expressão porque com o arcebispo anterior, D. Rodrigo de Moura Teles, nunca 

os dois homens que mais trabalharam para ele, Manuel Pinto Vilalobos e 

Manuel Fernandes da Silva, foram assim designados. Curiosamente, e 

conforme se pode ver no volume 3 desta dissertação onde apresentamos 

elementos biográficos sobre os pedreiros que tiveram actividade neste período, 

são parcas as informações que temos sobre este homem. E o mesmo se diga 

sobre António Batalha. O que nos leva a crer que trabalhavam directamente 

para o Arcebispo e, assim, os seus nomes dificilmente poderão aparecer na 

documentação. Documentação que não existe387. E essa é outra questão 

extremamente importante mas para a qual parece não haver solução. 

José da Silva Matos teve uma primeira obra conhecida em Braga no 

ano de 1733, quando recebeu de trespasse, de sociedade com Manuel 

Francisco, a construção das casas de Manuel de Almeida Braga, situadas no 

campo de Santa Ana. Essa ou outras obras que entretanto fez, levaram a que a 

poderosa irmandade de Santa Cruz o fosse chamar à sua terra, Vila Nova da 

Telha, Maia, em 1735, para vir orientar os trabalhos da reedificação da sua 

igreja. O contrato foi individual, ganhando diariamente uma quantia elevada, 

$400 réis, quase o dobro do que se costumava pagar a um bom mestre (entre 

$200 e $240 réis). 

Matos deveria ter, também, capacidade para pensar obras complexas 

pois duas das três intervenções que se lhe conhecem até 1742, inclusive, são 

obras de grande dimensão: a nova igreja matriz da Póvoa de Varzim, em 1737, 

o adro da matriz de Ponte da Barca e a capela-mor do Santuário de Porto de 

Ave (ambos em 1742), uma instituição que, como vimos, teve uma forte 

intervenção do arcebispo, mas no que respeitava a outra questão, a do imenso 

                                                 
386

 Não colocaremos notas nesta pequena análise da biografia de José da Silva Matos pois 
todos os dados conhecidos são apresentados de forma sintética no volume 3 desta dissertação 
relativo à vida dos artistas. 
387

 Há ainda alguns núcleos de documentação por tratar no Arquivo Distrital de Braga. Há, 
porém, algum conhecimento sobre as instituições que versam. Mas esses documentos não são 
sobre o Arcebispo ou a Mitra! Tirando prazos e vedorias, é muito curta a informação que se 
conserva emanada pela Mitra. E ainda é menor a documentação oriunda dos arcebispos e as 
suas eventuais estruturas de apoio! 
Agradecemos mais uma vez aqui aos funcionários do Arquivo Distrital de Braga os esforços 
que desenvolveram para tentarem encontrar esta documentação. Mas foi debalde! 
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dinheiro que os romeiros deixavam. Trabalhou em todas estas três obras 

sempre de sociedade, o que é compreensível dada a extensão dos trabalhos, o 

que se pode medir, também, pelos elevados valores com que foram 

arrematadas: 17.000 cruzados e 250$000 réis (Póvoa de Varzim) e 8.000 

cruzados e 100$000 réis (Porto de Ave); a menor, o adro da igreja matriz da 

vila de Ponte da Barca, atinge, mesmo assim, um valor elevado, 510$000 réis! 

Pode ver-se no no volume 3 desta dissertação, dedicado aos artistas, 

que por muito estranho que possa parecer, mesmo os mais conceituados têm 

as suas biografias com hiatos que podem atingir vários anos. É o que se passa, 

também, com José da Silva Matos. A partir de 1742 o seu nome desapareceu 

da documentação que compulsamos e voltou apenas a surgir em 1751, mas 

agora na qualidade de pedreiro de Sua Alteza! O que nos leva a poder colocar 

a hipótese de ter sido ele o mestre pedreiro que arcou com a construção do 

novo paço de D. José, tanto mais que em 27 de Junho de 1752, ao passar uma 

procuração, informou o notário que morava no Paço Arquiepiscopal388. E em 

1757 como veremos já adiante era o “Pedreiro do Paço”. 

No ano seguinte esteve, como vimos, ao lado dos dois mais 

importantes mestres pedreiros da cidade, Diogo Soares e João da Costa, para 

fazer o orçamento prévio da capela-mor da igreja de Santa Cruz, a que o 

arcebispo tinha obrigado a irmandade. 

Estranha é, porém, a informação que se colhe nas Actas da Câmara 

de Braga, na sessão de 30 de Dezembro de 1754, em que parece que esteve 

presente na arrematação pública de uma obra com o intuito de tentar baixar o 

preço, o que não deixa de poder ser considerado como mais uma forma de 

intervenção por parte do arcebispo: 

 

E outrossi detreminarao que se passasse vilhete de treze mil e coatro 

centtos reis pera delles se dar a Andre Soares da Rua do Souto nove mil e seis 

centtos pellas assistencias riscos e moldes que tem feitto pera a nova obra e o 

                                                 
388

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 721, fól. 37v. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – 
Arquitectura civil e religiosa de Braga nos séculos XVII e XVIII. Os Homens e as Obras. Braga, 
1994, p. 128. 
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restante delles a joseph da Silva mestre das obras de Sua Alteza pello cuidado 

que que (sic) nella deu o mestre que rematou a ditta obra... 

 

Por uma procuração que assinou, sabe-se que em 13 de Fevereiro de 

1754 estava a residir em Vilar de Frades, Barcelos. Em 1757 voltamos a ter 

outra nota extremamente importante: as freiras do mosteiro do Salvador 

puseram em arrematação pública a obra de um novo claustro: o Vigário 

Capitular mandou parar a obra para que della fosse Mestre José da Silva, 

Pedreiro do Paço, e hindo este ao Convento para continuar a obra o nam 

consentiram as freiras, e se elle não fugisse haveriam pancadas, e ja estavam 

as religiosas com a Cruz arvorada para sahirem fora...389 

 

A partir dos elementos que acima referimos, torna-se difícil perceber o 

local exacto onde o rococó surgiu na região de Braga. Mas tudo indica que, 

seja em Braga ou Guimarães, isto é, que tenha sido na envolvente do 

arcebispo390.  

Os primeiros anos, os da década de 1740, são, como é natural, muito 

ambíguos. Não é só o gosto que está a articular os primeiros passos. São 

também os artistas. A forma de traçar a linha e a expressividade dos volumes 

são outros, há uma nova sensibilidade, muito diferente, que se está a começar 

a manifestar. É a “Regência” que se anuncia. Nunca é fácil fazer uma mutação 

                                                 
389

 THEDIM, Manuel José da Silva – Diário bracharense..., fól. 424; RODRIGUES, Luís 
Alexandre – A transferência de D. Frei Aleixo de Miranda Henriques para a diocese do Porto e 
o fracasso do projecto arquitectónico da Sé de Bragança, de António Stopani Romano. In 
Tempos e lugares de memória: homenagem a D. Domingos de Pinho Brandão: actas / I 
Congresso sobre a Diocese do Porto. Porto: Universidade Católica / Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 2002, p. 331. 
390

 Em 13 de Janeiro de 1747, meio ano depois de ser contratada a obra de talha da igreja do 
convento do Carmo vimaranense, foi assinado o contrato para a execução retábulo da confraria 
de Santo Amaro, sita na Igreja da Sé, pelo entalhador José Pereira Veloso, pela quantia de 
90$000, apresentando como fiador o entalhador Jacinto da Silva (ADB. Nota do Tabelião Geral, 
vol. 702, fls. 82-83; Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Santo Amaro. Papeis avulsos; e Livro 
de termos 1743-1760, fól. 34). Nada há nesta obra que aponte para o novo gosto. 
Curiosamente, lê-se na acta da reunião da Mesa de 7 de Setembro de 1746, determinou a 
confraria junta com a mesa se fizesse o retábulo na moda e estilo moderno... (Arquivo da Sé 
Catedral. Confraria de Santo Amaro. Livro dos Termos 1743-1760, fól. 12). A verdade, porém, é 
que talvez devido ao fortíssimo diferendo que teve com os cónegos, D. José parece nada ter 
querido a ver com a igreja da Sé e capelas adjacentes.  
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radical, sobretudo numa sociedade que parecia não ter muita informação sobre 

o que se passava fora da sua cidade e região. 

A partir da década de 1750 tudo parece tornar-se diferente. Não é só o 

novo gosto que já ganhou alguma sedimentação. Há também um novo génio 

que surge. Não é um homem que se possa considerar muito novo. É, porém, 

alguém que teve facilidades de se afirmar no meio criador da cidade, no meio 

das pessoas e estruturas que aceitavam a novidade, até mesmo como forma 

de afirmação pessoal. 

E aqui são extremamente importantes as atitudes artísticas do 

arcebispo. Arcebispos que eram desde os inícios do séc. XII os senhores da 

cidade. Arcebispo que, lembramos, era naquele momento de sangue real. As 

suas opções seriam naturalmente repetidas pela nobreza ou pela burguesia 

dominante. Como é fácil de compreender, o gosto de D. José iria ser 

fartamente ampliado pois haveria que mostrar que se tinha compreendido 

muito bem a sua sensibilidade, haveria que repetir os seus gestos. 

É neste contexto que aparece André Soares, o mais importante 

representante bracarense do novo gosto. Será ele quem irá demonstrar e 

desenvolver, de uma forma muito pessoal, todas as suas imensas 

potencialidades estéticas e sociais. 

 

Já vimos os dados sobre a cidade de Braga. População, urbanismo, 

religião, economia, organização das confrarias e da Câmara Municipal, etc. De 

tudo isso e de muitos outros capítulos da sociedade bracarense temos um bom 

conhecimento geral. Mas há outros que estão em falha, que nunca foram 

minimamente tratados, nada se conhece sobre eles. 

A cultura é um destes capítulos que está num enorme vazio. Não se 

sabe, por exemplo, porque razão não se imprimiu um único livro em Braga 

entre os meados do séc. XVII e os do séc. XIX; ou seja, durante o período 

áureo da cidade, não houve uma tipografia em Braga que tivesse impresso um 

único volume, para não falar da inexistência de editores391!  

                                                 
391

 Segundo SILVA, Inocêncio Francisco da – Diccionario Bibliographico Portuguez. Vol. III. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1859, p. 297: o Cidadão Philantropo (1836-1837) foi o primeiro 
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Não sabemos praticamente nada sobre a vida da sociedade, sobre as 

assembleias que se reuniam nas casas das pessoas nobres ou ricas, sobre os 

outeiros que se fariam nos conventos. Nada. 

Julio Seoane ensina-nos que o rococó é un estilo más preocupado por 

lo íntimo que por la monumentalidad; por ello deja ser una arte de la corte, un 

arte real, para ser aristocrata y burguês sin que esto signifique una 

contadicción ya que la aristocracia va a los salones de la alta burguesí y gusta 

de ellos, lo cual es tanto como decir que existe una cierta uniformidad cultural y 

de pensamiento en el mundo moderno que em rococó trae consigo392. 

Poderá ser essa, em teoria, a sociedade rococó. Mas em Braga existe 

a contradição: a sociedade bracarense vai adoptar o rococó, mas só o fará 

após o arcebispo o impor nas obras que patrocina. Claro que o utilizará depois, 

mas, como iremos ver, haverá aqui algumas contradições importantes, porque 

a sucessão das obras, mesmo na cidade, não é linear pois a seguir a um 

edifício como a capela de Santa Maria Madalena da Falperra surge um retábulo 

como o de Nª Sª da Apresentação e Almas, na igreja de S. João de Souto, em 

que se copia a arquitectura do que o defronta, embora com vontade de nada 

repetir, alteram-se alguns motivos decorativos, mas sem sequer saber como 

nomeá-los, justificando-se a necessidade da mudança com estas palavras: do 

modo que agora se costuma entalhar393. Isto não impede que pelo menos um 

desses motivos tenha grande qualidade, as “urnas” que estão nas 

extremidades superiores. Infelizmente, os livros da confraria não nos dizem se 

foi o entalhador que as riscou ou se foi outra qualquer pessoa. 

Se foi o entalhador isso mostra-nos a sua capacidade de invenção pois 

este tipo de peça ainda não tinha sido usada noutro local, embora se possa 

apontar como fonte de inspiração uma gravura de Joahannes Esaias Nilson, A 

                                                                                                                                               
jornal que apareceu em Braga, imprimindo-se contudo no Porto os primeiros [7] números, até 
que naquela cidade se estabeleceu novamente a primeira tipografia nos tempos modernos. 
Sobre esta questão veja-se: CASTRO, António Henrique Tavares e – Oficinas tipográficas em 
Portugal: Entre-Douro-e-Minho (1601-1750). Lisboa: Universidade Nova, 1991 (tese de 
mestrado não publicada). 
392

 SEOANE, Julio – La política moral del Rococó. Madrid, A. Machado Libros, 2000, p. 17-18. 
393

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de - Riscar, em Braga, no século XVIII e outros ensaios. Braga: 
APPACDM Distrital de Braga, 2001, p. 40-43, 48-49. 
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Primavera394; as urnas, vê-las-emos nos anos seguintes na casa de fresco que 

era do Paço Arquiepiscopal e foi vendida em 1919 para a mata do Santuário do 

Bom Jesus do Monte395, no coroamento da estante do coro alto da igreja do 

Mosteiro de Bustelo, Penafiel, e nas partes terminais e laterais da maquineta 

do retábulo-mor de Tibães, tudo obras datadas e datáveis de 1755/1756 e 

documentadas ou atribuídas a André Soares. Em Ponte de Lima, em 1755, 

serão os entalhadores concorrentes que chamarão a atenção para o facto das 

obras que havia a concurso na Ordem Terceira de S. Francisco não estarem 

muito de acordo com o gosto moderno, o que levou os mesários a pedir novos 

desenhos a José Álvares de Araújo396. 

João Duarte Faria foi, segundo um testemunho coevo, muito generoso 

e magnífico”397. Mas magnífico porquê? Por ter construído uma nova fachada 

para o palácio que no século seguinte passou a ser denominado “do Raio”? Ou 

por ter mandado fazer em 1760, na Semana Santa, um “Descimento”, com 43 

figuras398? Não sabemos, nada sabemos sobre o que passava atrás das 

paredes e das belas janelas e portadas desta sua casa, pese o facto de os 

meninos que estão na varanda principal serem figuras de convite e nos 

estarem a franquear a entrada naquela casa. Há como que um vazio sobre 

esta sociedade bracarense que fará do rococó o seu gosto, repetimos, depois 

do arcebispo o impor399. 

 

No capítulo onde estudamos a vida de André Soares, vimos a 

importância da estrutura familiar na afirmação e desenvolvimento da sua arte. 

Há agora que analisar a sua afirmação, a sua extrema importância no 

desenvolvimento do novo gosto.  

                                                 
394

 Lieben & leiden der Gotter: Antikenrezeption in der Barockgraphik. Gottweig, Graphisches 
Kabinet, 1992, p. 74. 
395

 Diário do Minho, Braga, 28 de Dezembro de 1919.  
396

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça, escultor beneditino do séc. 
XVIII, vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 226. 
397

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares… Braga: Arquivo Distrital de Braga, 1992, p. 
23. 
398

 ADB. Ms. 341: Livro Curioso, fól. 48. 
399

 O artigo de SILVA, Domingos M. – A Academia Bracarense. Bracara Augusta, Braga, 37 
(96-97), 1983, p. 403-441, não nos dá nenhuma indicação nesse sentido. 
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Vamos deixar de lado a sua primeira obra conhecida, a cartela para a 

portada dos Estatutos da irmandade de Santa Ana e Santos Passos, de 1747. 

E não a referiremos detidamente neste capítulo, embora tenha sido uma das 

primeiras afirmações do novo gosto minhoto, porque a sua visibilidade deve ter 

sido pequena. Afinal era apenas um livro, um livro que apenas interessava aos 

irmãos da confraria que nele tinha exarados os seus Estatutos, a de Santa Ana 

e Santos Passos. Não era uma obra pública, visível a quem passasse na rua 

ou fosse assistir a uma missa, não eram fachadas ou retábulos. 

A primeira obra tridimensinal de André Soares é de pequenas 

dimensões, um sacrário (1751), também ele uma mudança, uma afirmação do 

novo gosto, que é particularmente importante porque é um corte que é operado 

numa peça extremamente recente, o novo retábulo-mor, concebido em 1745 

pelo Dr. Jerónimo Coelho da Costa Maia para a igreja de Nª Sª a Branca. 

Embora se perceba nele a importância do conhecimento de gravuras, já há 

aqui a transformação da função da peça, algo que irá repetir no futuro. Olhando 

para o seu desenho, não há a menor dúvida que estamos perante uma caixa, 

um móvel para guardar roupa; afinal um sacrário também não deixa de ser um 

móvel, mais concretamente uma caixa, que também serve para guardar, neste 

caso as “sagradas partículas”. 

O que agora se altera é a extrema finura do desenho dos relevos que 

decoram a porta, bem contrastantes com a volumetria que o sacrário aparenta. 

E essa é uma das marcas dominantes da arte de André Soares: uma enorme 

subtileza no desenho que serve volumes que aparentam uma 

monumentalidade inaudita, quase única na arte portuguesa. Que atinge um dos 

seus cúmulos no retábulo da capela dos Monges, no convento dos 

Congregados, que embora não esteja documentado, tudo indica ter saído da 

sua imaginação. 

Mas há nesta obra outra ideia que deve ser salientada. A de que 

passados apenas seis anos se ter considerado que o desenho daquele 

retábulo já não era atraente, apesar do facto de ter sido concebido por um dos 

homens mais poderosos da cidade! É o estertor do “joanino”! 
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Os anos de 1755 e 1756 irão ser, a todos os títulos, extraordinários. 

Vai ser neles que a população conhecerá algumas obras que estarão entre as 

mais importantes do rococó nacional ou que serão lançadas outras também 

extraordinárias. Em 1755, por exemplo, serão concluídas a fachada da capela 

de Santa Maria Madalena e as fachadas da Casa do Raio, duas das três obras 

de arquitectura mais importantes de André Soares. 

No ano de 1756, as obras principais serão de talha. Corresponderão 

ao lançamento e não à conclusão de obras: a talha da capela-mor da igreja da 

Ordem Terceira de São Francisco, em Ponte de Lima (fig. 389), que vale mais 

pela extensão da obra e qualidade de execução do que pelo seu desenho (27 

de Maio de 1756, risco de José Alves de Araújo e execução dos irmãos Correia 

Vale); e, sobretudo, o enorme conjunto de talha da igreja de Tibães (9 de 

Outubro de 1756, concebido por André Soares e executado por José Alves de 

Araújo e José Ferreira Vilaça). 

Nestas quatro obras, e outras que entretanto foram também concluídas 

ou lançadas (retábulo de Nª Sª da Apresentação, na igreja de S. João de 

Souto, já atrás referido; retábulo e mais talha na igreja do recolhimento do 

Menino Deus, em Barcelos (fig. 332); grades da igreja do mosteiro de Tibães; 

talha do arco do altar de Nª Sª dos Prazeres na igreja dos Jesuítas, entre 

outras, estão já plenamente afirmados os valores, o gosto pelo rococó.  

Todas estas obras eram, sem dúvida alguma, extraordinariamente 

importantes. Mas havia em simultâneo outras, também de grandes dimensões 

e igualmente importantes, em que havia outro gosto. 

Desde logo o edifício da Câmara Municipal de Braga, que embora só 

tenha sido construído parcialmente, dois terços da sua totalidade, já afirmava 

na parte concretizada outros valores estéticos muito diferentes dos das obras 

acima referidas. Muito perto dela, mas também distante devido à exuberância 

da moldura de algumas janelas, está a parte do convento dos Congregados 

que faz esquina com a então cangosta da Palha. E juntemos ainda aqui a este 

conjunto de edifícios o da igreja do convento beneditino de Cabeceiras de 

Basto (fig. 369), com alguns ornatos assimétricos na sua decoração interior, 

mas sem nada ter a ver, globalmente, com o sentir que eles revelam. 
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Mas muito distante mesmo dos valores do novo gosto estava a nova 

fachada do convento do Pópulo (fig. 347), de sinal classicista, imensa, e bem 

visível porque situada numa das mais importantes praças da cidade, o Campo 

da Vinha e que poderia ter um valor estético suplementar porque era nesta 

praça que se situava o seminário de Braga, sendo por isso um edifício que era 

visto pelos futuros padres que iriam paroquiar imensas freguesias, mesmo as 

mais recônditas da diocese. 

Um sinal mais do que evidente desta multiplicidade de gostos400 é o 

que é dado pela venda do retábulo que tinha sido projectado para a capela do 

Paço Arquiepiscopal: em 15 de Abril de 1754 a irmandade de Nª Sª dos 

Prazeres comprou o retábulo (fig. 149 a 151) que tinha sido destinado aquele 

templo e que fora rejeitado pelo arcebispo, sem dúvida porque não estava 

coincidente com a nova sensibilidade estética; ou seja, em Agosto de 1751, D. 

José já não queria ter junto a si uma obra que não estivesse dentro dos 

cânones, pelo menos alguns, da assimetria.  

Mas esta irmandade, onde pontificava um tio de André Soares, Tomé 

Marques Guimarães, personalidade muito importante na cidade e também 

ligado à confraria de Santa Maria Madalena, aceitou-o. Pode ter sido porque o 

preço era relativamente baixo (250$000), atendendo à sua qualidade artesanal 

e ao facto do vendedor, Marceliano de Araújo, ter aceite fazer algumas 

alterações que deveriam ser, obrigatoriamente, da lavra de André Soares. 

Pode ter sido porque mesmo sendo recusado era proveniente da capela do 

arcebispo. Mas o que fica para a história é o facto de ter sido comprado por 

alguém de certo peso na cidade e colocado num dos seus templos mais 

importantes, o dos Jesuítas, dando assim um sinal que a aceitação do gosto 

não era unânime. Como nunca é. Com a agravante desta obra, com as 

alterações que obrigatoriamente recebeu, ter resultado muito fraca do ponto de 

vista estético, como já foi bem salientado por Robert Smith401. 

                                                 
400

 Esta multiplicidade de sensibilidades é natural. Jaime Ferreira ALVES já o tinha assinalado 
numa pequena mas notável síntese sobre a arquitectura dos séculos XVII e XVIII: Ensaio sobre 
a arquitectura barroca e neoclássica a Norte da bacia do Douro. Revista da Faculdade de 
Letras. Ciências e Técnicas do Património. Porto, 4, 2005, p. 135-153. 
401

 Sobre este retábulo vejam-se as obras de Robert SMITH - André Soares. Arquitecto do 
Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 42 e Marceliano de Araújo. Porto: Nelita editora, 
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Há, assim, em simultâneo, duas tendências que serão dominantes, o 

rococó e o tardobarroco que se manifestam, inclusive, na obra de um mesmo 

criador, André Soares402. Mas há ainda mais um gosto que também é 

importante, que vem de muito longe e que nunca se perdeu, uma tradição 

classicista que já atravessou com sucesso o primeiro terço do século XVIII 

bracarense e que se continua a manifestar, por exemplo, na fachada do 

convento do Pópulo, que se iniciou apenas meio ano depois (Novembro ou 

Dezembro de 1755) da inauguração da capela de Santa Maria Madalena da 

Falperra (Junho de 1755)403. 

Olhando para estas obras, não podemos deixar de afirmar que em 

Braga coexistiam estéticas muito diversas. E será por essa razão que em 1772 

irá surgir o Arco da Porta Nova (fig. 335) e em 1775 o novo retábulo-mor da 

igreja de Santa Cruz (fig. 355), duas peças que cortam a tendência geral 

corrente na cidade e que se compreendem melhor se estabelecermos uma 

ligação entre elas. Contrariamos assim a ideia de Robert Smith de que os 

prenúncios do neoclassicismo se anunciam em Santa Cruz, mas a verdade é 

que há uma corrente que, embora subterrânea, se vinha manifestando como 

que surdamente e que tem mais um elemento importante no retábulo de Nª Sª 

da Torre (fig. 357 e 358), da antiga igreja dos Jesuítas, de forte sabor 

pombalino (mas com um belo sacrário rococó!), desenhado por Frei José 

Vilaça e contratado em 17 de Abril de 1770 por Manuel de Sousa Moreira, de 

Santo Tirso, por 220$000 réis404 e que o autor irá pontualmente prolongar 

                                                                                                                                               
1970, p. 49-52, 75-76. Foi este investigador que primeiro colocou a ideia da não aceitação da 
obra devido a poder estar fora do novo gosto. 
402

 Julio Seoane (La política moral del Rococó. Madrid, A. Machado Libros, 2000, p. 30-31) 
também já tinha intuído esta dualidade ao dizer que o rococó coexiste com o barroco tardio, 
com o academismo e com o primeiro neoclassicismo. E, indo mais longe, diz ser raro haver 
artistas rococó puros, que no integren, em ciertos momentos, facetas neoclasicas o barrocas. 
Incluso en una misma obra... 
403

 ADB. Ms 1054, THADIM, Manuel José da Silva – Diario bracarense das Epocas, Fastos e 
Annaes mais remarcaveis..., fól. 171. 
404

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 790, fls. 12-13: Contrato de obra de entalha que faz a 
irmandade de Nossa Senhora da Torre desta cidade com, Manoel de Sousa Moreira, 
entalhador da freguesia de Santo Tirso, termo da cidade do Porto. 
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noutras obras suas, como são os casos dos retábulos laterais do Mosteiro de 

Pombeiro, mas estes já de 1777-1780405.  

Retomemos porém o percurso da evolução do gosto bracarense. Há 

um facto que é extraordinário: é que após os primeiros momentos titubeantes 

de afirmação da década de 1740 de um gosto “regência” que é, mesmo em si, 

quase incipiente, surge o rococó que se afirma com uma força absolutamente 

impressionante num curtíssimo intervalo de tempo.  

Tem-se escrito que a capela de Santa Maria Madalena data de Março 

de 1753, isto é, do momento em que foi lavrado o contrato com o mestre 

pedreiro João Rodrigues. Mas será essa data que lhe deveremos dar? Ou será 

mais correcto referir a da sua finalização (Junho de 1755), momento em que 

passa a ser conhecida, isto é, começa a exercer a sua influência sobre todos 

quantos passaram a poder vê-la? 

Para nós, no caso deste presente estudo, nenhuma destas datas 

deverá ser considerada. Há outra que julgamos ser mais importante, a da sua 

génese pois é esse o momento em que ela surgiu no pensamento de André 

Soares. Percorrendo o livro de actas da confraria e a demais documentação 

existente, poderemos recuar bastante, até 29 de Dezembro de 1752, dia em 

que numa sessão da mesa foi apresentado o novo projecto406. Há, assim, 

quatro meses de diferença em relação à data que costuma ser referida; é este 

um facto que em geral se esquece, o tempo de germinação de um projecto, do 

seu desenho, discussão interna e apresentação pública ou lançamento a 

concurso. E a verdade é que em geral, e salvo pequenas alterações, o projecto 

já está acabado um certo tempo antes, que neste caso atinge, repetimos, 

quatro meses. 

Quatro meses parece pouco tempo, mas é muito quando se está na 

afirmação de um gosto, na génese de um estilo. Apesar disso, a nova fachada 

da capela de Santa Maria Madalena da Falperra é uma das obras mais 

emblemáticas do rococó português. 

                                                 
405

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, gravura 140 e vol. 2, p. 457-
458. 
406

 Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, 
fls. 34v-35. 
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E essa é uma questão importante: como é que uma fachada como esta 

surge, tão complexa e tão perfeita, quase do nada? É que há aqui uma série de 

novidades ou quase novidades na arte portuguesa: é a monumentalidade dada 

às falsas torres, as formas da porta e do grande janelão, o jogo de duas portas 

monumentais, a de fora e a de dentro, o átrio que faz lembrar uma gruta, as 

ilusórias aberturas na torre que não sendo necessárias incorporam nos falsos 

vazados os patronos da capela, Madalena e Lázaro. É uma grande sabedoria 

que liga uma cornija ainda fortemente eivada de um sentimento barroco com 

um conjunto de ornatos rococó que só são excessivos na parte inferior do 

janelão e na zona superior da porta porque todos os outros – e são ainda em 

número apreciável – são relativamente simples porque surgem como meros 

apontamentos aqui e acolá, com conta, peso e medida e com particular 

sabedoria e beleza na parte inferior das falsas torres, na sequência de concha, 

ornato aberto e pequena guirlanda; a pedra cinzenta do monte de Sabroso 

sobre a brancura da cal que atenua ou remete para o excesso da sucessão de 

linhas quebradas sobre a porta principal, separa o janelão da porta, quase lhe 

servindo de sanefa, mas que remete sobretudo para a belíssima concha 

polifoliada (excessiva por si mesma e porque tem a contrastá-la outra, quase 

normal, imediatamente acima) que lembra, e muito, a que está no mesmo 

lugar, na parte central da verga do portal, em Santa Rosa de Lima, em 

Guimarães, essa bem mais simples, porque os tempos eram também outros e 

porque os promotores da ideia eram também diferentes, mas sempre gente 

que, ao que tudo indica, queria agradar muito ao arcebispo. 

 

Como é que o novo gosto passou para o resto do território da 

arquidiocese? Sem dúvida alguma que pelas mais variadas formas. E uma foi 

através dos mestres que executavam as obras e que, por vezes, também as 

concebiam. 

Não interessa neste e nos parágrafos seguintes analisar a qualidade 

artística destas obras, mas sim perceber qual seria o seu grau de adesão à 

nova estética. Infelizmente não teremos a possibilidade de a conhecer através 
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de um discurso directo, isto é, pela voz das pessoas que estavam a receber os 

trabalhos.  

O caso de Gondar, Guimarães, é a todos os títulos interessante. 

Gondar é uma pequenina aldeia situada no concelho de Guimarães. Nos 

meados do séc. XVIII, ao contrário de agora, era uma freguesia eminentemente 

rural. Tinha então 290 habitantes407 e estava em franco crescimento, tanto que 

em 1747 foi preciso aumentar a igreja408.  

Na sequência desta ampliação, foi resolvido, em meados do ano de 

1751, retirar os velhos retábulos laterais e fazer os costumados altares mais 

amplos e decentes409. Estranhamente, os dois altares não são iguais (fig. 381 e 

382). Num, há ainda o recurso de colocar na parte superior uma sanefa de 

onde caem cortinas esvoaçantes, colunas torsas e guirlandas bastante 

regulares, soluções artísticas que não foram seguidas no outro; no do lado 

oposto já há colunas lisas decoradas com ornatos rococó e guirlandas 

irregulares. Ou seja, num ainda há o recurso a memórias joaninas enquanto no 

que o defronta já é o novo gosto que domina. 

São, porém, retábulos onde o ornato impera, num preenchimento que 

é ainda barroco. O ornato é já bastante “gordo”, mas não dá para perceber 

exactamente qual terá sido a sua volumetria inicial e a destreza de mãos do 

entalhador porque um repinte muito exagerado e muito recente não permite 

fazer essa leitura. Aqui já não há dúvidas sobre o caminho a seguir, tanto mais 

que ambos os retábulos se reclamam do ornato assimétrico. 

Com um desenho extremamente frustre, nada nestes dois pequenos 

retábulos anunciava o que a documentação deu a conhecer: são obras 

riscadas e entalhadas por José Álvares de Araújo 

 

                                                 
407

 CAPELA, José Viriato – As freguesias do distrito de Braga nas memórias paroquiais de 
1758: A construção do imaginário minhoto setecentista. Braga: s.e, 2003, p. 344. 
408

 ADB. Registo Geral, vol. 81, fls. 95v-96v: Registo de provisão de licenca aos moradores e 
fregueses da freguesia de Sao Joao de Gondar para poderem acrescentar e alargar a igreja da 
dita freguesia. 
409

 Registo de provisao a favor de Jeronimo Alves da freguesia de S. Joao de Gondar para 
fazer um arco em pedra fina lavrada junto ao arco cruzeiro e sobre estes retabulos... ADB. 
Registo Geral, vol. 121, fls. 534v-536v. Ver também OLIVEIRA, Paulo – Os altares laterais da 
igreja matriz (1750-1751). A Voz de Gondar, Gondar, ano 14, 165, Jul.-Ago. 2005. 
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... tudo feito com grande perfeição por bom risco e imaginario perito que hé hum 

Jozeph Alvares de Araujo, dessa cidade, de quem ouvi dizer que fazia algumas obras para 

Vossa Alteza...
410 

 

Já vimos uma obra que fez para o arcebispo: a talha da igreja do 

convento feminino vimaranense do Carmo. Que outras obras mais terá 

entalhado para o Prelado? Será que lhe foi entregue a execução do novo 

retábulo para a nova capela do seu Paço Arquiepiscopal, depois de não ter 

sido aceite o que Marceliano de Araújo fizera? 

Muito diferentes, mas também datados de 1751, são os novos 

retábulo-mor e retábulo lateral (fig. 388) da igreja matriz da freguesia de Anais, 

Ponte de Lima, sendo que o principal foi contratado em 26 de Junho de 1751 

por Teodósio Álvares de Araújo, isto é, um irmão de José Álvares411. São obras 

muito diferentes entre si. O desenho do retábulo-mor é bastante frustre mas 

aqui o ornato não é omnipresente. Temos, porém, muitas dúvidas que não 

possa ter recebido grandes alterações em data bastante posterior, sobretudo 

no ático. Mas mantém as colunas lisas decoradas com ornatos assimétricos, 

muito semelhantes às de Gondar. O retábulo lateral, sem dúvida deslocado, 

junto à porta voltada a norte, tem um desenho extremamente frustre, mas 

apresenta agora a curiosidade de misturar os mais diversos elementos, desde 

um coroamento com arcos concêntricos a elementos alterados do joanino e 

ornatos assimétricos. 

Há dois retábulos grandiosos datados de 1752. Um, o da capela-mor 

da igreja matriz de Torre de Moncorvo, contratado em 4 de Janeiro de 1752412, 

mas já, estranhamente, com pagamentos em 1751, que se estendem até 

1754413. Ao comprometer-se a fazer este retábulo, Jacinto da Silva já estava a 

                                                 
410

 OLIVEIRA, Paulo – Os altares laterais da igreja matriz (1750-1751). A Voz de Gondar, 
Gondar, ano 14, 165, Jul.-Ago. 2005.. 
411

 Contrato da obra do retabulo para o altar mor da igreja de Santa Maria de Anais que manda 
fazer o muito reverendo conego Jose Pinto Ribeiro a Teodosio Alvares de Araujo, entalhador 
da rua da Conega. ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 718, fls. 28-29. Pela quantia de 112$000, 
comprometia-se a fazer o novo retábulo-mor, uma imagem de Nª Sª e outra de S. José com a 
altura de dois palmos e dois anjos. 
412

 ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 719, fls. 57-57v. 
413

 FERREIRA-ALVES, Natália Marinho; FERREIRA-ALVES, Joaquim J. B. – A igreja matriz de 
Torre de Moncorvo: Documentos para a história da sua “fábrica” (1747-1800). Boletim Cultural 
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aceitar implicitamente uma obra que ainda estava globalmente dentro do velho 

“joanino”, mas já com uma série de apontamentos em que alguns motivos 

novos estavam presentes (fig. 395). E a costumeira pergunta surge, e como 

sempre sem resposta: quem é que o terá concebido? Ou será que foi do seu 

punho que saíram as alterações pontuais de ornatos assimétricos, usando a 

liberdade e o direito que já vimos poderem gozar os executores de uma 

obra414? Acreditamos bem que a razão destes apontamentos tenha origem no 

entalhador porque mesmo estando muito longe do centro vital do arcebispado, 

ele não deixava de ter fortes contactos com a cidade de Braga e a Mitra, pois 

são da sua lavra os apontamentos para o retábulo de Parada de Cunhos 

(1753)415, uma obra incomparavelmente mais simples, de acordo com o local a 

que se destinava. O retábulo de Torre de Moncorvo assume outras 

características de interesse pois foi, tanto quanto sabemos, o primeiro em 

terras de Bragança em que embora ainda timidamente se apresentam novos 

caminhos para a talha. 

Muito diferente é o também grandioso retábulo-mor do Santuário de Nª 

Sª de Porto de Ave (fig. 391), que como vimos estava sob a alçada directa do 

Arcebispo. Nesta imponente máquina, datável de 1753 mas que ocupou o 

entalhador José Álvares de Araújo até 1755416, voltamos a ter o problema já 

sentido em Guimarães, em que o ático é muito, muito baixo. As medidas estão 

mal dimensionadas, sobretudo as colunas e suas bases que estão muito altas 

e são também elas de dimensões excessivas, sem dúvida para valorizar a 

maquineta e o trono. A talha é já gorda, bem assimétrica, mas a estrutura das 

diversas partes componentes do retábulos são muito diferentes entre si: a 

                                                                                                                                               
do Ginásio Clube Vilacondense, Vila do Conde, 4/5, 1979, p. 23-42; FERREIRA-ALVES, 
Natália Marinho; FERREIRA-ALVES, Joaquim J. B. – Nótula para a história do retábulo da 
capela-mor da igreja matriz de Torre de Moncorvo. Brigantia, Bragança. 5 (1) Jan.-Mar. 1985, 
p. 33-41. CARVALHEIRO, Eugénio; REBANDA, Nelson - A igreja matriz de Torre de Moncorvo. 
Mirandela, João Azevedo, editor, 1998, p. 86-87. 
414

 Veja-se o que acima escrevemos sobre Frei Luís de S. José e o direito que era dado ao 
entalhador que aceitou o contrato para a execução do retábulo-mor da igreja do convento do 
Salvador, em Braga. 
415

 FERREIRA-ALVES, Natália Marinho – O retábulo da capela-mor da igreja de S. Cristóvão 
de Parada de Cunhos. Bracara Augusta, Braga, 33 (87-88), 1979, p. 283-294. 
416

 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de – A Confraria de Nossa Senhora do Porto de Ave. Um 
itinerário sobre a religiosidade popular do Baixo Minho. Taíde, Confraria de Nossa Senhora de 
Porto de Ave, 2006, p. 88. 
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leveza das colunas parece nada ter a ver com o ar relativamente pesado do 

trono, nem com o desenho mais frustre da maquineta. Mas não há dúvida que 

aqui o rococó já está num caminho irreversível, o que não quer dizer que já 

fosse globalmente bem compreendido. 

É exactamente isso que se sente noutra obra, agora de Braga, e que 

nos mostra que, mesmo na cidade, em 1754, o novo gosto ainda não era 

entendido por si mesmo, ainda não espelhava o que poderia representar uma 

sociedade. Era sim uma moda e nada mais, mesmo na cidade capital da 

arquidiocese. Já acima referimos o episódio da construção do retábulo das 

Almas, na igreja de S. João de Souto, contratado em 7 de Setembro de 1754, 

que deveria ser feito a imitação do de S. João417, mas com algumas alterações: 

aonde estão uas conchas levara umas piramulas muito bem feitas e os 

quartelões terão suas tarjas... do modo que agora se costuma entalhar. A 

arquitectura mantinha-se, as colunas exteriores ainda continuavam a ser 

salomónicas, as imagens são cópia umas das outras. Nada há aqui que aponte 

para uma mudança estrutural; há, sim, apenas a vontade de acompanhar a 

nova moda418, não de a compreender.  

É esse, de certa forma, um primeiro sentimento que se poderá ter com 

o edifício do Palácio do Raio, inaugurado em 1755. Olhando para a sua 

fachada, para a sua organização e volumetria, abstraindo as molduras de 

portas, varandas e janelas, parece que estamos perante uma versão do edifício 

da casa da Câmara. Mas não podemos ser tão redutores, desde logo porque 

ao contrário do que se tem escrito, este não é um edifício construído de raiz. E, 

também, porque o seu proprietário é alguém que já estivera noutro ensaio do 

rococó bracarense, na capela de Santa Maria Madalena, como, aliás, neste 

particular já fora notado por Robert Smith. 

                                                 
417

 Este retábulo, concebido pelo mestre de pedraria António Batalha e entalhado por 
Marceliano de Araújo, data de 1745. Sobre esta questão veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de 
– Riscar em Braga no século XVIII e outros ensaios. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 
2001, p. 40-43, 48-49. 
418

 O pedido endereçado ao arcebispo para se poder fazer esta obra nada mais adianta ao 
nosso conhecimento, apenas nos permite recuar quase um mês a provável data do projecto, 11 
de Agosto de 1754: ADB. Registo Geral, vol. 108, fls. 450v-452: Registo de Provizam por que 
Vossa Alteza Serenisima faz merce aos supplicantes de lhe conceder licença para fazerem na 
Igreja de São João de Souto desta cidade a obra de que tratam no Altar da sua Confraria.  
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O primeiro ensaio de preenchimento do espaço interior de um templo 

com talha rococó acontecerá logo em 1755, não nas cidades principais de 

Braga, Guimarães ou Viana do Castelo, mas sim em Barcelos, numa igreja 

situada longe do centro, a do Recolhimento do Menino Deus, cujos contratos 

de construção datam de 1728419 e cuja decoração da porta nos remete para 

estéticas passadas, mas ainda com bastante aceitação. 

Nada na documentação nos indica quem desenhou a talha (fig. 332), 

nem por que foi José Álvares de Araújo o escolhido para a executar. A fórmula 

exarada no contrato notarial pode permitir diferentes interpretações pois diz 

simplesmente que a Madre Regente e mais conciliárias estavam contratadas 

com ele dito Jose Alvares de Araujo de lhe dar a obra do retabulo mor... 

Sabemos que o arcebispo interveio no Recolhimento, segundo escrito do seu 

próprio punho, pelo que, e lembrando as palavras do pároco de Gondar, não é 

de admirar que tenha sido escolhido aquele mestre. Mesmo que possa não ter 

havido uma intervenção directa do Prelado – e não seria sequer necessária –, 

a sua fama já o precedia. Era essa a maior apresentação que um artista 

poderia ambicionar. 

A verba disponível para todo o trabalho não era muito grande, 

200$000 réis; mas as ambições não eram nada pequenas: haveria que fazer 

de novo a talha existente – tem tres altares, o maior e dois colaterais, no dizer 

do P. Luís Cardoso, em 1751420. Essa é a razão pela qual estamos perante 

máquinas relativamente simples, muito, muito longe das de Gondar e da igreja 

de S. João de Souto, que ainda parecem mais simples devido às cores em que 

está pintado (branco sujo e algum, pouco, ouro, sobretudo nos filetes) e à 

abundante luz que entra pelos grandes janelões. O contrato obrigava à 

execução do retábulo-mor e dois anjos; a dois pequenos retábulos laterais, 

colados ao cruzeiro e voltados à nave; a um leve filete de talha a envolver o 

                                                 
419

 Sobre este edifício do recolhimento do Menino Deus veja-se, sobretudo, OLIVEIRA, 
Eduardo Pires - A construção do Recolhimento do Menino Deus em Barcelos. In Riscar, em 
Braga, no século XVIII e outros ensaios. Braga: APPACDM Distrital de Braga, p. 105-155.  
Para não sobrecarregar com mais notas, remetemos para este estudo todas as afirmações que 
fizermos sobre o edifício. 
420

 CARDOSO, Luís – Diccionario corografico... Vol. 2. Lisboa: Na Regio Officina Sylvianna, 
1751, p. 45-46.  
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arco cruzeiro; aos frontais e a duas sanefas na capela-mor. Não há referência 

ao púlpito421. Não era muito, portanto, mas era a talha que a igreja necessitava 

e, talvez, a que a comunidade poderia adquirir. 

Há aqui outra qualidade no desenho, mesmo na concepção dos 

ornatos, embora ainda se tenha que dizer que é, apenas, uma obra com 

alguma qualidade, sobretudo o retábulo-mor, que hoje tem, infelizmente, uma 

grande tela a esconder o trono. Nada há já aqui que remeta para o joanino, 

excepto as colunas do retábulo-mor, envoltas por uma silva helicoidal feita de 

ornatos bem assimétricos, o que não deixa de fazer lembrar as colunas 

pseudo-salomónicas. 

 

O ano de charneira será 1756. Teremos aí duas obras que serão a 

apoteose de um caminho que já era inquestionável. São trabalhos muito 

diferentes, desde logo pelos edifícios e locais onde se inserem, mas também 

pela polémica de que uma se revestiu ao contrário da outra, que foi plenamente 

aceite. 

Uma é o complexo de talha da capela-mor e não só da igreja da 

Ordem Terceira de S. Francisco, em Ponte de Lima (fig. 389), cujo segundo 

projecto, o que foi executado, tem a autoria de José Álvares de Araújo; a data 

mais recuada que conhecemos remonta a 16 de Maio de 1756422. A outra obra 

é o conjunto de talha desenhado por André Soares para a igreja e sacristia do 

mosteiro de Tibães, cuja data mais antiga conhecida é a do contrato de 

execução, 9 de Outubro de 1756. 

 São dois conjuntos de talha que mostram de forma exemplar que o 

rococó já tinha chegado à arquidiocese de Braga e a forma como estava a ser 

disseminado: se na cidade havia alguma sociedade que estava aberta às 

novidades, embora pelas razões acima vistas, já o mesmo não sucedia em 

Ponte de Lima, uma vila onde abundavam famílias nobres. Aqui, curiosamente, 

                                                 
421

 O púlpito e a sua sanefa, bem como as demais sanefas (sobre o confessionário embutido na 
parede e a porta de ligação à zona da comunidade) são de uma talha mais fina, de um período 
que parece ser muito mais avançado. 
422

 MORAIS, Adelino Tito de - Artistas que trabalharam na Ordem Terceira de Ponte de Lima. In 
Colóquio Galaico-Minhoto, 1º, Ponte de Lima, 1981- Actas, vol. 2. Ponte de Lima, Associação 
Cultural Galaico-Minhota, 1983, p. 137. 
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foram os mestres entalhadores que lançaram na adjudicação da obra quem 

chamou a atenção para o desenho proposto porque o primeiro risco das 

plantas da tribuna e altar colatral e pulpitos não estavão muito ao 

moderno…423. Este facto é extremamente importante: os artistas, mesmo 

sendo pessoas simples, aparecem aqui bem mais avançados no gosto artístico 

do que a sociedade que regia a Ordem Terceira! 

Em Tibães não houve qualquer dúvida sobre os projectos 

apresentados, sinal que os encomendantes sabiam bem o que queriam. A 

intervenção não foi aparentemente tão profunda quanto a de Ponte de Lima 

pois apenas se circunscreveu à capela-mor, transepto e sacristia. Mas a igreja 

era enorme e, para a harmonizar, houve o cuidado de refazer todas as sanefas 

e caixilhos, o que de imediato deu ao templo um aspecto unitário, tanto mais 

que sendo as capelas laterais profundas, não se viam os seus retábulos, não 

intervinham visualmente, permitiam uma aparente unidade a quem nela 

entrasse e se dirigisse à capela-mor. 

Na sacristia observa-se o mesmo: a nova talha sobressai pela sua 

volumetria e pelo desenho, mas não se integra no demais mobiliário; enquanto 

a talha surge sobretudo nos planos médios e mais elevados do espaço, o 

mobiliário antigo ocupa o terço inferior. Apesar destas diferentes sensibilidades 

na arte de trabalhar a madeira, o dinamismo das novas obras não choca, por 

exemplo, com a simplicidade de linhas dos arcazes ou com o hieratismo das 

figuras criadas por Frei Cipriano da Cruz cerca de 60 anos antes424. É como 

que uma apoteose na evolução da arte de trabalhar a madeira. 

A partir destes dois conjuntos, o rococó ganhou uma autonomia total, 

passou a ser o estilo preferido mas não o único, conforme já vimos. Mas não 

durará muito tempo.  

 

A destruição de muitas obras, sobretudo operada pela substituição 

exigida pela aceitação de novos gostos, não nos permite saber as datas 

                                                 
423

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 226 e 333 (nota 269). 
424

 Há também que atentar nos registos da cor: enquanto no terço inferior o mobiliário tem as 
cores da madeira, nos dois restantes vive do dourado das talhas e da policromia – que integra 
bastante ouro – das esculturas. 
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exactas em que os diferentes estilos surgiram na cidade de Braga. O facto de 

um determinado artista ter numa determinada data obras de um desenho 

moderno, não quer dizer que os trabalhos que executou em anos 

imediatamente anteriores sejam similares, essa a razão porque preferimos 

propor a data inicial dos diferentes estilos apenas a partir de obras existentes. 

Na região bracarense, grosso modo, o estilo “nacional” estendeu-se da 

década de 1680 até 1730. Foram cinquenta anos de um gosto que é mais 

unitário que os dois que se lhe seguiram, de retábulos que não mostram 

grandes diferenças entre si. 

O “joanino” apresentará diversos modelos, tão diferentes são, por 

exemplo, os retábulos executados por Marceliano de Araújo para a Igreja da 

Misericórdia (1735)425; o da Igreja do Convento de S. Francisco (Real, Braga), 

de 1737426, de António Fernandes Palmeira; ou, deste mesmo artista e datado 

de 1738, o retábulo do Santíssimo Sacramento, na igreja do Mosteiro de 

Tibães427. Durará bem menos tempo, começará a perder terreno a partir de 

1746, deixará de ser usado na viragem de meados do século, subsistindo, 

assim, durante apenas 15 a 20 anos. 

O rococó durará apenas cerca de 25 anos, sempre atravessado pela 

subsistência de obras paralelas, de gosto mais conservador, como já vimos. E 

não durará mais porque a sociedade que o aceitou não integrava os seus 

valores mais profundos. 

Se tivermos bem presente a cronologia, se compararmos obras, 

estranharemos que o Arco da Porta Nova (fig. 335) e o grandioso mas 

desconhecido retábulo da capela do Horto, do santuário da Senhora do Pilar, 

em Lanhoso, Póvoa de Lanhoso428, sejam ambos do mesmo ano, 1772. E nada 

pode haver mais diferente: num, a simplicidade de linhas é acentuada pela 

monumentalidade e pela verticalidade que o local e, sobretudo, a obra exigia. O 

Arco da Porta Nova, dada a data em que foi levantado, poderia ter, 

                                                 
425

 SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo escultor bracarense. Porto: Nelita Editora, 1970, p. 
23-38, estampas 6-15A. 
426

 ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 663, fls. 84v-85. SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo 
escultor bracarense. Porto: Nelita Editora, 1970, estampa 16. 
427

 ADB. Nota de Tibães, 1ª Série, vol. 68, fls. 23-24v. 
428

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 799, fls. 134v-135. 
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perfeitamente, um desenho que se revisse no rococó; mas não, o seu gosto 

está mais afim ao tardobarroco. É, afinal, um arco de triunfo, a marca que D. 

Gaspar quis deixar aos seus sucessores, a partir do momento em que o 

penetrassem passariam a ser senhores da cidade, de uma cidade que era a 

“Primás das Hespanhas”. 

Em contrapartida, o retábulo da capela do Horto, de autoria 

desconhecida, mas executado por Álvaro José Pereira de Faria (fig. 390), 

resolve, como poucos, a imensa altura da capela, numa sábia repartição em 

dois aparentes andares, aparentes porque partidos pela maquineta, solução já 

de certa forma usada nos retábulos-mor das igrejas do Santuário de Nª Sª de 

Porto de Ave, do mosteiro de Tibães ou da capela de Santa Maria Madalena da 

Falperra, mas aqui na capela do Horto com a maquineta a ganhar um 

desusado protagonismo, a tornar-se ela própria a razão de ser deste retábulo, 

com uma única imagem, a de Cristo, no seu centro. À sua volta, a talha 

transborda, seja no ático que mais parece um arco triunfal colocado sobre o 

trono, com apenas dois degraus, que se destaca pelo artifício dos volumes 

estarem recortados sobre o vazio do fundo, seja nas restantes áreas 

entalhadas. 

O mesmo contraste, mas agora de sentido inverso, se pode observar 

na evolução do gosto do padre Manuel de Oliveira Vale, reitor da freguesia 

urbana de S. João de Souto, que passara a paroquiar em 22 de Março de 

1772429 e que no primeiro dia do imediato mês de Julho promoveu a renovação 

total da sua igreja, remodelando-a de arquitectura e mandando fazer um novo 

retábulo para a capela-mor, rococó, muito na linha dos desenhados por André 

Soares, sobretudo na zona do banco, que contratou com Jacinto da Silva e seu 

filho Luís Manuel da Silva por 120$000 réis, despesa que foi repartida pelas 

três confrarias existentes na igreja430 (fig. 351). 

                                                 
429

 ADB. Registo geral, vol. 127, fls. 192v-194. 
430

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol 799, fls. 94v-95. Arquivo da Igreja de S. João de Souto. 
Confraria de S. João Batista. Vol. 33. Despeza 1697-1773, fól. 141; Confraria do Santíssimo 
Sacramento. Livro de termos da mesa 1771-1799. fls. 4v-6. OLIVEIRA, Eduardo Pires de – O 
Minho concelho a concelho. Minia, Braga, 3ª série, 10. 2002, p. 250-252.  
A capela-mor, depois de inteiramente reformada de arquitectura e talha, pôde ser benzida por 
provisão passada em 21 de Abril de 1773. ADB. Registo Geral, vol. 152, fls. 285-285v. 
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Passados sete anos estava na Sé como cónego fabriqueiro431, onde 

promoveu uma série de reformas radicais, inauguradas em 15 de Agosto de 

1781, que fizeram desaparecer as intervenções operadas no tempo do 

arcebispo Moura Teles, e em que apareceram todos os altares colaterais do 

corpo da Sé acabados e pintados a moderna e a imitação dos que estao em 

Mafra os quais foram pintados por um pintor que veio de Lisboa para isso para 

dar as cores dos marmores mais proprios que os dos pintores desta cidade 432 

(fig. 350). 

A partir desta obra, expressa na principal igreja do Arcebispado, o 

rococó deixava definitivamente de fazer sentido. Frei José Vilaça já há alguns 

anos que o andava a anunciar, como vimos com o retábulo de Nª Sª da Torre 

da igreja que fora dos Jesuítas bracarenses. Mas o mestre desconhecido que 

gizou este plano da Sé, muito possivelmente Carlos Amarante, dada a sua 

proximidade com o arcebispo D. Gaspar, foi lapidar. 

O que não quis dizer que o rococó deixasse de ser usado na cidade, 

longe disso! Bem sintomático desta tensão, desta falta de vontade de assumir 

um novo gosto ou de procurar novos caminhos, é o singelo, mas muito belo, 

desenho da cartela da página de rosto dos Estatutos da confraria de Santo 

Amaro, da Sé, datado de 1781 e assinado Calheiros fecit (fig. 375), sem dúvida 

                                                 
431

 A personalidade deste cónego não foi ainda estudada mas parece ter bastante interesse 
para a História de Arte regional pois os elementos que temos sobre ele estão sempre ligados a 
obras. Para além das referências já expressas no texto, em que sobressai a sua posição de 
cónego fabriqueiro, aparece em 25 de Outubro de 1781 como representante da Mitra a assinar 
o contrato de reedificação da Residência Paroquial de Lemenhe, Famalicão (ADB. Nota Geral, 
1ª Série, vol 833, fls. 80v-81; ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Arquitectura civil e 
religiosa de Braga nos séculos XVII e XVIII. Os Homens e as Obras. Braga: [s.n.]: A.C. 
Litografia, 1994, p. 193-194); em 28 de Dezembro de 1797 surge como Procurador-geral, no 
arcebispado, da Igreja Patriarcal de Lisboa no contrato de douramento do retábulo-mor da 
igreja de Cepões, Ponte de Lima com o dourador António Xavier de Azevedo, morador na rua 
do Carvalhal, Braga (ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol 872, fls. 187-187v); em 14 de Agosto de 
1798 na obra de pedraria da capela-mor da matriz de Romarigães, Ponte de Lima (ROCHA, op. 
cit, p. 66); em 5 de Julho de 1799 na obra de uma parede junto à igreja de Fonte Arcada, 
Póvoa de Lanhoso (ADB. Tabelião Público de Braga, 1ª Série, vol, 152, fls. 175v-176); e em 30 
de Outubro de 1802 na obra de pintura da Igreja de S. Pedro, Alfândega da Fé (ADB. Tabelião 
Público de Braga, 1ª Série, vol, 152, fls. 1-1v). 
Há, porém, que equacionar qual seria exactamente o seu poder enquanto cónego fabriqueiro 
da Sé pois na resolução do Cabido de fazer um novo claustro para a Catedral, para a qual 
existia uma dotação bastante grande, dinheiro que deixou o Exmo Sr Dom João de Sousa 
Arcebispo Primaz que foi deste arcebispado para uma obra na Se que parecesse ao Ilmo 
Cabido mais necessária, foi expresso em acta que a obra se fara sempre pelo risco que S. Sª 
determinar e a sua satisfação (ADB. Acordaos do cabido, vol. 4, fól. 105). 
432

 ADB. Ms. 341: Livro curioso, p. 374-376 e 402-406. 
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o famoso Doutor José Calheiros de Magalhães e Andrade, um homem 

polifacetado que editou Vignola433 e fez algum contraponto ou esteve ao lado 

de Carlos Amarante, pois foi o autor do risco do retábulo-mor da igreja dos 

Terceiros (1781)434 e acompanhou o engenheiro em obras na igreja do Bom 

Jesus do Monte435; profissionalmente, foi médico do Hospital de S. Marcos 

(1787)436 e Procurador-geral da Mitra (1802)437. 

O desenho que fez, não vive da moldura rectilínea mas sim dos 

delicados motivos colocados nos cantos e na parte superior onde apresenta 

uma taça cheia de folhas irregulares e, sobretudo, típicos ornatos assimétricos 

de cada um dos lados do pé438; na moldura inferior, o desenho é também e 

ainda muito assimétrico. Mas a verdade é que a simplicidade desta obra já nos 

faz sentir que se tacteavam novos caminhos. 

O rococó voltaria, com grande vigor e excelentes artífices, nos finais do 

século XIX, inícios do seguinte, sobretudo na ourivesaria e em alguma talha. 

Mas esses são já outros tempos439. 

 

                                                 
433

 VIGNOLA, Giacomo – Regra das cinco ordens de architectura: segundo os princípios de 
Vignola, com um ensaio sobre as mesmas ordens feito sobre o sentimento dos mais celebres 
architectos. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1787. 
434

 Arquivo da Igreja dos Terceiros. Ordem 3ª de S. Francisco. Livro de termos nº 7, fól. 67v. 
435

 Arquivo do Santuário do Bom Jesus do Monte. Despesas dos anos de 1760-1852, fls. 56-58; 
2º Livro dos Termos e acórdaos. 1722-1770, fls. 154-154v; 168-168v. 
436

 ADB. Misericórdia 20, Livro de termos 1787-1791, fls. 128v-129. 
437

 ADB. Registo Geral, vol. 193, fól. 215. 
438

 Pode ver-se um paralelo parcial dos motivos destes cantos na moldura da gravura 
Encadrement avec vues des ports de mer desenhada por Franz Xavier Habermann, impressa 
em Augsburgo por Hertel (nº 170), oriunda de um desconhecido convento de Entre Douro e 
Minho e que desde meados do séc. XIX que se encontra entre as colecções da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto. Já referida, mas não publicada, por MANDROUX-
FRANÇA, Marie-Thérèse – Information artistique et “mass-media” au XVIII

e
 siécle: La diffusion 

de l’ornement grave rococo au Portugal. Bracara Augusta, Braga, 27 (76), 1973, p. 435. 
439

 Para a arte na região de Braga durante este período veja-se o livro OLIVEIRA, Eduardo 
Pires de - Arte religiosa e artistas em Braga e sua região (1870-1920). Braga: APPACDM 
Distrital de Braga, 1999. 
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3.1 Os artistas criadores de “riscos” 

 

Vimos atrás a importância de questionar o meio artístico de Braga e do 

Minho, embora apenas com alguns exemplos colhidos em Braga, Guimarães e 

Ponte de Lima. Infelizmente, a documentação é excessivamente escassa nesta 

matéria de gosto e educação artística para nos permitir ter informações mais 

concretas. 

Pode dizer-se que o mesmo se passará com os artistas que 

trabalharam nestes anos. Os criadores de riscos, desenhos e plantas, ou 

executores / criadores, ou “tão só” executores daqueles projectos, não são em 

grande número e sê-lo-ão mais na talha que na arquitectura, atendendo 

apenas às duas artes que criam obras de maior superfície e volume, logo mais 

visíveis. 

André Soares, Frei José Vilaça e Carlos Amarante, todos nascidos em 

Braga, são os nomes maiores num universo em que, já noutra escala, também 

se devem colocar os de José Álvares de Araújo, Luís Manuel da Silva, 

igualmente de Braga e António da Cunha Correia Vale, para a área de 

Guimarães e em que se têm obrigatoriamente de lembrar outras obras 

importantes, mas ainda sem atribuição de autoria segura, como são os casos 

da igreja do Mosteiro de S. Miguel de Refojos de Basto440; a capela da casa da 

Praça, ou Malheiros Reimão, em Viana do Castelo441; a casa dos Lobo 

                                                 
440

 O Mosteiro de S. Miguel de Refojos tem uma boa monografia do ponto de vista histórico 
(DIAS, Geraldo José Amadeu Coelho – O mosteiro de São Miguel de Refojos. Jóia barroca em 
terras de Basto. Cabeceiras de Basto, Câmara Municipal, 2009), mas não tem nenhum estudo 
consequente do ponto de vista artístico, embora se devam referir SEQUEIRA, Maria Olga 
Portela Gonçalves de Paz – A Igreja do Mosteiro de São Miguel de Refojos de Cabeceiras de 
Basto. In Estudos de Homenagem ao Professor Doutor José Amadeu Coelho Dias, vol. 2. 
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, p. 223-231 que atribui a André 
Soares a obra mas apenas do ponto de vista formal e sem apresentar razões que nos pareçam 
consequentes. Paulo Oliveira, por sua vez, lança a hipótese de ter sido riscado por António 
Rodrigues, um mestre de pedraria natural de Minhotães, Barcelos, que trabalhou com Nasoni 
na igreja do Senhor de Matosinhos (OLIVEIRA, Paulo – A obra da Igreja do Mosteiro de 
Refojos de Basto. Diário do Minho, Braga, 12 e 26 de Outubro de 2009, p. 24 e 10, 
respectivamente). 
441

 Robert Smith (SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor 
beneditino do século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 337, nota 
310) é muito cuidadoso e deixa no ar alguma suspeita que o retábulo (e não a arquitectura da 
capela) possa ser da autoria de André Soares. Em contrapartida, José Vieira Caldas e Paulo 
Varela Gomes depois de se inclinarem para a hipótese de José Álvares de Araújo, dizem que 
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Machado, de Guimarães442 (fig. 379); a tardia capela do Ecce Homo, no ermo 

que era então – e ainda é, de certa forma - Padornelo, Paredes de Coura443 

(fig. 386 e 387). Ou o retábulo da capela do Horto, Lanhoso, Póvoa de 

                                                                                                                                               
naquela época, talvez só André Soares estivesse em condições de a projectar (Viana do 
Castelo, Lisboa: Presença, 1990, p. 80). Paulo Pereira (As formas. In Minho. Traços de 
identidade. Braga: Universidade do Minho, 2009, p. 536) não tem dúvidas em dar a autoria a 
Soares, não só da capela mas também da Casa; antes, porém, foi mais cuidadoso na sua 
apreciação, ao afirmar que esta casa fora construída segundo os preceitos estilísticos de André 
Soares, que influenciou a composição (Viana do Castelo. In Dicionário de Arte Barroca. Lisboa: 
Presença, 1989, p. 519). Finalmente, Manuel Fernandes Moreira não tem dúvida em atribuir ao 
entalhador João de Brito o risco da planta da capela das Malheiras (O Barroco no Alto Minho. 
In CAPELA, José Viriato – As freguesias do distrito de Viana do Castelo nas memórias 
paroquiais de 1758: Alto Minho: memória, história e património. Monção: Casa Museu, 
Universidade do Minho, 2005, p. 536 ou p. 94 na segunda versão deste texto publicada no ano 
seguinte) sem, porém, indicar as razões que o levaram a fazer esta afirmação. 
442 O recente estudo, bastante cuidadoso, de Fernando CONCEIÇÃO – A Casa dos Lobo 

Machado: uma perspectiva histórica. In A Casa dos Lobo Machado: De espaço privado a 
espaço de interesse público. Guimarães: Associação Comercial e Industrial, 2011, p. 18-47, 
leva-o a concluir que o projecto da Casa dos Lobo Machado foi de André Soares ou que, pelo 
menos teve a sua influência. Pensamos, contudo, que com os materiais que temos – o 
contrato de obra não indica o autor do risco –, esta situação está ainda muito longe de ser 
resolvida.  
Sobre esta casa veja-se ainda Manuel Alves de OLIVEIRA – Rectificação a uma nota de Robert 
C. Smith a propósito da Casa dos Lobos Machados. Bracara Augusta, Braga, 31 (83-84), 1977, 
p. 217-223. 
443

 Não conhecemos as razões que levaram Narciso Alves da Cunha (No Alto Minho: Paredes 
de Coura, Porto: 1909, p. 501-504) a afirmar que a construção da capela remonta a 1776 e a 
refutar a afirmação de José Augusto Vieira que a data de 1779; refira-se que Carlos Alberto 
Gouveia SILVA no seu livro (Igrejas Barrocas do Concelho de Paredes de Coura. Paredes de 
Coura, Câmara Municipal, 1993, p. 36-38), que em geral é cuidadoso no que respeita à 
documentação, também não refere nenhum tipo de documentação. Mas a verdade é que há 
mais alguma – e importante! – que se pode ler no Registo Geral, do ADB, e que é ligeiramente 
discordante daquelas datas: no volume 212, fls. 273v–274, está lançada uma Provisão para a 
erecção da Capela do Senhor Ecce Homo sita na Igreja da freguesia de Santa Marinha de 
Padornelo, a favor do juiz e oficiais da Confraria do Santíssimo Sacramento da dita freguesia, 
datada de 10 de Junho de 1781; no volume 205, fls. 263v-264, e também com a mesma data, o 
que é facilmente explicável, pode ler-se uma Provisão para bênção da capela do Senhor Ecce 
Homo da freguesia de Santa Marinha de Padornelo e escritura de dote para a mesma, a favor 
do juiz e mais oficiais da Confraria do Santíssimo Sacramento da dita freguesia da comarca. 
Feitas estas precisões cronológicas, importa dizer que esta capela não tem qualquer tipo de 
paralelo com os demais templos do Alto Minho e vale sobretudo pela fachada, alta, como altos 
costumam ser os retábulos laterais das igrejas dali, não só das freguesias vizinhas mas 
também de muitas outras do Alto Minho. Tem uma singelíssima porta que bebe directamente 
em obras de André Soares (na Casa de Fresco do Paço Arquiepiscopal de Braga transferida 
em 1920 para a mata do Bom Jesus do Monte; e na porta interior da Capela de Santa Maria 
Madalena, da Falperra); e ainda na porta da Igreja do Mosteiro de Cabeceiras de Basto. Pela 
leveza do desenho há que não esquecer a já referida portada dos Estatutos da confraria de 
Santo Amaro, da Sé, embora estes sejam um pouco mais avançados cronologicamente, o que 
num período final de afirmação de um estilo poderá ganhar outras dimensões. 
Esta porta é encimada por um grande janelão que por sua vez é sobreposto pelas armas de D. 
Gaspar de Bragança. O facto desta obra se colocar sob a alçada directa deste arcebispo – do 
que não conhecemos outro paralelo no Alto Minho – permite colocar a ideia que o projecto 
poderá ter uma origem que não a local. 
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Lanhoso444; o mar de talha miúda que é a capela da Lapa, em Vila Nova de 

Famalicão, etc.445 (fig. 397). E em que se excluem nomes de fora de Braga 

porque foram esporádicas as suas intervenções nesta área: Mateus Vicente de 

Oliveira veio de Lisboa a Braga, em 1756, para fazer a relação dos reparos que 

necessitava o Paço Arquiepiscopal446; e a Lisboa foi pedido em 1774 um risco 

para o retábulo que se queria fazer na capela-mor da igreja de Santa Cruz447. 

Ao Porto foi também pedido um risco para o mesmo local, supondo Robert 

Smith que a encomenda foi dirigida a Francisco Pereira Campanhã448. 

Ficam assim de lado figuras que quanto a nós não são efectivamente 

tão importantes quanto a literatura artística tem querido demonstrar, como são 

os casos de Jacinto da Silva, Marceliano de Araújo e Paulo Vidal, em Braga e 

João de Brito, em Viana do Castelo. E dizemos isto não pela sua qualidade 

artística de executores, que foram excelentes, no caso dos dois primeiros, mas 

sim, porque ou apenas deram vida a desenhos e projectos de outros ou porque 

                                                 
444

 Este retábulo, um dos mais grandiosos do rococó minhoto, ainda por cima colocado numa 
pequeníssima capela, nunca foi estudado. Data de 13 de Julho de 1772 (ADB. Nota Geral, 1ª 
Série, vol. 799, fls. 134v-135). Foi dado a conhecer numa conferência (que não publicamos) 
que fizemos no Santuário de Nª Sª de Porto de Ave, Póvoa de Lanhoso, em Julho de 2007. 
Absolutamente notável, também, nesta capela é o intrincado jogo das escadas que a ligam 
com a entrada virada a Sul, à vila. 
445

 A talha desta capela é um dos mistérios mais estranhos da talha minhota: embora os seus 
três retábulos sejam de amplos volumes, sobretudo o principal, a talha dos ornatos é uma obra 
finíssima, em tudo contrastante com a que André Soares desenhou e José Álvares de Araújo 
executou em Tibães. Está muito mais próxima de outros santuários da talha minhota como, por 
exemplo, o Santuário do Socorro, em Labruja, Ponte de Lima, cujos retábulos laterais foram 
contratados em 1767: OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Aspectos do barroco e do rococó 
periférico minhoto. In OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Os alvores do rococó em Guimarães e 
outros estudos sobre o barroco e o rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 
2003, p. 166. 
Estes retábulos de Famalicão deverão ter sido de preço muito elevado, pese o facto de não 
serem de grandes dimensões pois pertencem a uma capela. São de grande qualidade de 
execução. Mas, mesmo assim, não conhecemos qualquer documento sobre a sua encomenda.  
A. Martins VIEIRA, no seu livro As capelas no concelho de Vila Nova de Famalicão. Vila Nova 
de Famalicão, Câmara Municipal,. 2000, p. 192, alvitra ter sido esta talha desenhada por Frei 
José Vilaça, mas não informa as razões que o levaram a fazer a afirmação.  
Depois de passar por diversas obras, a capela foi benzida em 18 de Maio de 1763 (OLIVEIRA, 
Eduardo Pires de – O culto de Nª Sª da Lapa no espaço geográfico do arcebispado minhoto. In 
Os alvores do rococó em Guimarães e outros estudos sobre o barroco e o rococó do Minho. 
Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 214; ADB. Registo Geral, vol. 63, fls. 168v-169v, 
então ainda sob a designação primitiva de Capela de S. Sebastião). 
446

 ADB. Colecção Cronológica, nº 2820. 
447

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 432 e 434. 
448

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 435, nota 32.  
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as obras que conceberam não podem ser classificadas como peças de grande 

impacto criador.  

Olhemos, porém, um pouco mais para estes homens: 

Jacinto da Silva é um caso extremamente complexo: tem sido muito 

justamente reconhecido como um excelente executor. Bastará o facto de haver 

uma entrada sobre a sua obra no “Dicionário de Arte Barroca em Portugal”449 

para o colocar entre os nomes mais conhecidos entre nós da arte de entalhar. 

A sua actividade cobre diferentes períodos, sem que alguma vez a sua mão 

trema, o “joanino”, a regência e o rococó, embora nos pareça ser este o 

período em que a obra que lhe tem sido documentadamente atribuída 

apresenta maior qualidade, como se pode ver pelo retábulo-mor da capela de 

Santa Maria Madalena da Falperra. 

Como já atrás vimos, de Jacinto da Silva apenas conhecemos, no 

respeitante à criação, a autoria dos apontamentos do retábulo de Parada de 

Cunhos, Vila Real 

Mas há outro aspecto extraordinário da sua obra que não tem sido 

referido: a sua qualidade como gestor de uma oficina de talha que talvez 

englobe artistas que até agora têm sido estudados isoladamente mas que a 

documentação parece apontar terem trabalhado sobre a supervisão de mestre 

Jacinto. Relembre-se que o seu filho, o notável entalhador Luís Manuel da 

Silva, morava numa casa quase contígua; e que André António da Cunha 

residia também quase a seu lado, numa casa do pequenino Largo dos 

Penedos. Poderá dizer-se que nada é mais natural que os entalhadores se 

terem organizado entre si e servido de fiadores uns aos outros; mas parece-

nos que neste caso há algo mais, há uma organização que gira em volta de 

uma cabeça, a de Jacinto da Silva. Mais do que analisar aqui obra a obra, veja-

se o quadro abaixo, salientando nós que: 

Em 1763 intervém em três contratos e cinco retábulos, sendo que três 

foram para colocar em capelas-mor; são obras, portanto, mais cuidadas ou de 

maior dimensão. 

                                                 
449

 FERREIRA-ALVES, Natália Marinho – Silva, Jacinto. In Dicionário de Arte Barroca. Lisboa: 
Presença, 1989, p. 447-448. 
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De 1763 a 1766 deixou de ter obras; em contrapartida, e como se 

poderá ver no quadro que vai junto ao texto sobre Luís Manuel da Silva, este 

seu filho e André António da Cunha assinaram vários contratos. E mestre 

Jacinto só voltou a aparecer como responsável principal em Maio de 1767, 

exactamente após Luís Manuel ter assinado o contrato para a capela-mor da 

igreja de Santa Cruz (Janeiro de 1767), obra que se arrastou por vários anos, 

segundo a documentação conhecida; foi, aliás, uma obra de parceria, atingindo 

o preço mais alto conhecido para uma obra deste tipo. 
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Tabela 4 - Trabalhos de Jacinto da Silva 

 
Obra 

 
Data Contratante 1 Fiador Notas 

Cap. S Miguel o 
Anjo. Ret mor e 
os 2 laterais 

1
761 

Jacinto da Silva Luís Manuel 
da Silva 

... e também na mesma 
mesa apareceu o mestre entalhador Luís 
da Silva e seu pai dizendo que careciam 
de dinheiro tanto para continuarem com 
a obra que tinham tomado dos 
retábulos... 

Irm Nª Sª Ó. Livro eleições, 
termos e acórdãos, 1761-1780, fól. 19, 

Ret mor cap Sta 
Maria Madalena 
da Falperra, 
Braga 

1
763 

Jacinto da Silva Luís Manuel 
da Silva 

 

Ret cap. casa 
da Praça, V 
Castelo 

1
763 

Jacinto da Silva Luís Manuel 
da Silva 

 

Ret mor e 2 ret 
laterais Cap. Sª 
Pena, Mouçós, 
V Real. 

1
763 

Jacinto da Silva Luís Manuel 
da Silva e 
José Jácome 
Caldeirão 

 

Ret mor. Ig 
Reédios. 
Lamego 

1
764 

Luís Manuel da 
Silva 

Jacinto da 
Silva 

 

Ret mor. Conv 
Sto António 
Vale Piedade. V 
N Gaia 

1
766 

André António da 
Cunha 

Jacinto da 
Silva e Luís 

Manuel da 
Silva 

 

Ret mor. Ig Sta 
Cruz, Braga 

1
767 

Luís Manuel da 
Silva Manuel 
Carneiro da Costa 

Jacinto da 
Silva 

 

Ret mor. 
Arentim, Braga 

1
767 

Jacinto da Silva   

Ret Nª Sª da 
Boa Memória. 
Sé 

1
767 

Jacinto da Silva   

Cadeiral. Conv 
Cabeceiras de 
Basto. 

1
768 

Manuel Carneiro 
da Costa 

Jacinto da 
Silva 

 

Varanda coro. 
Ig S Vicente, 
Braga 

1
769 

Luís Manuel da 
Silva 

Jacinto da 
Silva 

13 de Junho 1769 
... mais se mandou passar 

bilheta ao mestre Luís Manuel da Silva e 
seu pai Jacinto da Silva de setenta mil 
réis por conta do segundo pagamento 
das grades e talha da varanda do coro 
na forma das condições da escritura... 

Ig S Vicente. Irm S Vicente. 
vol 3349. Livro 7 dos termos 1765-
1772,fls 122v 

d com Luis Manuel Silva e 
seu pai Jacinto Silva 70$000 por conta 
do segundo pagamento das grades do 
coro (mais) o resto do ultimo quartel da 
obra das grades do coro e talha do órgão 
76$666 

Ig S Vicente. Irm S Vicente. 
vol 3632. Livro despezas 1769 ate 1807, 
fól 4. 

d com Jacinto da Silva e 
Luis Manuel da Silva 57$600 por conta 
do ultimo pagamento. 

Ig S Vicente. Irm S Vicente. 
vol 3632. Livro despezas 1769 ate 1807, 
fól. 23. 
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Ret mor. Ig 
Lapa. Arcos 
Valdevez 

1
769 

André António da 
Cunha. Com 
Jacinto da Silva 

e Luís Manuel da 
Silva? 

Jacinto da 
Silva. Luís 

Manuel da 
Silva 

 

Sanefas arco 
cruzeiro e dos 
altares 
colaterais. Ig S 
Vicente, Braga 

1
770 

Manuel de 
Sampaio 

Jacinto da 
Silva. Luís 

Manuel da 
Silva 

 

2 Ret laterais. 
Ig Lapa. Arcos 
Valdevez 

1
771 

André António da 
Cunha 

Jacinto da 
Silva. Luís 

Manuel da 
Silva 

1774. 18 de Setembro 
E por se achar nesta vila o 

escultor Luís da Silva assentando os 
retábulos da capela de Nossa Senhora 
da Lapa. 

Arcos de Valdevez. Arquivo 
da Santa Casa da Misericórdia. Termos 
da Mesa, 1769-1788, fls. 31v-32v 

Ret mor Ig S 
João Souto, 
Braga 

1
772 

Jacinto da Silva 
e Luís Manuel da 
Silva 

  

Sanefas arco 
cruzeiro e dos 
altares 
colaterais. Ig S 
Vicente, Braga 

1
773 

Jacinto da Silva  15 de Junho 1773: ... como 
também veio a esta mesa Luís da Silva, 
entalhador que tinha tomado as sanefas 
do arco cruzeiro e altares colaterais... 

Ig S Vicente. Irm S Vicente. 
vol 3348. Livro 8 dos termos 1772-1781, 
fól. 29v 

9 de Novembro 1774 
... mais se mandou passar 

bilheta ao mestre Luis Manuel Silva de 
25$650 reparo da sanefa do arco 
cruzeiro... 

Ig S Vicente. Irm S Vicente. 
vol 3348. Livro 8 dos termos 1772-1781, 
fól. 79 

21 de Dezembro 1774 
... mais se passou uma 

bilheta de 30$000 réis para pagar ao 
nosso irmão Luís Manuel Silva de fazer 
os caixilhos das frestas da igreja 

Ig S Vicente. Irm S Vicente. 
vol 3348. Livro 8 dos termos 1772-1781, 
fól. 82v 

d com Luis Manuel Silva, 
entalhador 30$000 para pagamento dos 
caixilhos 

Ig. S. Vicente. Irm. S. 
Vicente. Vol. 3632. Livro das despezas 
1769 ate 1807, fól. 40v 

Ret Sto 
António, Cap. 
Sta Maria 
Madalena, 
Falperra 

1
776 

Jacinto da Silva   

 
Por este quadro se pode ver que Jacinto da Silva tem uma obra 

imensa, entre Braga, Minho e Trás-os-Montes. Mas a partir do ano que tem o 

filho Luís Manuel a trabalhar, quiçá consigo, o que é natural, é visível que a sua 

obra se estende, que há outros entalhadores a colaborar: 
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- Em 1761 o filho Luís Manuel pediu dinheiro à confraria de S. Miguel o 

Anjo dizendo que tinham necessidade de dinheiro. A obra tinha sido contratada 

apenas pelo seu pai. 

- Em 1769 Luís Manuel tomou a obra da talha da varanda do coro da 

igreja de S. Vicente. Mas o segundo e o terceiro pagamento desta obra são 

feitos em conjunto a si e seu pai. 

- Em 10 de Janeiro de 1770 Manuel Sampaio contratou a obra do 

sanefão, das sanefas dos retábulos laterais e outras obras de talha do corpo da 

igreja de S. Vicente. No documento que assinou informava que estava a morar 

em casa de Jacinto da Silva. 

Esta obra, embora tendo sido desenhada por Frei José Vilaça, ou não 

ficou ao gosto da confraria ou ficou mal executada. O certo é que ao contrário 

do que seria normal não foi este entalhador que emendou o trabalho mas sim 

Luís Manuel da Silva, estendendo-se os pagamentos até 1775, sendo que dois, 

relativos ao ano económico de 1773-1774, são feitos, individualmente, um a 

Jacinto e o outro a Luís Manuel. 

- Em 1772 André António da Cunha contratou a obra dos altares 

laterais da igreja da Lapa, nos Arcos de Valdevez. O assentamento destes 

retábulos foi feito, porém, juntamente com Luís Manuel da Silva. Ou seja: pelo 

menos esta parte da obra não foi executada apenas pelo contratante, mas sim 

a quatro mãos. 

 

Marceliano de Araújo. Não encontramos na documentação conhecida 

nenhum documento que nos informe que Marceliano de Araújo foi o autor de 

um qualquer risco, o que já demonstramos noutro local450. Não vamos entrar 

aqui pelas suas qualidades, quer como entalhador, quer e sobretudo como 

escultor que são absolutamente notáveis. 

É esse outro problema que precisa de ser equacionado, tal a 

quantidade de esculturas existentes nas suas obras, sobretudo no retábulo da 

igreja da Misericórdia e nas caixas dos órgãos da Sé, trabalhos que são 

                                                 
450

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Revisitar Marceliano de Araújo. Misericórdia de Braga, 
Braga, 2. Dez. 2006, p. 115-140. 
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cronologicamente muito próximos, 1735 e 1737, o que poderá levar a pensar 

que ou foram ambos concebidos para aproveitarem as capacidades artísticas 

de Marceliano, ou que este poderá ter exercido alguma intervenção no risco, o 

que era corrente na época451. É possível que o autor dos dois riscos seja a 

mesma pessoa, não só atendendo aos aspectos formais de ambas as obras, 

mas também ao facto de o cónego Diogo Borges Pacheco Pereira ser, naquela 

data e simultaneamente, pela segunda vez provedor da Santa Casa da 

Misericórdia452 e chanceler-mor da Relação453.  

Marceliano de Araújo deixou muito cedo de trabalhar. O último 

pagamento conhecido data de 9 de Maio de 1746, em que lhe foram entregues 

120$000 réis como derradeira parcela da obra do retábulo da confraria de S. 

João Batista, da igreja de S. João de Souto, dinheiro que lhe foi dado com 

pleno agrado pela confraria pois nas actas foi escrito que o retábulo estava 

“feito conforme o contrato, e ainda melhor”454
. Tinha então 56 anos e ainda 

viveria mais vinte e três; durante esses anos apenas se lhe conhece o episódio 

da recusa do retábulo para a capela do Paço Arquiepiscopal e uma série de 

contratos de carácter económico455, para além do testamento456. 

 

Paulo Vidal é um galego457 que está assinalado em Viana do Castelo 

no final da década de 1750, quer com obras menores, quer como irmão de 

confrarias, não se sabendo que razões o fizeram mudar de local de trabalho e 

                                                 
451

 Veja-se, por exemplo, o que já atrás escrevemos sobre a construção do retábulo-mor do 
convento do Salvador, em que o entalhador, Gabriel Álvares Rodrigues, tinha direito a intervir 
no risco existente, da autoria de Frei Luís de S. José. E, também, a parte final do texto do 
grande contrato da talha de Tibães, em que se faz uma forte acentuação em duas alterações 
aos desenhos que foram submetidos a contrato. 
452

 FERREIRA, José Augusto – Catálogo dos Provedores da Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Braga instituída pelo grandioso arcebispo D. Diogo de Sousa (1513?). Séc. XVI 
- Séc. XX. Braga, Livraria Cruz, 1940, p. 20. 
453

 9 de Janeiro de 1734: Registo de despacho e provisao de licenca para ter um confessionario 
na sua morada a favor do Dr. Diogo Borges Pacheco, Chanceler Mor da Relaçao. ADB. Registo 
Geral, vol. 97,fls. 61v-62v.  
454

 Igreja de S. João de Souto. Confraria de S. João Batista. 10. Termos da mesa 1686-1754, 
fól. 193. 
455

 Veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Revisitar Marceliano de Araújo. Misericórdia de 
Braga, Braga, 2. Dez. 2006, p. 115-140 que remete para outra bibliografia. 
456

 SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo escultor bracarense. Porto: Nelita Editora, 1970, 
p. 76-77. 
457

 SARDOEIRA, Albano – Notícia de alguns artistas que trabalharam em Amarante. Porto, 
1957, p. 53. 
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vir para Braga. Deverá ter sido um notável mestre de obras pois esteve no 

levantamento da fachada da igreja dos Congregados, era chamado para dar 

pareceres sobre obras em Braga e acompanhou o arcebispo D. Gaspar e 

Carlos Amarante na visita que o prelado fez ao Bom Jesus para escolher o 

local onde deveria ser implantada a nova igreja do santuário. Bastaria, aliás, 

esta última actividade para mostrar a sua grande importância no meio da 

construção bracarense. Em contrapartida, da capacidade criadora de Vidal 

apenas conhecemos a residência paroquial da freguesia de São Tomé de 

Vade, datada de 1775, uma obra sóbria, perfeitamente tradicional, que não 

atesta a capacidade criadora de quem quer que seja, embora também se deva 

dizer que também não se devem esperar inovações neste tipo de edifícios. 

João de Brito foi um entalhador notável, oriundo desse alfobre dos 

artistas desta arte que foi o Couto de Landim (freguesia de Rebordões). Teve 

uma actividade conhecida sobretudo na cidade de Viana do Castelo e 

freguesias envolventes. José Rosa Araújo foi o primeiro a referi-lo458, a que se 

seguiu Robert Smith459, que o admirou e, muitos anos depois, Fernandes 

Moreira, que lhe dá grande destaque no seu livro460, embora não estejamos de 

acordo com a maior parte das suas afirmações. Apesar da qualidade dos seus 

trabalhos, nada nos permite dizer que foi aluno de André Soares, como este 

autor afirma (Penso tratar-se de um admirador de André Soares ou até seu 

aluno). Mais, ao contrário do que escreveu, não foi o autor dos riscos do 

retábulo-mor e dos seis retábulos laterais da igreja de Nª Sª da Agonia porque 

a autoria do retábulo-mor é documentadamente de André Soares e os laterais 

não têm autoria segura, embora acreditemos que possam ser de André Soares. 

Os três documentos que os referem, o Livro de despesas da confraria e os dois 

contratos notariais, nada dizem sobre o autor do risco, como mais adiante 

                                                 
458

 ARAÚJO, José Rosa – Memória da Capela de Nª Sª da Agonia. 3ª edição. Viana do 
Castelo: Confraria de Nª Sª da Agonia, 1993 (1ª ed. 1963), p. 10, 13, 14. 
459

 SMITH (Frei José Vilaça, vol. 1, p. 231 e 337-338, notas 301 e 310, respectivamente e 
André Soares, p. 61, nota 104) viu a documentação da Confraria da Senhora da Agonia; mas 
não concordamos com a sua leitura porque em lado algum se refere que os retábulos laterais 
foram concebidos ou executados por João de Brito. Talvez esteja aqui a origem da afirmação 
de Fernandes Moreira. 
460

 MOREIRA, Manuel António Fernandes – O Barroco no Alto Minho. In CAPELA, José Viriato 
– As freguesias do distrito de Viana do Castelo nas memórias paroquiais de 1758: Alto Minho: 
memória, história e património. Monção: Casa Museu, Universidade do Minho, 2005, p. 535. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
178 

veremos com o devido detalhe. Este autor também não explicita as razões que 

o levaram a afirmar: [João de Brito] Com toda a certeza foi o autor do risco da 

planta capela das Malheiras. 

Isso não impede, porém, que o artista tenha sido admirado em Viana 

como pode ler-se num texto coevo que, contudo, deve ser lido com bastante 

cautela porque muito laudatório, como era então usual, pois refere-se ao 

lançamento da primeira pedra da igreja da Ordem Terceira Franciscana, obra 

desejada há mais de 18 anos e finalmente alcançada461. Esse texto foi-nos 

dado a conhecer, exactamente por Moreira: João de Brito, desta Villa, famoso 

em todo o genero de riscos e cabalmente instruído em toda a ordem de 

archittetura. A serem dele o púlpito e a escada da igreja de Nª Sª da Agonia462, 

deverá dizer-se que são peças muito belas, embora pareçam ter sido retiradas 

de uma das muitas gravuras que então corriam nas livrarias conventuais e nas 

mãos dos mestres pedreiros e entalhadores. Os dois retábulos laterais que 

concebeu e executou em 1772 para a igreja paroquial de Vila de Punhe, Viana 

do Castelo463, são bastante leves, elegantes, e têm o ático bastante elevado, 

dentro de um gosto que se vê com frequência no Alto-Minho mas de que ainda 

se não estudou a evolução; são em tudo contrastantes com o retábulo-mor 

desta mesma igreja, contratado três anos mais tarde por José Caetano 

Sampaio, também de Landim, que tem um desenho muito mais poderoso, mais 

                                                 
461

 A Ordem Terceira pediu aos responsáveis pelo contíguo convento franciscano o terreno 
necessário para erigir a sua igreja. Estes exigiram conhecer primeiro a planta do projectado 
edifício. Em 12 de Julho de 1754, a Ordem Terceira deliberou mandar fazer dois riscos; um foi 
encomendado em Braga – a documentação não refere a quem –, o outro foi concebido pelo 
engenheiro José Martins da Cruz, despendendo-se nesses trabalhos 25$600 réis. Veja-se: 
Arquivo da Venerável Ordem Terceira, Viana do Castelo, Livro de Acórdãos 1718-1755, fól. 111 
e Livro de receita e despeza 1718-1758, fól. 180v. 
462

 Esta obra parece uma evolução de uma gravura de Habermann que existiu num 
desconhecido convento de Entre Douro e Minho e agora está à guarda da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto. Já foi publicada, bem como uma contrafacção saída no 
Vignole, de Blondel, por MANDROUX-FRANÇA, Marie-Thérèse – Information artistique et 
“mass-media” au XVIII

e
 siécle: La diffusion de l’ornement grave rococo au Portugal. Bracara 

Augusta, Braga, 27 (76), 1973, grav. 24. 
463

 MOREIRA, Manuel António Fernandes – O Barroco no Alto-Minho. Viana do Castelo: Centro 
de Estudos Regionais, 2006, p. 224. Foi contratada em 5 de Abril de 1772. Recebeu por esta 
obra a quantia de 210$000 réis. Eram originalmente dedicados a Nª Sª do Rosário e Sto 
António. 
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barroco apesar de ter muitos elementos assimétricos, sensação que é 

acentuada pelo facto de ser inteiramente dourado464.  

É, portanto, muito pouca a informação que temos sobre este homem. 

Aquela afirmação coeva e a qualidade das duas obras que sabemos serem 

seguramente suas, são aliciantes suficiente para que se tente ir mais longe, 

para a necessidade de estudar devidamente a sua obra. E com esse estudo 

ficará a conhecer-se melhor a evolução do rococó no Alto Minho que até agora 

tem estado apenas preso às obras de André Soares e frei José Vilaça em 

Viana e nos Arcos de Valdevez, ou seja, aos estudos de Robert Smith e pouco 

mais465. 

 

Numa segunda linha podemos ver outros três homens, de novo três 

entalhadores, embora por paradoxal que possa parecer, um deles, António da 

Cunha Correia Vale, esteja também referenciado numa obra de pedraria.  

Não temos elementos quantitativos que nos possam dizer sobre o 

número de intervenções feitas nas diversas artes, em arquitectura e em talha. 

Mas os elementos visíveis conhecidos mostram-nos que embora haja uma 

série de retábulos com apontamentos onde a assimetria já surge, a primeira 

intervenção mais interessante, complexa e inovadora do ponto de vista artístico 

                                                 
464

 TORRES, Alípio Rodrigues – Vila de Punhe. Das origens à actualidade. Vila de Punhe: 
Junta de Freguesia, 2001, p. 107 e 118 (p. 119: retábulos laterais); MOREIRA, Manuel António 
Fernandes – O Barroco no Alto-Minho. Viana do Castelo: Centro de Estudos Regionais, 2006, 
p. 119 (imagem) e 231-232. O contrato foi lavrado em 19 de Novembro de 1775, pelo preço de 
82$500 réis. 
465

 Neste “pouco mais” estamos a incluir o estudo de José Rosa ARAÚJO – Memória da Capela 
de Nª Sª da Agonia, Viana do Castelo, Confraria de Nª Sª da Agonia, 1963 e MOREIRA, 
Manuel António Fernandes – O Barroco no Alto-Minho. Viana do Castelo: Centro de Estudos 
Regionais, 2006. pelas informações documentais que trazem e os três estudos de Carlos 
Alberto Gouveia SILVA – Igrejas Barrocas do Concelho de Paredes de Coura. Paredes de 
Coura, Câmara Municipal, 1993; A Igreja de S. Paio de Agualonga. Cadernos de Arqueologia e 
Património, Paredes de Coura, p. 59-72; e A Capela do Divino Espírito Santo: primeiras 
considerações. Cadernos de Arqueologia e Património, Paredes de Coura, p. 97-117; o de 
Eduardo Pires de OLIVEIRA – Relações artísticas entre Braga e os Arcos de Valdevez no 
século XVIII. In Estudos sobre os séculos XVII e XVIII no Minho. História e Arte. Braga: 
APPACDM Distrital de Braga, 1996, p. 61-129; e o de Francisco LAMEIRA – Retábulos das 
Misericórdias Portuguesas, Faro, Universidade do Algarve / União das Misericórdia 
Misericórdias Portuguesas, 2009, p. 144-145 que atribui a André Soares um retábulo da igreja 
da Misericórdia de Caminha. Mas o estudo indubitavelmente mais importante é a tese de 
doutoramento de Paula Cristina Machado CARDONA – A actividade mecenática das confrarias 
nas matrizes do Vale do Lima nos séculos XVII a XIX. 4 vols. Porto: Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 2004 que embora seja sobre uma área restrita do território e 
essencialmente sobre arte religiosa, ultrapassa imenso o âmbito que o título indica. 
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aconteceu na arquitectura, na fachada da capela de Santa Maria Madalena da 

Falperra. Depois, tirando o palácio do Raio e os edifícios atrás referidos, será 

em pequenos pormenores e sobretudo na ornamentação das pedras de armas 

das casas senhoriais466 que o rococó se irá expressar com mais vigor. 

Será portanto na talha que o novo gosto irá ser mais seguido, até 

porque era mais fácil trabalhar a madeira que o duro granito, embora não se 

possa considerar essa questão como insuperável, o que se pode ver nos 

edifícios já apontados que nos mostram que a região estava servida de 

excelentes canteiros, quer do Minho, quer galegos. Mas também é verdade que 

é mais fácil emendar uma ocasional falha de mão numa obra de madeira do 

que noutra de pedra. E será, portanto, na madeira que iremos encontrar mais 

três nomes de grande dimensão, dois bracarenses, José Álvares de Araújo e 

Luís Manuel da Silva; e um de uma das freguesias do Couto de Landim, 

António da Cunha Correia Vale. 

José Álvares de Araújo foi um homem extremamente interessante 

porque trabalhou de ambos os lados, o da concepção e o da execução. Na 

execução tem sido, muito justamente, considerado um dos mais importantes 

entalhadores bracarenses de todos os tempos. Obras como a talha rococó da 

igreja do mosteiro de Tibães ou o retábulo de Nª Sª do Rosário, no convento de 

S. Domingos, em Viana do Castelo, falam por si, mesmo quando colocadas ao 

lado de outras menos interessantes (talha da capela do recolhimento do 

Menino Deus, em Barcelos, etc.). 

Mas não o podemos restringir às suas qualidades de executor, 

teremos que olhar o criador, o homem que não se limitou a uma aprendizagem 

oficinal – que não sabemos com quem foi feita! – e que ousou aventurar-se na 

arte de riscar. E aqui podemos ver que teve uma evolução quase meteórica. É 

aí que o problema surge. 

                                                 
466

 E não nas armas tumulares que são planas, não têm volumetria. Podem ver-se muitas 
destas armas nos diversos volumes que Vaz Osório da NÓBREGA dedicou ao distrito de 
Braga, inventário que infelizmente não ficou concluído. Para o concelho de Braga, por exemplo, 
dedicou dois volumes à cidade e um às freguesias rurais: Pedras de Armas e Armas Tumulares 
do Distrito de Braga. Vol. 1. Cidade de Braga. Vol. 1. Tomo 1 e 2. Braga: Junta Distrital de 
Braga, 1970/1971; e NÓBREGA, Vaz Osório da – Pedras de Armas e Armas Tumulares do 
Distrito de Braga. Cidade de Braga /freguesias rurais). Vol. 2. Braga: Junta Distrital de Braga, 
1972. 
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Os retábulos da igreja de Gondar, Guimarães (fig. 381 e 382) são 

muito interessantes pela data em que surgem, mas, repetimos, são de péssima 

qualidade de concepção. Em contrapartida, e passados apenas três anos, 

evoluiu imenso e mostrou capacidade para projectar um conjunto enorme de 

talha, o da igreja de S. Francisco dos Terceiros, em Ponte de Lima. Não que se 

possa reclamar de um desenho muito límpido, mas tem uma grande unidade e 

estabelece um bom diálogo com a arquitectura em que se insere. Mas daí à 

hipótese lançada e depois abandonada por Paulo Varela Gomes e José Vieira 

Caldas467 de poder ter sido o autor do projecto da capela vianense das 

Malheiras, o que só por si o coloca num plano extraordinário, vai uma enorme 

diferença.  

 

Luís Manuel da Silva, filho de Jacinto da Silva, foi outro mestre 

entalhador de extrema qualidade. Viveu, contudo, muito ao lado de seu pai, 

inclusive numa casa contígua ou quase contígua468. Analisando o seu percurso, 

ver-se-á que morreu ou no mesmo ano que o progenitor, ou em data muito 

próxima. A sua primeira intervenção conhecida, em 1759, mostra-o, aliás, ao 

lado do pai a dar parecer sobre o preço que deveriam atingir as sanefas da 

capela-mor da igreja de S. Vicente, o templo que ficava mais próximo de sua 

casa, onde seu pai fora mesário, e para onde iria fazer os mais variados 

trabalhos, de concepção, de execução e de intermediário, senão mesmo de 

outros tipos de trabalhos. 

Nos primeiros anos da sua carreira conhecida (1761-1763), surge 

quatro vezes como fiador do pai, mas depois já aparece nos pagamentos a 

receber, o que mostra que esse foi um subterfúgio que utilizaram para resolver 

aquela personalidade jurídica sem ter de pedir o favor a outrem. Mas também 

foi fiador de outros a lado de seu pai, embora esses encargos possam encobrir 

um trabalho colectivo, oficinal, como já acima expressamos no texto sobre 

Jacinto da Silva. 

 

                                                 
467

 Viana do Castelo, Lisboa: Presença, 1990, p. 80. 
468

 AMB. Livro das Ordenanças, 1764. fól. 133v. 
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Tabela 5 - Trabalhos de Luís Manuel da Silva 

 
Obra Data Jacinto da 

Silva 
Luís 

Manuel da 
Silva 

André 
António da 

Cunha 

Manuel 
Carneiro da 

Costa 
Ret mor. Ig Remédios. 
Lamego 

1764.10.23  Luís Manuel 
da Silva 

  

Mosteiro de Pombeiro. Vária 
obra. 

1764-1767  Luís Manuel 
da Silva 

  

Sanefas da igreja de S. 
Vicente 

1765-1767  Luís Manuel 
da Silva 

  

Ret mor. Conv Sto António 
Vale Piedade. V N Gaia 

1766.01.06  Fiador 
juntamente 
com seu pai 

André 
António da 
Cunha 

 

Ret mor. Ig Sta Cruz, Braga 1767.01.26  Luís Manuel 
da Silva 
(parceria) 

 Manuel Carneiro 
da Costa 
(parceria) 

Ret mor. Arentim, Braga 1767.05.15 Jacinto da 
Silva 

   

Ret Nª Sª da Boa Memória. Sé 1767.05.25 Jacinto da 
Silva 

   

Cadeiral. Conv Cabeceiras de 
Basto. 

1768.09.14  Luís Manuel 
da Silva 
(parceria) 

 Manuel Carneiro 
da Costa 

Retábulo-mor da igreja de 
Guadalupe.  

1768.12.04  Fiador???  Manuel Carneiro 
da Costa 

Varanda coro. Ig S Vicente, 
Braga 

1769.01.07  Luís Manuel 
da Silva 

  

Ret mor. Ig Lapa. Arcos 
Valdevez 

1769.01.19 Fiador fiador André 
António da 
Cunha 

 

Sanefas arco cruzeiro e dos 
altares colaterais. Ig S 
Vicente, Braga 

1769-1770  Encarregado 
de contactar 
Frei José 
Vilaça para 
fazer o risco. 
Obra 
arrematada 
por Manuel 
Sampaio, 
mas Luís M 
Silva aparece 
a receber 

  

Retábulo Nª Sª Terço, Ig S 
Domingos, Guimarães 

1770.04.18  fiador  Manuel Carneiro 
da Costa 

2 Ret laterais. Ig Lapa. Arcos 
Valdevez 

1771.02.01  fiador André 
António da 
Cunha 

 

Ret mor Ig S João Souto, 
Braga 

1772.07.01 Jacinto da 
Silva 
(parceria) 

Luís Manuel 
da Silva 
(parceria) 

  

Reforma camarim altar Senhor 
dos Passos, Ig Sta Cruz 

1772.1773    Manuel Carneiro 
da Costa 

Sanefas arco cruzeiro e dos 
altares colaterais. Ig S 
Vicente, Braga 

1773 Jacinto da 
Silva 
(parceria) 

Risco e 
parceria na 
execução 
Luís Manuel 
da Silva 

  

Retábulo da matriz de Fojo 
Lobal, Ponte de Lima 

1774.10.31  Luís Manuel 
da Silva 

  

Grade comungatória, Ig 
Misericórdia, Arcos Valdevez. 

1774.09.18  Luís Manuel 
da Silva 
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Altar e oratório da Sacristia Ig 
S Vicente 

1775.04.10  Luís Manuel 
da Silva 

  

Sanefa da porta da sacristia. 
Ig S Vicente 

1775.08.18  Luís Manuel 
da Silva 

  

Ret Sto António, Cap. Sta 
Maria Madalena, Falperra 

1776.04.17 Jacinto da 
Silva 

   

Altar colateral Ig matriz de 
Cabreiros, Braga 

1778.05.09  Luís Manuel 
da Silva 

  

2 retábulos colaterais Ig matriz 
Barroselas, Viana do Castelo 

1779.01.29  Luís Manuel 
da Silva. 
Após a sua 
morte a obra 
foi entregue e 
Francisco de 
Freitas Rego 

  

 
Luís Manuel da Silva é, mais ainda do que José Álvares de Araújo, o 

grande entalhador minhoto do rococó. Vendo a documentação conhecida sobre 

sua obra e cotejando-a com as peças que subsistiram, torna-se claro que é um 

homem que teve uma carreira muito curta, de apenas 20 anos (1759-1779). 

Mas também é verdade que ao contrário de outros como, por exemplo, André 

António da Cunha, é um entalhador que aparece referido bastante tarde, já 

com 27 anos, talvez por estar a trabalhar ao lado de seu pai. 

No final da vida, em 1779, com apenas com 47 anos, continuou fiel a 

um vocabulário, agora tardobarroco mas com alguns ornatos rococó, os 

retábulos colaterais em Barroselas, Viana do Castelo e que têm uma 

arquitectura em tudo semelhante ao retábulo de São Bento, da igreja do 

convento dos Congregados, ao retábulo do Espírito Santo (Sé de Braga) e, o 

que é ainda mais interessante, aos dois retábulos gémeos que estão de cada 

lado do transepto desta igreja e que são cerca de uma dezena de anos mais 

antigos, de um rococó ainda vibrante, que considero serem das peças mais 

belas de todo o Minho. A morte surpreendeu-o neste trabalho que viria a ser 

acabado por Francisco de Freitas Rego, com alterações propostas por Carlos 

Amarante, que já fora o autor do risco469. Pena é que nos finais do século XIX 

ou inícios do seguinte, lhes tenham colocado os arcos/sanefas que agora se 

vêem e que perturbam bastante a leitura que podemos fazer deles.  

                                                 
469

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 823, fls. 176v-177: ... pondo-lhe as fantasias a elleição de 
Carlos Luis Ferreira da Crus Amarante Arquitecto que fez os ditos riscos. Transcrevemos este 
documento no volume 2 desta dissertação. 
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Mas Luís Manuel da Silva não restringiu os seus trabalhos ao acto de 

pegar nas goivas e formões. Também aceitou o encargo de intervir na 

concepção de obras, seja como intermediário para contactar com Frei José 

Vilaça (de quem já tinha executado o retábulo do Santuário de Nª Sª dos 

Remédios, Lamego) para este fazer o risco para as sanefas e molduras dos 

quadros do corpo da igreja de S. Vicente (1769) seja, e isto é o mais 

interessante, por ser ele próprio a desenhar as alterações que viriam ser 

introduzidas naquelas obras, ousando, assim, intervir na obra de um riscador 

muito cotado na região. Deve dizer-se, porém, que não foi de todo invulgar esta 

capacidade inventiva dos mestres entalhadores de irem além das suas goivas, 

atitude muito mais corrente nas artes da pedraria; mas, seja como for, estes 

casos devem ser sempre assinalados.  

Infelizmente a documentação não nos indica qual poderá ter sido a real 

extensão do seu trabalho de autor de risco na igreja de S. Vicente, mas 

olhando atentamente para estas obras parece que poderemos considerar 

terem sido as sanefas que estão colocadas sobre os retábulos laterais, de um 

desenho mais simples e tradicional, natural em quem não deveria ter grande 

traquejo nestas artes: a estrutura da obra é dominante, está apenas 

pontualmente decorada com ornatos assimétricos, numa subversão que está 

mais de acordo com um espírito barroco que rococó. A obra não resulta muito 

bem porque o retábulo que encima é de estilo “nacional”; vale o facto de ambos 

os trabalhos estarem totalmente dourados o que se por um lado transmite uma 

certa unidade, não deixa por outro de anular o efeito de modernidade que 

poderia ser dado pela nova sanefa470. 

 

António da Cunha Correia Vale é outro dos nomes de referência do 

rococó minhoto. Oriundo do couto de Landim, da freguesia de S. Tiago de 

Areias, hoje concelho de Santo Tirso, tem um percurso que se espalha por todo 

o Minho mas que tem epicentro principal em Guimarães, como já foi assinalado 

                                                 
470

 Para além das referências contínuas de Robert Smith no seu livro Frei José de Santo 
António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do século XVIII. vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1972, veja-se também para o texto FERREIRA-ALVES, Natália Marinho – Silva, 
Luís Manuel. In Dicionário de Arte Barroca. Lisboa: Presença, 1989, p. 449-450. 
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por Natália Marinho Ferreira Alves que referencia uma série de obras, na sua 

esmagadora maioria de talha, entre os anos de 1745 e 1791471. 

É curioso notar que em 27 de Junho de 1752 aparece como mestre 

pedreiro numa procuração em que recebe a incumbência de destratar um 

trabalho que fora contratado em Guimarães por José da Silva Matos472. 

Voltará, aliás, a intervir na arte de modelar a pedra, desta vez para riscar a 

fachada da nova igreja do convento vimaranense de Santo António dos 

Capuchos (1763)473, cujas mísulas são compostas por grandes ornatos rococó, 

num desenho bem conseguido e excelentemente executado, ornatos que 

lembram na volumetria os da casa Lobo Machado, desta mesma cidade, 

embora aqui os motivos sejam muito mais difusos; em 1791 ainda desenharia a 

cornija da capela-mor da igreja dos Santos Passos. Correia Vale fará assim, 

embora pontualmente, o caminho inverso de Miguel Francisco da Silva, sem 

dúvida o caso mais paradigmático na abrangência das duas profissões de 

arquitecto e entalhador474. 

A bibliografia artística também lhe entrega o risco do retábulo-mor e 

oito sanefas da igreja da Misericórdia de Guimarães (1759, executado em 

1762-1763)475 (fig. 380), aqui quase a contraciclo, pois a concepção de toda a 

restante talha foi encomendada a Frei José Vilaça. 

É uma obra muito poderosa, muito volumétrica, que nada tem a ver 

com o desenho bem mais leve que viria a fazer para as mísulas da fachada do 

convento franciscano. O espaço da nave é imenso e terá sido talvez essa a 

                                                 
471

 GONÇALVES, Flávio, A talha na arte religiosa de Guimarães. Guimarães: [s.n.], 1982. Sep. 
Actas Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada, 4, p. 350 e 354; FERREIRA-ALVES, 
Natália Marinho – Vale, António da Cunha Correia. In Dicionário de Arte Barroca. Lisboa: 
Presença, 1989, p. 515. OLIVEIRA, António José - A actividade de artistas portuenses em 
Guimarães (1685-1768). Museu, Porto, 4ª série, 11, 2002, p. 148-149. 
472

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - Arquitectura civil e religiosa de Braga nos séculos 
XVII e XVIII. Os Homens e as Obras. Braga: 1994, p. 128. 
473

 FERREIRA-ALVES, Natália Marinho – Vale, António da Cunha Correia. In Dicionário de Arte 
Barroca. Lisboa: Presença, 1989, p. 515 e informação oral de António José Oliveira a quem 
agradeço esta e outras informações preciosas sobre Guimarães. 
474

 FERREIRA-ALVES, Natália Marinho – De arquitecto a entalhador. Itinerário de um artista 
nos séculos XVII e XVIII. In CONGRESSO INTERNACIONAL DO BARROCO, 1º – Actas, vol. 
1. Porto: Reitoria da Universidade / Governo Civil, 1991, p. 355-369. 
475

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça, escultor beneditino do séc. 
XVIII, vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 450. GONÇALVES, Flávio, A 
talha na arte religiosa de Guimarães. Guimarães: [s.n.], 1982. Sep. Actas Congresso Histórico 
de Guimarães e sua Colegiada, 4, p. 354. 
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razão que o levou a conceber uma peça extremamente grandiosa, quiçá 

influenciada pela arte de André Soares, como já foi referido por Flávio 

Gonçalves, e pintada num marmoreado escuro que, contudo, não parece jogar 

bem com a restante talha da igreja. Aqui não há subtilezas, há sim uma 

imponência que só é contrariada pelas colunas que são lisas. Dir-se-á que o 

retábulo é uma homenagem à entidade organizadora, a Misericórdia 

vimaranense, pois o seu brasão, encimado pela coroa real, surge plasmado e 

bem visível na parte central do ático, dominando toda esta máquina – num 

sentimento plenamente barroco e não rococó – e, de imediato, todo o espaço 

do templo. 

Correia Vale terá sido considerado uma personalidade eminente pois 

foi chamado a Braga em 1770 para participar na louvação daquele que deverá 

ter sido o mais dispendioso retábulo alguma vez levantado na cidade, o da 

capela-mor da igreja da poderosa irmandade de Santa Cruz que, como já 

vimos, foi entalhado por Luís Manuel da Silva e Manuel Carneiro da Costa, e 

que atingiu o impressionante preço de 1.610$000 réis476! O facto da confraria o 

chamar de tão longe para servir de louvado, poderá querer indiciar várias 

coisas, de que salientamos duas: que não haveria em Braga quem se lhe 

comparasse (Teodósio Álvares de Araújo interveio como perito por parte dos 

mestres), ou que o meio da talha local estava totalmente dominado por Jacinto 

da Silva, o que confirmaria o que já acima dissemos sobre a extraordinária 

importância da sua oficina. 

Para o demais, para os seus trabalhos apenas como entalhador, 

deixamos a bibliografia já referida pois nada há, para já, a acrescentar. 

 

Num outro patamar incomparavelmente superior teremos que 

considerar as obras de Carlos Amarante e, sobretudo, Frei José de Santo 

António Ferreira Vilaça, ambos figuras de primeiro plano, mesmo a nível 

nacional e já bastante bem estudados, embora o primeiro raramente tenha sido 

                                                 
476

 O complexo processo da construção deste retábulo já foi dado a conhecer com bastante 
minúcia por SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça, escultor beneditino 
do séc. XVIII, vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 429-449.  
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reconhecido como um exímio desenhador do rococó e o segundo não ter ainda 

a sua obra reanalisada e haver, também, muitos trabalhos seus por descobrir. 

 

Carlos Amarante tem sido apresentado na História de Arte Portuguesa 

como o introdutor do neoclassicismo no Norte de Portugal. Curiosamente, 

desde há cerca de 80 anos que é conhecido um excelente desenho seu, 

rococó, que está na capa de um livro que foi visto por todos quantos se 

interessam pela História de Arte Portuguesa: referimo-nos ao “Bom Jesus do 

Monte”, de Alberto Feio477. Mas essa é uma imagem que foi como que abafada 

pelo seu trabalho posterior. 

A verdade, porém, é que Carlos Amarante teve um percurso 

extremamente interessante no rococó. E é natural que assim tenha sido. A sua 

formação não foi escolar, o seu conhecimento foi feito por aquilo que foi vendo, 

quer na cidade, quer nos livros que o arcebispo, seu protector, lhe foi 

fornecendo através das encomendas que ia fazendo em Paris, como já atrás 

escrevemos. Em Braga parecia não haver quem se interessasse pelo novo 

gosto o que levava a que as coisas acontecessem com uma rapidez inusitada, 

talvez mais por moda que por vontade sentida, o que se compreende bem, 

quer através da leitura das actas das mais diversas confrarias quer, e 

sobretudo, pela leitura das “Memórias Particulares” de Inácio José Peixoto, o 

mais profundo conhecedor da sociedade bracarense do seu – aquele – tempo.  

Estão ainda por estabelecer as razões que levaram a que o padre 

Manuel Oliveira Vale, que fora nomeado pároco de uma das duas mais 

importantes freguesias urbanas, S. João de Souto, mudasse tão rapidamente 

de ideias artísticas, de um rococó (retábulo-mor da igreja desta freguesia, 

1772478) para um tardobarroco, os novos retábulos da Sé, a imitação dos que 

                                                 
477

 FEIO, Alberto – Bom Jesus do Monte. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 1930. 
478

 1772. 1 de Julho. Contrato de obra de entalha do Reverendo Manuel de Oliveira Vale [reitor] 
de S. João de Souto com Jacinto da Silva e seu filho Luís Manuel da Silva entalhadores desta 
cidade. ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 799, fls. 94v-95. Refira-se que fora nomeado pároco 
desta freguesia apenas dois meses e uma semana antes, em 22 de Março daquele ano: ADB. 
Registo Geral, vol. 127, fls. 192v-194: Registo de titulo da igreja e abadia de Sao Joao do 
Souto desta cidade a favor do Padre Manuel de Oliveira Vale. 
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estão em Mafra, no dizer de um texto coevo479, retábulos que têm sido 

classificados como neoclássicos por toda a historiografia talvez desconhecendo 

esta informação (fig. 350). Mas se tivermos presentes alguns factos da sua 

vida, perceberemos melhor esta sua tão rápida necessidade de afirmação 

pessoal, que também se poderia reflectir numa vontade de ser arauto dos 

novos gostos, gostos que talvez não sentisse mas que afirmava, da mesma 

forma que não tinha dinheiro para manifestar a sua aparente opulência, como 

muito sarcasticamente observou quem o conheceu bem de perto, o irónico e 

arguto Desembargador do Paço Arquiepiscopal, Inácio José Peixoto480, aqui já 

tantas vezes referido. 

Se conhecêssemos o perfil psicológico de Carlos Amarante 

poderíamos compreender melhor a sua obra. E até hoje não tem sido feita essa 

reflexão: 

Amarante nasceu em 1747, filho de Manuel Ferreira da Cruz 

Amarante, um homem que veio para Braga e que aqui obteve largo sucesso na 

corte do arcebispo onde foi músico e escrivão do Registo Geral; tinha uma letra 

tão perfeita que foi chamado a escrever estatutos de confrarias, actividade em 

que se revelaram os melhores calígrafos bracarenses do séc. XVIII481. 

Para além da protecção do pai, teve, como atrás vimos, D. Gaspar de 

Bragança como patrono, que chegou mesmo a encomendar livros de 

                                                 
479

 Em 15 de Agosto deste ano [1781] em que se festeja Nossa Senhora da Abadia na Se 
apareceram todos os altares colaterais do corpo da Se acabados e pintados a moderna e a 
imitação dos que estão em Mafra... Concluindo isto e parecendo mal ao fabriqueiro o conego 
Manuel de Oliveira Vale que tinha mandado fazer isto o ficar a capela mor com a antigualha 
com que estava parecendo muito mais mal a vista de tudo o mais reformado intentou deitar a 
dita capela mor abaixo para a fazer maior acrescela por tras; porem como para isto necessitava 
de mais dinheiro os conegos nao quiseram concorrer para isso mandou entao deitar-lhe abaixo 
todos os xadrezes e obra de relevo de que era feita mandou-lhe por suas cornijas de madeira e 
dealbar todo o tecto, as ilhargas mandou forrar de damasco carmesim com seus quadros no 
meio, fez de novo os assentos dos conegos e pondo a Senhora debaixo de um docel de seda 
carmesim de ramos de ouro; assim acabou com toda esta obra, a qual serviu primeira vez em a 
noite de natal deste mesmo ano que por esta novidade fez ir a Se muita gente para verem esta 
nova obra... ADB. Ms 341. Livro curioso, fls. 402-406. 
480

 Em Julho [de 1796] tomou posse o novo Deão por seu procurador, o cónego Manuel de 
Oliveira Valle que foi fazer este acto sahindo de sua casa em hua seje a 4, não tendo elle 
algua. Eu tenho visto a de tres prelados e nunca vi tal solemnidade... PEIXOTO, Inácio José – 
Memórias particulares… Braga: Arquivo Distrital de Braga, 1992, p. 233. 
481

 Veja-se, por exemplo, a portada dos Estatutos da Irmandade de Santa Cruz, de 1762, já 
dada a conhecer por SMITH, Robert C. – Três estudos bracarenses. Belas Artes, Lisboa, 2ª 
série, 24/26, 1970, fig. 21. 
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arquitectura a livreiros franceses e que em 1778, já Carlos Amarante tinha 31 

anos, o isentou das listas das Ordenanças da cidade482, uma situação que era 

extremamente invulgar para uma pessoa da sua condição.  

Este apadrinhamento foi, talvez, a razão principal, aliada aos seus 

invulgares dotes de desenhador, que levou a que com apenas 17 anos fosse 

convidado para fazer o desenho da portada do livro de Recibo e Despeza do 

Mosteiro dos Remédios (20 de Novembro de 1763 – 18 de Novembro de 1764). 

Revela aqui uma mão muito segura, um conhecimento de gravuras de 

Augsburgo que então deveriam existir em alguma profusão no Paço 

Arquiepiscopal e em que contrasta o desenho de alguns ornatos “gordos” com 

uma maioria de outros mais finos e nervosos, lembrando estalactites, ou seja, 

duas das correntes de ornatos mais em voga na época. Além disso tem na 

parte superior um conjunto de folhas e gavinhas que contrastam fortemente 

com todos os demais ornatos e que, o que é muito curioso, parecem ser uma 

alusão directa à portada dos Estatutos que dezasseis anos antes André Soares 

desenhara para um espaço similar, os Estatutos da irmandade do Bom Jesus e 

Santa Ana (1747), que iremos estudar mais adiante. A sua assinatura é 

completa, sendo a letra bastante inclinada para a frente, o que se por um lado 

poderá ser entendido como uma afirmação da sua personalidade numa altura 

em que os pintores em Braga não assinavam os seus quadros – apenas alguns 

calígrafos o faziam nos Estatutos das confrarias que escreviam –, por outro 

poderá ser apenas uma imitação do que o pai praticara no ano anterior, 

também na portada de um livro de Estatutos483 ou, ainda, do que via naquelas 

gravuras. 

Mas a protecção que recebeu não se estendeu apenas à escolha para 

desenhar livros. Com 15 anos foi-lhe atribuída a profissão de músico484, arte 

que se cultivava em casa, tanto que o pai recebeu no ano seguinte uma 

                                                 
482

 7 de Junho de 1778: ADB. Registo Geral, vol. 209, fls.297-297v: Decreto de Sua Alteza, a 
favor de Carlos Luis Ferreira da Cruz Amarante, Arquitecto desta cidade, pelo qual e isento das 
Listas da Ordenanca desta mesma.  
483

 É muito curioso anotar que, nas assinaturas, a letra do pai e do filho são muito similares, 
sendo a do pai menos inclinada. Está publicada em SMITH, Robert C. – Três estudos 
bracarenses. Belas Artes, Lisboa, 2ª série, 24/26, 1970, fig. 21.  
484

 AMB. Livro das Ordenanças, 1764, fls. 153v-159. Nascera na rua de Santo André mas 
agora estava a morar na rua dos Capelistas. 
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provisão que o nomeava cantor na capela de música da Sé485
; com 20 anos foi 

chamado para sacristão da confraria de Nª Sª de Guadalupe486. As nomeações, 

porém, não ficarão por aqui. Em 21 de Janeiro de 1773, com apenas 26 anos, 

foi escolhido para inspector das obras públicas da cidade487, cargo que foi 

criado de propósito para ele pois não existia antes. Apesar de em 1769 a 

Câmara intentar fazer uma série de obras, como já vimos, em nenhum 

documento encontramos uma única referência à existência de um responsável 

técnico pelas obras que se intentavam fazer. Deve notar-se que já naquele ano 

de 1769 Amarante recebera a quantia de 2$400 réis “por uns riscos” que fizera 

para o Senado da Câmara, obra pequena, muito possivelmente a das escadas 

da Igreja da Misericórdia, executada por Paulo Vidal488. Seis dias após a 

nomeação para inspector das obras públicas, recusou nova benesse, a de 

afilador municipal, sem dúvida mais trabalhosa e, sobretudo, passível de 

muitos confrontos com os comerciantes que não tinham as suas medidas 

correctas489. 

Diferente, mas talvez não muito, é a sua carreira como desenhador. Da 

mesma forma que André Soares e após aqueles trabalhos da sua juventude de 

músico e sacristão, Carlos Amarante iniciou uma carreira de criador, não se 

conhecendo nenhuma referência que o indique como executante de qualquer 

tipo de arte.  

                                                 
485

 ADB. Registo Geral, vol. 133, fls. 356-358. Tem a data de 1 de Outubro de 1765. 
486

 Arquivo da Capela de Guadalupe. Arquivo da Confraria de Nª Sª de Guadalupe. Livro de 
Termos, fól. 12. 
487

 ... e outrossim elegeram para inspector das obras publicas desta cidade, assim deste 
Senado como particulares a Carlos Luis Ferreira Amarante, do campo de Santa Ana, desta 
cidade, e o mandaram chamar a este senado e lhe encarregaram que vigiasse e examinasse 
todas as que sobrarem e havendo nelas defeito dara parte a este Senado imediatamente nos 
dias dele; e que por este trabalho lhe mandarão dar ao fim no ano o que tiver merecido, o que 
assim aceitou... AMB. Actas da Câmara 1767-1774, fól. 161v, 164v. 
Voltará a receber esta nomeação cinco anos mais tarde. AMB. Registo de papeis, leis, 
provisões e decretos 1765-1786, fól. 203. 
488

 AMB. Actas da Câmara 1767-1774, fls. 53v-54. 
489

 AMB. Actas da Câmara 1767-1774, fól. 163. 
Note-se que, por exemplo, em 23 de Março de 1787 a câmara proibiu o uso de toldos nas lojas 
dos comerciantes porque requereram a este senado os moradores expondo o grande prejuízo 
que recebiam pela proibição da porem toldos nas suas portas como se tinha já determinado 
pelo acórdão de [não indicado] a folhas [também não indicadas] em que lhes fora proibido o 
uso dos ditos toldos por fazerem com eles escuras as lojas e aptas para enganos públicos... 
AMB. Actas da Câmara. 1782-1788. Caixa 24, Livro nº 47, fls. 148v-149. 
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 Pouco se sabe sobre a sua obra da juventude mas deverá ser bem 

mais complexa do que aquela que a documentação lhe entrega, atendendo 

quer à protecção arcebispal, quer ao cargo que passou a ter após o início do 

ano de 1773, o que conjugado com a sua ligação ao Paço Arquiepiscopal 

poderá apontar para uma série de trabalhos, tanto mais que já em 1769 

recebera do Senado da Câmara, voltamos a citar, 2$400 réis “por uns riscos” 

para obras infelizmente não indicadas mas que poderão perfeitamente também 

passar pelo novo desenho da parte central do Campo Novo, sobretudo da nova 

fonte, ou do Arco da Porta Nova490, embora sejam de sinal estético muito 

diferentes, uma tardobarroca e outra classicizante, correntes que como já 

vimos coincidiam nos gostos bracarenses, sendo que a barroca tinha como 

elemento justificativo a água e a outra um arco triunfal, no que também aí 

estavam correctas. 

A sua carreira de desenhador foi, como vimos, marcada por uma 

primeira obra realizada em plena juventude. Logo de seguida realizou outros 

dois desenhos, em 1765 (portada dos Estatutos para leme, e governo da 

florentissima irmandade de Nossa Senhora da Torre...491) (fig. 372) e em 1767 

uma pequena iluminura assinalando o governo do arcebispo D. Gaspar, para 

um pequenino e estranho livro com que a irmandade de Nª Sª a Branca 

homenageia os arcebispos, desde D. Diogo de Sousa até à actualidade (fig. 

373). São duas peças muito semelhantes na sua estrutura, colocando os 

ornatos nos cantos dos rectângulos e nas meias linhas que o formam, mas 

estes são bastante diferentes, sendo que no primeiro são profundamente 

assimétricos, isto é, nunca se repetem, embora assumam volumes 

semelhantes. Na peça iluminada mantém-se a total assimetria mas os ornatos 

são menos exuberantes, sendo que os que estão no eixo central nada têm a 

ver com o rococó mas sim com o tardobarroco, lembrando mesmo os motivos 

                                                 
490

 Um edifício como o Arco da Porta Nova deveria ter forçosamente um risco. Mas a 
documentação não nos dá nenhuma indicação nesse sentido. A hipótese levantada por Robert 
Smith de que poderia ser uma obra final de André Soares, atendendo à simplificação de 
desenho que a sua obra estaria a receber no final da sua vida, parece-nos muito pouco 
plausível atendendo a alguns trabalhos que se conhecem desse período. 
491

 SMITH, Robert C. – Três estudos bracarenses. Belas Artes, Lisboa, 2ª série, 24/26, 1970, 
fig. 19. 
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que envolvem as armas do arcebispo as velhas rolarias flamengas, aliás muito 

usadas nas cartelas que emolduram as pedras de armas da cidade e da sua 

região. De notar que enquanto no primeiro destes dois desenhos repete a 

assinatura completa, no segundo usa abreviaturas, escrevendo apenas por 

inteiro o seu nome de família. 

Muito diferentes são as duas portadas de Estatutos que realizou e 

assinou no ano de 1768, uma para a irmandade de S. Sebastião492 (fig. 371) e 

outra para a de S. Vicente493. Enquanto a primeira é de um desenho 

relativamente simples, em que uma metade repete a outra, ao contrário do que 

antes fizera em todos os seus trabalhos similares anteriores, a segunda é 

incomparavelmente mais rica porque está organizada em dois momentos 

diferentes, duas cartelas que se sobrepõem. Enquanto na inferior continua um 

lado a ser repetido no outro, embora os ornatos sejam bem mais finos e 

“nervosos”, na parte superior tudo se torna diferente, não por o interior estar 

decorado com uma imagem do santo e os atributos que o tornam reconhecido, 

a barca e o mar, o corvo e uma palma na mão, no exterior temos uma cartela 

em que volta a haver assimetria entre ambos os lados, parecendo mesmo que 

uma é o negativo da outra, o que, afinal, não as torna assim tão diferentes. 

A moldura que fez para a irmandade de S. Sebastião, de estrutura 

tardobarroca envolta em ornatos rococó, teria uma maior vida bracarense, pois 

viria a ser repetida em datas quase imediatas, com variantes, é certo, num livro 

de música da irmandade de S. Vicente ainda hoje existente no seu arquivo, o 

Graduale bracharense integrum (1770) e nos Estatutos reformados da 

irmandade de Nª Sª a Branca (1773). Estas duas cartelas não estão assinadas. 

                                                 
492

 Arquivo da Capela de S. Sebastião. Vol. 45. Estatutos da Confraria do invicto Martyr S. 
Sebastião... 1768. Página de rosto. 
Este motivo foi frequentes vezes objecto de estudo por parte dos mais variados gravadores de 
Setecentos. Marie-Thérèse MANDROUX-FRANÇA, no seu artigo intitulado Information 
artistique et “mass-media” au XVIII

e
 siécle: La diffusion de l’ornement grave rococo au Portugal. 

Bracara Augusta, Braga, 27 (76), 1973, p. 438 refere um Cartouche Pittoresques, da autoria de 
Pierre-Edme Babel, gravadas por Chereau, também proveniente de alguma biblioteca de 
conventos nortenhos e também à guarda da Escola Superior de Belas Artes da Universidade 
do Porto, apresenta um que tem na forma e não nos ornatos, alguma similitude com esta 
cartela dos Estatutos da irmandade de S. Sebastião. 
493

 Arquivo da Igreja de S. Vicente. Confraria de S. Vicente. Estatutos da Irmandade... 
Reformados no ano de 1768. Página de rosto. 
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No domínio do risco de trabalhos de talha, Amarante começou mais 

tarde pois apenas são conhecidos obras a partir do ano de 1769, o que mesmo 

assim poderá ser considerado muito cedo, pois tinha então apenas 22 anos. E 

será aqui que o seu temperamento irá explodir, numa contínua queixa para 

receber mais e mais dinheiro pelas obras que fazia, não se importando mesmo 

de copiar outras que não eram suas. Esta atitude é importante: sentir-se no 

direito de receber dinheiro por obras que não eram da sua criação, de que 

apenas fizera cópia. Curiosamente, teve esta atitude com uma confraria e 

nunca, pelo que se conhece, com a Câmara494. 

A primeira obra, a varanda e a caixa dos novos órgãos do coro alto da 

igreja de São Vicente (fig. 352), seriam contratadas em 7 de Janeiro de 1769 

por Luís Manuel da Silva495 que, muito possivelmente, fez algumas alterações 

ao projecto original, o que ainda não está bem apurado.  

Os estudos feitos até agora à obra de Carlos Amarante, referem só 

muito levemente esta obra e vão na sequência das palavras de Robert Smith 

que num texto valoriza a caixa do novo órgão496 e noutro a varanda do coro497. 

E se na verdade Smith não estuda a obra porque o seu interesse no momento 

não era esse, já no caso dos outros dois livros que a referem não se percebe a 

razão, sendo que um é uma pequena monografia do templo498 e o outro é um 

doutoramento sobre a vida e obra deste mestre499. Mas esta falta de interesse 

é perfeitamente sintomática da visão que a História de Arte portuguesa lhe 

dedica: Amarante é “apenas” um mestre do neoclássico! 

Ora, a varanda do coro é não só uma peça extremamente 

interessante, com uma organização que vai muito na linha das demais 

                                                 
494

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. Vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 435, nota 36. 
495

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 785, fls. 58-59. 
496

 SMITH, Robert C. – Três estudos bracarenses. Belas Artes, Lisboa, 2ª série, 24/26, 1970, p. 
63. 
497

 SMITH, Robert C. – André Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 
59, nota 86. ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 785, fls. 58-59; Arquivo da Igreja de S. Vicente. 
Irmandade de S. Vicente. Vol. 3349. Livro 7 dos termos 1765-1772, fól. 110 (Smith refere 137v-
138). 
498

 COSTA, Luís – A igreja paroquial de São Vicente. Braga: APPACDM Distrital de Braga: 
1991, p. 34. 
499

 DUARTE, Eduardo Alves – Carlos Amarante (1748-1815) e o final do classicismo: Um 
arquitecto de Braga e do Porto. Porto: FAUP Publicações, 2000, p. 187. 
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varandas do coro e caixas de órgãos bracarenses que têm nas igrejas da Sé e 

Santa Cruz os melhores exemplos, embora quase três décadas mais antigas500 

como, e isso ainda a torna mais digna de ser admirada, é de certa forma 

percursora da talha que Vilaça viria a traçar no final daquele mesmo ano de 

1769 para cobrir o arco triunfal501, embora também se possa pensar que o 

mestre beneditino tomou essa atitude para ter o cuidado de harmonizar os 

desenhos pois há um certo paralelismo nos motivos utilizados pelos dois 

mestres e na forma como os utilizam, sensação que é reforçada pelo facto de 

ambas as peças estarem hoje com o mesmo tipo de pintura, a branco e 

ouro502. 

E é nesta peça que encontramos pela primeira vez a questão acima 

referida da insatisfação com o dinheiro recebido. Na acta da sessão da 

irmandade de São Vicente do dia 23 de Janeiro de 1769, pode ler-se o 

seguinte: 

 

... Também foi proposto que como se tinha mandado dar seis mil e 

quatrocentos reis pelo risco e modello a Luis Ferreira Amarante e este os nao 

quis aseitar por achar pouco e andando o escrutinio se venceu se lhe desse 

mais mil e seicentos reis para com eles fazer a quantia de oito mil reis... 503 

. 

Qual seria a verdadeira razão para esta queixa? Mau hábito das 

confrarias em pagar o devido valor pela concepção de riscos? Ou será que 

Carlos Amarante tinha um alto conceito de si próprio, julgando que a sua arte 

valia mais do que os outros a avaliavam? Ou será que tendia a abusar sabendo 

                                                 
500

 Vejam-se estas duas obras em SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo escultor 
bracarense. Porto: Nelita Editora, 1970. 
501

 Igreja de S. Vicente. Irmandade de S. Vicente. Vol. 3349. Livro 7 dos termos 1765-1772, fls. 
139v-140. 
502

 É curioso que mesmo Luísa Reis Lima, a investigadora que maior atenção dedicou à talha 
de Amarante, se debruça essencialmente sobre o seu período neoclássico: LIMA, Maria Luísa 
Gonçalves Reis – Carlos Amarante e a corrente estética do final do século XVIII: a obra de 
talha. Revista de Ciências Históricas da Universidade Portucalense, Porto, 13, 1998 (sep.). 
LIMA, Maria Luísa Gonçalves Reis – Carlos Amarante e o retábulo tardobarroco bracarense. In 
Barroco, Actas do II Congresso Internacional. Porto: Departamento de Ciências e Técnicas do 
Património / Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2001, p. 563-570. 
503

 Igreja de S. Vicente. Irmandade de S. Vicente. Vol. 3349. Livro 7 dos termos 1765-1772, fól. 
110. 
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que gozava de uma grande protecção por parte de D. Gaspar? Já atrás vimos 

que a palavra do arcebispo equivalia a uma ordem. O acréscimo que Amarante 

recebeu pelo seu trabalho é notável porque foi na ordem dos 25%! E a mesma 

questão voltaria a ser levantada em 1774-1775, com a irmandade de Santa 

Cruz, assumindo aqui aspectos mais graves porque neste caso Amarante não 

estava a criar mas sim a reproduzir algo já existente e na própria cidade de 

Braga. E aqui também é extremamente interessante porque ao contrário do 

que acontecera em 1754 na igreja de S. João de Souto em que não houve a 

menor questão em reproduzir, mas com ornatos modernos, isto é, rococó, o 

retábulo que estava no outro lado da nave, exactamente defronte, há em Santa 

Cruz uma depreciação da cópia de um risco: 

 

A maior parte da idea do risco não he propriamente delle, nem nova, mas sim 

extrahida da do retabulo que nesta mesma cidade se acha na Igreja de São Paulo e em o Altar 

de Nossa Senhora da Luz e como assim de muito menos estimaçam e valor...
504

 

 

Embora lhe tivesse sido pedido apenas um projecto, Amarante 

concebeu mais dois por sua livre iniciativa, recusando, por essa razão, a 

quantia de 14$400 réis que a confraria lhe quis pagar, o que o levou a queixar-

se ao arcebispo seu protector que ordenou à confraria que justificasse no 

curtíssimo prazo de três horas as razões que a tinham feito tomar esta atitude. 

Como não poderia deixar de ser na Braga de então, a confraria, para não 

entrar em choque com o arcebispo, acabaria por lhe pagar um pouco mais, 

9$600 réis, mas só depois de ter recebido um pedido de desculpa, totalizando 

assim 24$000 réis, ou seja, bem mais do que os 19$200 réis que foram pagos 

a Frei José Vilaça, que com quase pleno acordo de toda a mesa fizera o risco 

para este novo retábulo, navetas e outras peças! 

As sanefas iguais que desenhou para as portas laterais da igreja da 

Misericórdia, de Junho de 1774, têm um desenho muito poderoso, 

extremamente volumétrico, bem dentro da linha da talha que André Soares 
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 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 26, fls. 109v-110; 115-
116v; 123-123v. SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor 
beneditino do século XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972 vol. 2, p. 435, nota 
36. 
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tinha concebido para Tibães e estavam bem longe do que Amarante tinha feito 

para a igreja de Santa Cruz505.  

Este desenho, muito cheio, ir-se-á manter na parte superior das 

sanefas que riscou em 1774 ou 1775 para o púlpito da igreja de Barqueiros, 

Barcelos506, e também para os cantos e motivo central da sua caixa, no que 

contrasta fortemente com o desenho bastante severo do retábulo-mor (fig. 

331), de colunas lisas e muito pouca decoração no ático, trono e demais partes 

e um desenho muito frustre do sacrário, resultando assim este retábulo uma 

peça muito pouco interessante507.  

Os ornatos desapareceriam no desenho dos dois retábulos laterais que 

concebeu para a igreja matriz de Barroselas, Viana do Castelo, já em 1779508, 

em que apenas assiste à modelação da madeira, em côncavos e convexos de 

desenho sinuoso que já nada têm a ver com um sentir rococó mas sim 

tardobarroco, aliás de excelente concepção, muito diferente dos seus trabalhos 

anteriores. 

Olhando em retrospectiva, pode dizer-se que há um contraste muito 

forte entre a obra de desenho e a de talha de Carlos Amarante no período da 

sua juventude, isto é, até meados da década de 1770. Em geral, os desenhos 

são extremamente bem elaborados, com mão leve e muito segura, com um 

desenho harmonioso, sempre dentro de uma estética rococó. Em contrapartida, 

a talha é muito irregular, umas vezes de excelente qualidade (igrejas da 

Misericórdia e paroquial de Barroselas, embora esta já bastante tardia na 

manutenção de um gosto tardobarroco) e outras muito fraca (talha do Santuário 
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 ADB. Misericórdia 674. Despesa do Tesoureiro 1756-1792, fól. 270v: d com Carlos 
Amarante por um risco que se lhe mandou fazer por ordem da mesa para as sanefas das 
portas $480. 
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 1775. 7 de Fevereiro: Contrato de obra de tribuna do santuário de Nossa Senhora das 
Necessidades que faz o Doutor Superintendente das Santuários deste arcebispado com Álvaro 
José Pereira, entalhador da rua dos Chãos de Cima desta cidade. ADB. Nota Geral, 1ª Série, 
vol. 809, fls. 67-68. ARAÚJO, António Veiga – O Santuário de Nª Sª das Necessidades de 
Barqueiros (subsídios para a sua monografia). Barcelos Revista. Barcelos, 2ª série, 1, 1990, p. 
14. ARAÚJO, António Veiga – Barqueiros. Retalhos da sua história. Barqueiros: Junta de 
Freguesia, 2001, p. 95-99. 
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 É extremamente interessante o facto de ter sido nesta igreja que o arcebispo D. Gaspar 
começou, em 1780, uma sua visita pastoral. ADB. Ms 341: Livro curioso, fls. 378-379. 
508

 1779. 29 de Janeiro. ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 823, fls. 176v-177: Contrato da obra da 
igreja de S. Pedro do Couto de Capareiros que faz o reverendo abade da mesma freguesia 
com Francisco de Freitas Rego desta cidade. 
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de Nª Sª das Necessidades de Barqueiros e retábulo da capela de Nª Sª da 

Consolação, Braga, de 1776509). Ou seja, tem um percurso muito sinuoso do 

ponto de vista estilístico. 

Do ponto de vista humano parece ter sido um homem que abusou da 

extraordinária protecção que gozou como ninguém, ávido de dinheiro e muito 

cheio de si próprio, não se importando mesmo de se apropriar de ideias dos 

outros. 

Mas, no cômputo geral, Carlos Amarante foi, inquestionavelmente, um 

dos mais importantes criadores da Braga e do Minho do terceiro quartel do 

século XVIII.  

 

Frei José Vilaça. O entalhador José Ferreira Vilaça, que em Janeiro de 

1758 entrou para a congregação beneditina, depois de destratar em 13 de 

Dezembro de 1757 o grande contrato que lavrara, de parceria com José Alves 

de Araújo, com aquela congregação510. Foi já merecedor da mais completa e 

complexa biografia artística de um artista português dos períodos barroco e 

rococó, senão mesmo de toda a História de Arte portuguesa. Trinta anos mais 

tarde pensamos, contudo, que há ainda bastante a rever e a acrescentar ao 

trabalho de Robert Smith511. 

No Livro de rezam que nos deixou512, tem no penúltimo fólio uma frase 

que deixa, no mínimo, grande margem para pensar e desenvolver farto 

trabalho de campo, em arquivos e obras:  

 

Dipois das Obras que tenho feito é riscado na minha Religião fis outras 

muitas em diuersas partes do Reino que para as referir seria presizo escrever 

muito a este respeito, &. 
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 Arquivo da Confraria de Nª Sª da Consolação, Nogueiró, Braga - Termos da Mesa 1774-
1803, fls. 14. 
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 ADB. Livro de Notas do Couto de Tibães, 1ª série, vol. 85, fls. 75-77. OLIVEIRA, Aurélio de 
– Robert Smith. O cantor dos poetas do granito e do castanho dourado de Tibães. In Robert C. 
Smith: A investigação na História de Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000, p. 
226-230. 
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 ADB. Monástico Conventual. Congregação de São Bento, 728. Livro de rezam do irmão frei 
José de Santo Antonio Vilaça... 1795. 
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 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 100-152. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
198 

 

Não pode haver dúvida que o elenco das obras que Frei José Vilaça 

indica que riscou é relativamente curto para um homem que tinha 

indubitavelmente uma enorme fama na região e, além disso, era o principal 

responsável pelas obras da sua “religião”, como naquela data se dizia, uma 

“religião” que era consideravelmente abastada e tinha um grande conjunto de 

mosteiros numa área muito pequena, o Entre Douro e Minho, para já não falar 

do resto do país. Acreditamos que a sua obra poderá vir a ser muito maior 

assim que se fizerem estudos parcelares exaustivos, concelho por concelho ou, 

talvez, depois de se analisarem detidamente, por exemplo, as igrejas e capelas 

que estavam sobre a alçada dos diversos mosteiros da Congregação 

Beneditina. É esse um trabalho enorme, mas nem após ele conseguiremos 

obter uma lista exaustiva das suas obras, tantos são os livros de actas e de 

despesas que se perderam, e tantos deverão ser os trabalhos que poderão 

nunca ter sido neles referenciados. 

Smith trabalhou decididamente o Livro de rezam, talvez a única forma 

de o fazer naquela data, porque a obra a que se propunha era imensa e os 

trabalhos nos ricos arquivos do Minho estavam ainda extremamente 

embrionários. Ainda por cima, com um parágrafo tão ambíguo como o que 

acima transcrevemos! Mas teve a felicidade de ter vivido numa época em que 

as igrejas estavam geralmente abertas durante todo o dia, para além de ter 

beneficiado – e muito justamente, deve dizer-se – de um sem fim de facilidades 

que lhe franquearam, também, todos os arquivos que precisou de consultar e 

que agora estão, por vezes, inexplicavelmente fechados.  

Mas, talvez por ter pela frente um trabalho que se pode quase 

considerar como insano, não analisou com alguma frieza as palavras do monge 

artista, e deixou seguir como similares as palavras risquei e tenho feito. E a 

verdade é que, como temos vindo a ver, são muito, muito diferentes. Além 

disso, e porque trabalhava praticamente só, não conheceu um sem fim de 

outros documentos, notariais, de confrarias, etc., nem fez um trabalho 

continuado de Arquivo, embora tenha deixado uma obra imensa, fundamental. 
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Voltemos ao seu texto, às obras que aponta e aquelas palavras. A lista 

das obras que refere foi lançada na primeira metade da década de 1780, isto é, 

24 anos após os grandes trabalhos de talha do mosteiro de Tibães. Dizemos 

esta data porque Vilaça (que tinha então cerca de 55 anos) escreveu no Livro 

de Rezam que fez na casa mãe da sua congregação, entre outras, a caixa do 

órgão que sabemos datar do triénio de 1783-1786. Era, para os nossos 

conceitos actuais, um homem relativamente novo; mas 24 anos é muito tempo. 

Será que as suas palavras ali estavam absolutamente correctas, que não teve 

nenhum engano? A verdade é que sendo ele um criador custa a perceber 

como é que referiu de uma forma tão leve as suas obras. 

Atentemos agora nas palavras: uma, riscar, quer dizer que concebeu. 

A outra, a expressão tenho feito, poderá querer dizer três coisas muito 

diferentes: riscar, executar e, por fim, riscar e executar, em simultâneo. Nada 

mais natural. O que é curioso é que antes de ter entrado para a Congregação 

Beneditina não se lhe conhece a autoria de um único risco.  

Posta esta premissa, logo nos surgem imediatamente um sem fim de 

dúvidas: quando é que começou a riscar trabalhos para a sua Congregação? 

Durante o tempo que manteve a relação de trabalho com José Alves de Araújo 

ou só depois de ter acabado a execução das obras que estavam em curso na 

igreja da casa-mãe, o cadeiral e demais talha da capela-mor e alguma da nave 

e o oratório do Cristo do coro alto? 

E várias outras questões se podem colocar como, por exemplo, estas: 

qual seria a sua predilecção nas obras que concebeu e nas que executou, 

talha, imaginária, arquitectura, outras artes? O que é que preferiria fazer: 

conceber ou executar? 

Smith diz-nos que Vilaça se expressou, sobretudo, na arte da talha, 

aliás a da sua formação e o grosso da sua obra conhecida, devendo englobar-

se aqui, também, alguns móveis geralmente utilizados nas capelas-mor dos 

conventos, nomeadamente grandes bancos, cadeiras e credencias. A partir do 

seu Livro de Rezam, construiu toda uma teia tentacular que, porém, cai 

parcialmente porque algumas das obras que dizia estarem documentadas 

parece não o estarem efectivamente. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
200 

O problema é muito, muito complexo. Olhando para a grande massa 

de talha que foi contratada para a igreja do mosteiro de Tibães em 9 de 

Outubro de 1756 e para a que foi depois feita entre 1758 e 1761, sobretudo os 

bancos e seus espaldares513 na capela-mor, e a cadeira do Dom Abade, torna-

se muito difícil destrinçar o que é que foi da lavra intelectual de André Soares e 

de Frei José Vilaça, com a agravante de não sabermos, naquele documento, 

que partes couberam a cada um dos dois contratantes, José Alves de Araújo e 

José Ferreira Vilaça. Veja-se, por exemplo, o friso corrido que existe na parte 

inferior dos púlpitos e o que está a fechar os remates dos espaldares dos 

bancos da sacristia: à primeira vista são exactamente iguais, só um olhar muito 

atento nos permite perceber que o do púlpito tem um desenho mais fino e é 

mais volumétrico pois o desenho base é exactamente o mesmo! 

O conhecimento de mais documentação, neste caso aquele contrato 

notarial, permite-nos não só mudar a atribuição de uma série de obras como, 

também, questionar as palavras escritas pelo próprio punho de Vilaça no seu 

Livro de Rezam e, por arrastamento, algumas afirmações que foram feitas por 

Smith, nomeadamente na parte inicial do estudo geral da obra, no sub capítulo 

O primeiro estilo514. 

Embora se vá estudar as obras de André Soares no próximo capítulo, 

queremos deixar já aqui referido que o conjunto de sanefas do “primeiro estilo” 

que estavam documentadamente dadas a Vilaça (inventário nº 47, 48, 49, 51, 

52515) foram desenhadas por André Soares e entalhadas, isso sim, por Vilaça 

ou por José Alves de Araújo. 

É verdade que no Livro de Rezam, escrito ao longo da sua vida, Vilaça 

foi peremptório a afirmar, que riscou ... sanefas nas portas tudo na capela 

mor... duas sanefas no cruzeiro... caixilhos das frestas... na Sancrestia516; esta 
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 Deve referir-se que embora os espaldares se repitam, o do lado da epístola ficou inacabado 
pois não recebeu a decoração de flores que se pode ver no lado oposto. 
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 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 248-259. 
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 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 469-483. 
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 ADB. Monástico Conventual. Congregação de São Bento, 728. Livro de rezam do irmão frei 
José de Santo Antonio Vilaça... 1795. 
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informação, lançada talvez em meados da década de 1780, contraria o texto do 

contrato notarial, em que se pode ler muito claramente o seguinte: 

 

... mais seis Sanefas das frestas mais duas Sanefas das portas da 

mesma Capella major Como estão nas plantas - mais dois pulpitos cujos 

Remates delles riquarão Sobre cahidos para fora de tres palmos e mejo do 

retiro Como esta nas plantas - mais oito Sanefas dos Arcos das Capellas da 

igreja E debaixo do orgão sera o que pedir o Lugar como esta nas plantas - 

mais se dara as plantas pera as Sete frestas pequenas do Corpo da igreja 

feitas por Andre Soares - mais duas Sanefas das duas portas que entrão 

pera as Capellas Comforme a planta - mais duas Sanefas de tamanho das da 

Capella major hua pera a fresta da Capella do Rozario outra para a tribuna 

que se ha de a orta que entra pera o cruzeiro de que se dara a planta - mais 

hua Sanefa para a porta da Sancrestia de que se dara a planta E mais Seis 

Sanefas pera as frestas da Sanchristia de que se dara a planta e mais duas 

Sanefas pera as portas da Ante Sancrestia todas de grandeza que pedir o 

Sitio de que se dara planta pelo mesmo Autor...517 

 

Com este documento, não pode haver dúvidas sobre a paternidade 

destas obras, embora se deva dizer que o contrato era no valor de 6.650$000 

réis e o conjunto dos 11 pagamentos que encontramos no Livro de Obras 

iniciado em 1751, sempre feitos a José Alves de Araújo e nunca a José 

Ferreira Vilaça, nos dê apenas um valor máximo de 2.650$000, balizados entre 

as datas máximas de 1756 e 10 de Abril de 1760518, ou seja, menos de 

metade, 39,85% do total! 

Sabendo-se que os dois mestres se separaram um ano e três meses 

mais tarde (13 de Dezembro de 1757), poder-se-á questionar se o contrato foi 

ou não cumprido, o que é que terá ficado de fora, se é que alguma coisa ficou. 

Mas a verdade é que o documento de trespasse é bem sólido nessa parte, 
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 Este documento vai lançado no volume 2 desta dissertação. No seu livro André Soares 
(Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 68) afirma serem documentadamente de Soares apenas 8 
sanefas e caixilhos da talha da nave e a sanefa do arco cruzeiro em vez das 34 que se podem 
ver no contrato notarial. 
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 ADB. Monástico conventual, Beneditinos 463 (Livro de obras 1751-1760). 
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especifica muito bem que as obras passariam apenas de um para o outro, 

mantendo-se todo o restante na mesma. 

 

... e logo pelos ditos Jose Antonio Ferreira Villaça e Joseph Alvarez de 

Araujo, foy dito que elles tinhão tomado toda a obra de que trata a dita 

escriptura ambos sobresy com todas as clauzullas e condiçoens nella 

declaradas a qual obra disse elle dito Joseph Antonio Ferreira Villaça que a 

trespassava ao dito Joseph Alvarez de Araujo assim e na forma que a tinhão 

tomado e aseitado e na forma e estado em que se acha. E logo pello dito 

Joseph Alvarez de Araujo foy dito que na dita forma tomava e aseytava toda a 

dita obra na forma em que se acha e se obrigava como de feyto obrigou a dar 

lhe fim na forma da dita escriptura e a dita obra tomava e removia sobresy in 

solidum e a lhe dar toda a inteyra satisfação...519 

 

O que de certa forma pode ser confirmado pelo conhecimento da vida 

e obra de José Alves de Araújo, que não só não tem qualquer obra contratada 

para o período de 1757-1761 como, aliás, o único dado biográfico conhecido é 

um pedido de empréstimo de dinheiro, 250$000, à irmandade de Santa Cruz, 

em 1759-1760520. 

 

Como é que terá corrido esta obra de Tibães? Os pagamentos não são 

nada claros, indicam-nos apenas os valores, não se sabendo a extensão do 

trabalho realizado: o primeiro pagamento, em 1756, foi de 1.200$000; onze 

meses depois foram pagos mais 480$000 réis; em 1758 foram dispendidos 

mais 540$000 réis, estando aí finalizado o retábulo e as sanefas das janelas e 

das portas da capela-mor521, isto é, a talha da sacristia. Em 1759 recebeu 

apenas 230$000 réis e em 1760 a última parcela, 200$000 réis, cerca de dois 

anos após o que fora contratado, o que se compreende atendendo a que os 

mestres se separaram sensivelmente a meio do contrato, sendo que um entrou 

                                                 
519

 ADB. Livro de Notas do Couto de Tibães, 1ª série, vol. 85, fls. 75-77. 
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 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 57, fól. 669. 
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 ADB. Monástico conventual. CSB 112, Estado de 1758. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
203 

para a Congregação, pelo que se aceita o desfasamento da data na entrega 

final.  

O extenso labor de Tibães foi o verdadeiro trampolim que serviu para 

lançar a obra de Vilaça, seguindo depois para outros mosteiros da 

Congregação que lhe deram definitivamente um nome de relevo entre a 

sociedade minhota, de tal forma que o desenho que concebeu para o retábulo, 

hoje perdido, de 1768, da capela-mor da igreja de Santa Cruz, fez com que 

ficasse preterido o que foi apresentado por André Soares em 29 de Dezembro 

de 1766522. 

O percurso criador de Vilaça tem sido, grosso modo, apresentado do 

seguinte modo: uma primeira fase em que tem fortes semelhanças com a obra 

de Soares que trabalhou na igreja mãe da sua Congregação, Tibães, cuja talha 

era inteiramente recoberta com folha de ouro. Um segundo estilo, mais linear, 

que aparece sobretudo a partir de finais da década de 1760, em que a 

policromia surge com muita força e em que a assimetria quase deixa de ser 

utilizada, embora as suas obras continuem a ter como matriz o rococó. E um 

terceiro estilo, nas duas últimas décadas de Setecentos, onde o neoclássico se 

apresenta quase omnipresente sem, porém, perder a graça perene do velho 

rococó523. 

Novas descobertas fazem, porém, com que esta análise deva ser feita 

com mais cuidado. Desde logo o pequeno artigo tantas vezes aqui citado de 

Jaime Ferreira Alves524 que nos ensina uma coisa óbvia mas que andava 

arredada da análise do barroco do Norte do nosso país: os estilos não são 

estanques, não começam num determinado momento, e menos ainda acabam 

num ano ou numa década. Há, sim, correntes que poderão ser menos 

utilizadas mas que continuam vivas, como já acima demonstramos para o caso 

de Braga.  

Em 1769 e 1770 Vilaça criou duas obras completamente diversas, uma 

que é um mar de ornatos e de flores, de uma forte alegria, quase se pode dizer 
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 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 25, fól. 367v. 
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 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 243-282. 
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 Ensaio sobre a arquitectura barroca e neoclássica a Norte da bacia do Douro. Revista da 
Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património. Porto, 4, 2005, p. 135-153. 
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espontânea, umas sanefas para o arco cruzeiro e altares colaterais e todo o 

arco coberto de talha e juntamente uns quadros de talha encaixilhados para as 

ilhargas desta igreja, de Santa Cruz525. A outra é um retábulo datado de 1770 e 

que tem muito a ver com o que então se andava a fazer em Lisboa e que em 

Braga iria entrar com força na Sé Catedral apenas uma década mais tarde 

(1781), a imitação dos que estao em Mafra, retábulos tardobarrocos, portanto. 

Estamos a referir-nos ao retábulo de Nª Sª da Torre (fig. 357 e 358), na igreja 

de Santiago526, que fora dos Jesuítas bracarenses, cujo paralelo na sua obra 

se pode apenas ir buscar a Pombeiro, ao par de retábulos lá colocados no 

triénio de 1777-1780 e que Smith coloca já no seu terceiro estilo527. 

Se mais não fora, estas duas novas obras mostram-nos por um lado o 

cuidado que se deve ter sempre que olhamos para as peças tendo em conta 

apenas um conhecimento parcelar de um artista e, por outro, os perigos em 

que podemos cair se não estivermos bem ancorados em documentação sólida. 

E não há melhor exemplo para justificar estas nossas palavras do que a página 

176 do livro que Smith dedicou a Frei José Vilaça, em que apresentou duas 

gravuras: a de cima, com um dos retábulos laterais gémeos da igreja da Lapa, 

nos Arcos de Valdevez (fig. 330), e a de baixo com um retábulo, também 

lateral, da capela de Santa Maria Madalena da Falperra (fig. 341). Conhecemos 

os entalhadores de ambas, André António da Cunha e Jacinto da Silva, 

respectivamente, mas não sabemos quem as concebeu, pelo que ambas 

andam apenas atribuídas, e ambas o foram por Smith, uma a Vilaça e outra a 

André Soares. 

Sabemos que não era de todo vulgar manter-se a ideia de execução 

de um desenho passados alguns anos, embora tal não seja de todo 

improvável, como aconteceu com os retábulos da capela de S. Miguel o Anjo, 

                                                 
525

 Arquivo da Igreja de S. Vicente. Irmandade de S. Vicente. Vol. 3349. Livro 7 dos termos 
1765-1772, fls. 139v-140; 140v-141. Vol. 3632. Livro das despezas 1769 ate 1807, fól. 4. 
526

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol 790, fls. 12-13: 1770. 17 de Abril. Contrato de obra de entalha 
que faz a irmandade de Nª Sª da Torre desta cidade com Manuel de Sousa Moreira, entalhador 
da freguesia de Santo Tirso, termo da cidade do Porto. 
527

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 457-458. 
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de Braga528. Mas olhando para aqueles dois trabalhos, veremos que estão 

formalmente muito próximos um do outro, mais de acordo com o tipo de 

trabalho que Vilaça estava a projectar na data – o seu Segundo Estilo – que 

algum concebido por André Soares, para além de que as suas datas, 1771 e 

1776, são ambas posteriores à morte de Soares (1769). Além disso, o 

momento que a confraria de Santa Maria Madalena da Falperra estava a 

passar, de continua revisão de obras, também nos faz levar a crer que se 

inclinaria mais rapidamente para algo gizado naquele momento que para um 

projecto que tivesse guardado e à espera de oportunidade económica; aliás, 

não há nada conhecido na documentação da Falperra que nos dê qualquer tipo 

de indicação, mínima que seja, que tal desenho tenha sido pedido a Soares ou 

que ele o tivesse oferecido algum dia. 

 

Frei José Vilaça surge assim como um importante criador e com uma 

carreira muito longa, que após uma primeira fase muito influenciada por André 

Soares – e que durou cerca de uma década –, passou rapidamente para outro 

tipo de trabalho, sem dúvida menos volumétrico, mas em que também fez 

ensaios pontuais na senda dos retábulos do barroco lisboeta, de que os dois 

altares laterais da igreja do Bom Jesus da Cruz, de Fão, de autor desconhecido 

mas datados de 1752529 e o altar de Nª Sª da Torre (1770), da igreja de 

Santiago, de Braga, dos antigos Jesuítas, este sim concebido por Frei José 

Vilaça530 e entalhado por Manuel Moreira da Silva531, surgem como exemplos 

muito importantes, bem como os dois já conhecidos que mais tardiamente, na 

década de 1777-1780, desenhou para o mosteiro de Pombeiro. 

Após estas descobertas e passados que são quase 30 anos, tempo 

em que a História de Arte Portuguesa evoluíu imenso, é perfeitamente natural 

que a sua obra precise de uma revisão.  

                                                 
528

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A capela de S. Miguel-o-Anjo. Braga: Irmandade de Nª Sª do 
Ó, 2006, p. 33-38. 
529

 18 de Fevereiro de 1752: ADB. Registo Geral, vol. 171, fls. 463v-464v: Provisão a favor do 
juiz e mais oficiais da Irmandade do Bom Jesus de Fão, para se benzer o altar de Nª Sª das 
Dores sito na mesma capela.  
530

 Museu Pio XII, Braga. Confraria de Nª Sª da Torre. Papel avulso (carta de Frei José Vilaça, 
datada de 14 de Março de 1771). 
531

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 790, fls. 12-13. 17 de Abril de 1770. 
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4.1 Parentes e amigos 

 

a) A cartela dos Estatutos do Bom Jesus e Santa Anna, de 1746532 

O primeiro trabalho artístico que se conhece da autoria de André 

Soares data apenas de 1747: é a cartela da página de rosto dos Estatutos da 

irmandade do Bom Jesus e Santa Ana, desenho bastante divulgado porque foi 

reproduzido na sobrecapa do livro que Robert Smith dedicou a Frei José 

Vilaça533. 

Este desenho, esta primeira obra conhecida, mostra-nos que ou André 

Soares se movimentava bastante bem no meio da sociedade bracarense ou 

estava muito bem protegido pela família, ou as duas coisas em conjunto, o que 

talvez tenha sido o mais natural. Poderá ser cansativa a nossa dedução, mas 

só se poderá ter uma verdadeira compreensão se conhecermos os meandros 

da sociedade em que se inseria. 

Expliquemo-nos. No ano de 1737, dez anos antes da data execução 

deste desenho, tinha havido uma união entre a irmandade dos Santos Passos, 

que estava sedeada no convento do Pópulo534 e a irmandade de Santa Ana 

que se encontrava na sua própria e bissecular capela, localizada no campo do 

                                                 
532

 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz, Braga. 
533

 Veja-se também SMITH, Robert C. – André Soares..., foto 2. Nestas imagens não só não foi 
reproduzida a assinatura de Soares como também não se pode ver a diferente, mas subtil, 
coloração existente nos dois lados do desenho, o que o torna ainda mais assimétrico. 
534

 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 47, fls. 600 a 609v. 
Segundo este livro de actas, foram os seguintes os momentos fundamentais da decisão 
tomada pela Mesa da Irmandade dos Santos Passos:  
- fls. 189v-190: 21 de Junho de 1735: A Irmandade dos Santos Passos tomou a decisão de 
pedir autorização para se mudar para a capela de Santa Ana, no que foi sancionada pela 
reunião da Junta de Deputados de 24 de Julho seguinte (fls. 581-581v). 
- fól 190v e fól. 191: 8 de Abril de 1736 e 17 de Maio de 1736. Decidido fazer a união com a 
irmandade de Santa Ana. 
- fól. 191v: 17 de Maio de 1736: há ainda quem afirme que não se deveria efectuar a união 
porque estavam inquietando a confraria com pleitos, mas esta posição não teve força para 
contrariar a decisão já anteriormente tomada. 
- ADB. Nota Geral, 2ª Série, vol. 55, fls. 195v-199: 16 de Abril de 1737 - Contrato da confraria 
de Santa Ana com a Irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos desta cidade. 
Veja-se, também, o Diario bracharense…, de Silva Thadim (manuscrito 1054, p. 104, do 
Arquivo Distrital de Braga, onde existe apenas em fotocópia), que nos indica o dia exacto em 
que a irmandade dos Santos Passos saiu do convento do Pópulo para a capela de Santa Ana: 
10 de Março de 1737. 
Sobre o pleito que manteve com os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho veja-se, para além 
do acima citado Livro 47, e de vários documentos avulsos existentes no Arquivo da Igreja de 
Santa Cruz, ADB. Registo Geral, vol. 305, fls. 28-29v (provisão sem título nem data). 
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mesmo nome, mas que estava numa posição difícil porque tinha medo de 

perder a sua capela por causa das tentativas dos Oratorianos que a queriam 

demolir, cujo convento estava situado a muito poucos metros, num dos lados 

desta mesma praça535. Por essa razão, a irmandade de Santa Ana decidiu 

juntar-se com outra que fosse mais poderosa para assim poder resistir melhor 

a estes assédios536. A opção recaiu na poderosa irmandade dos Santos 

Passos, sedeada no convento do Pópulo, dos Cónegos Regrantes de Santo 

Agostinho, que também estava a passar por momentos difíceis porque se 

encontrava em litígio com os seus anfitriões. 

Após a união537 era necessário rever os Estatutos porque os que 

regiam a vida de ambas as instituições não podiam servir para o novo estado 

em que agora se encontravam. Os trabalhos começaram logo, fez-se o usual 

borrão / proposta, mas por qualquer razão, hoje desconhecida, não se passou 

daí. Dez anos mais tarde foi decidido, finalmente, terminar o trabalho daqueles 

Estatutos. Foram então nomeados quatro irmãos para apresentar uma 

proposta que deveria ser necessariamente submetida à Junta de Irmãos. Um 

dos escolhidos foi João Soares da Silva, pai de André Soares538 que em 1749, 

                                                 
535

 Foram três os momentos fundamentais em que a confraria de Santa Ana decidiu unir-se a 
outra confraria: 
- Acta da sessão de Mesa de 28 de Março de 1737: Problemas com os padres oratorianos por 
causa das obras que estavam a fazer. Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa 
Cruz. Livro 58, fls. 202v-203v. 
- Acta da sessão de Mesa de 14 de Abril de 1737: Porque não tinham dinheiro para as 
demandas com os oratorianos talvez fosse boa ideia unirem-se com uma irmandade rica. - 
Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 58, fls. 204v-206. 
- Acta da sessão de Mesa de 15 de Abril de 1737: Decido unir-se à Irmandade dos Santos 
Passos. Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 58, fls. 206v-207v. 
536

 A demolição da Capela de Santa Ana viria a acontecer duas décadas mais tarde, durante o 
programa de reformas urbanísticas da Câmara Municipal levado a cabo no ano de 1769. Veja-
se, por exemplo, o texto de um desconhecido memorialista bracarense: ADB. Ms 341. Livro 
curioso…, p. 192-194 e Inácio José PEIXOTO – Memórias particulares… Braga: Arquivo 
Distrital de Braga, 1992, p. 73. 
537

ADB. Nota Geral, 2ª Série, vol. 55, fól. 195v-199, com data de 6 de Abril de 1737: Contrato 
da confraria de Santa Ana com a Irmandade do Bom Jesus dos Santos Passos desta cidade. 
Veja-se também Registo de provisão e mais requerimentos a favor dos irmãos da mesa da 
irmandade do Bom Jesus de Sta Ana da união que fizeram com os oficiais da mesma Santa 
Ana desta cidade, datado de 7 de Maio de 1737: ADB. Registo Geral, vol. 92, fls. 176v-178. 
Sobre as questões entre a Irmandade dos Santos Passos e os seus interlocutores, veja-se 
ADB. Registo geral, vol 305, fls. 28-29v (s/d). 
538

 1747. 11 de Junho. Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 
152v-153. 
Termo de nomeacao de coatro irmãos para rever o borão do estatuto e emendar deminuir e 
acrescentar para o bom governo desta Santa Irmandade. 
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dois anos mais tarde, portanto, que a data desta cartela, foi nomeado juiz da 

irmandade, então uma das quatro mais poderosas da cidade539. Mas as 

ligações da família a esta irmandade não terminam aí: o pai e o tio, Tomé 

Marques Guimarães, tinham sido nomeados deputados para o ano de 1746-

1747540 e na reunião da Mesa de 9 de Outubro de 1746, este tio foi designado 

para o cargo de mordomo541. 

Terá esta cartela resultado de um pedido, ou sugestão de seu pai ou 

tio, ou de ambos, naturalmente conhecedores dos dotes artísticos de André? 

Que esta obra resulte de um pedido de um familiares parece-nos óbvio; a 

dúvida reside apenas no nome desse familiar, se o pai, o tio, ou, acaso, 

qualquer outro. É uma questão que dificilmente poderá vir a ser resolvida pois 

já percorremos os arquivos destas duas confrarias sem conseguir obter 

quaisquer resultados concretos. Mas também é uma questão menor. 

Saliente-se que se André Soares não assinasse este desenho, hoje 

apenas o poderíamos colocar no conjunto das atribuições porque também o 

livro de despesa relativo a estes anos não contempla nenhum pagamento ao 

                                                                                                                                               
... foi preposto aos Irmaos desta Santa Irmandade... que em o anno de 1737 fora chamada a 
Irmandade para a nomeacao de dez irmaos della sinco da parte do Bom Jesus e sinco da parte 
de Santa Anna Antes da União como consta do termo neste fól. 6v e a verso o não concluirão 
nem finalizarão e so hum borrão e desta sorte se não poder concluir sem a Irmandade nomear 
quatro irmãos que revejão o dito borrão e acrescentem e deminuam em hordem o que em suas 
consiencias emtenderem para o bom governo dos bens e rendas e despozisoins dos Irmaos e 
funssoins della e que a Irmandade da poder a Meza para executar as ditas despozicoins 
diracoins e estatutos... // fól. 153 // nomearão da parte da Irmandade a João Soares da Silva e 
Thome Francisco (?) da parte de Santa Anna Agostinho de Araujo e João Roiz Mendes e para 
escrever os ditos estatutos os que a meza emleger que para tudo lhe davão poder... 
1747. 24 de Agosto. Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 
156v-157. 
Termo que se fez para a asseitação dos estatutos que os reformadores fizeram por virtude do 
termo fólio 252v. 
... e por João Soares da Silva... eleitos e secretario que forão emlegidos por esta Irmandade 
para a fatura e reforma dos Novos estatutos pelos coais forão apresentados nesta mesa os 
ditos estatutos e sendo vistos e revistos e lidos em boz alta emtelegibelle nesta mesa os 
acharão bomus e comformes para o bom governo e regime desta Irmmandade e os aprovarão 
em tudo... 
Os livros das antigas confrarias que compõe a actual de Santos Passos e Santa Cruz foram 
todos reorganizados em 1819, recebendo a partir daí uma nova seriação de folhas. A que é 
aqui referida diz respeito ao livro antigo, não corresponde ao actual. 
539

 Arquivo da Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 190-190v. 
540

 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 126, acta da 
sessão de 8 de Maio de 1746. 
541

 Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. Livro 48, fls. 134v-135. 
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seu autor, nem sequer ao calígrafo que escreveu os “Estatutos”542. Além disso, 

não há nenhum outro desenho em Braga que lhe sirva de paralelo, ou em que 

se sinta a leveza de mão existente neste, e muito menos ainda na cartela da 

página dos Estatutos da confraria de São João de Souto, que Robert Smith 

estranhamente lhe atribui543, mas que de maneira alguma poderá ser da sua 

autoria dada a impressionante rigidez do desenho e a total falta de invenção 

nele patenteada.  

 

b) Os trabalhos na capela de Santa Maria Madalena da Falperra. 

Faça-se um esclarecimento prévio: a documentação conhecida ensina-

nos que a ligação entre André Soares e a confraria de Santa Maria Madalena 

se estendeu entre 1753 (contrato para a execução da fachada) e 1764, pelo 

menos, ou até ao fim da sua vida se, acaso, tiver sido o autor dos riscos dos 

retábulos colaterais conforme propõe Robert Smith mas que a documentação 

não confirma. A data inicial, contudo, poderá ou não vir a ser antecipada um ou 

dois anos, pelo menos, caso apareça documentação que nos permita conhecer 

com mais pormenor o momento em que se decidiu avançar para a construção 

da actual fachada. 

 

É hoje bem conhecido que a planta da actual capela de Santa Maria 

Madalena da Falperra resulta da campanha de obras iniciada nos finais do 

século XVII e terminada em 1737. Durante as últimas três décadas e meia, 

motivados pela inusual forma da planta ou pela ausência de um hábito salutar 

de questionar pormenorizadamente as informações escritas, todos os 

historiadores de arte foram afirmando que a totalidade da obra pertencera a 

André Soares, sobretudo após o estudo que Robert Smith dedicou ao seu 

                                                 
542

 Despesas do ano de 1747. Arquivo da Igreja de Santa Cruz. Irmandade de Santa Cruz. 
Livro 48, fól. 606v: 
D Pella vilheta nº 32 com quem escreveu os estatutos doze mil reis 
D Pella dita vilheta com papel e encadernação delles mil e trezentos e vinta reis 
D Pella dita vilheta com o procurador da Mitra aprovação, assinaturas, e registo geral 
quinhentos e vinte e sinco reis. 
543

 SMITH, Robert C. – André Soares..., p. 65. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
211 

autor. Esse equívoco foi, porém, destruído em 1990 por Manuel Joaquim 

Moreira da Rocha544.  

Subsistia, contudo, o desconhecimento das razões que ligaram André 

Soares à Falperra. Robert Smith já dera a conhecer que na data em que a 

fachada da capela foi refeita, João Duarte Faria e Silva, o futuro dono do 

palácio do Raio, era um dos membros integrantes da mesa da confraria, o que 

não deixa de ser interessante545, mas não sabia que o palácio do Raio fora 

concebido antes que a nova fachada da capela como veremos mais adiante; 

referir-nos-emos mais detalhadamente a esta importante personalidade 

bracarense no ponto seguinte.  

João Duarte Faria e Silva não foi o único mesário ligado à confraria de 

Santa Maria Madalena da Falperra que teve ligações com André Soares. 

Efectivamente, em 23 de Setembro de 1753 foi lançado nos livros de actas da 

confraria o termo abaixo, de que deixamos agora apenas o encabeçamento. O 

que é aqui curioso ver, é que nele se nomeia outra pessoa, já atrás 

mencionada por causa da obra da cartela, o seu tio Tomé Marques 

Guimarães546: 

 

Termo em que se manda fazer hum livro para nelle se cargar toda a despesa que fas 

a obra da Igreja; e se deu faculdade a nosso irmão Thome Marques Guimarães para concorrer 

com os pagamentos, cobrando o dinheiro necessario da mão de João Duarte [de Faria] e se 

mandou tirar a agoa da cham de Santa Marta. 

 

Refira-se ainda que este seu tio tinha uma ligação de longa data à 

confraria, pelo menos desde 1742, ano em que foi eleito tesoureiro547. Morava 

                                                 
544

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - A capela de Santa Madalena do Monte da Falperra, 
de Braga, à luz da documentação notarial. Revista de Ciências Históricas, Porto, 5, 1990, p. 
231-269, il. 
545

 SMITH, Robert C. – André Soares..., p. 22: ... João Duarte de Faria, rico comerciante e 
cavaleiro da Ordem de Cristo, que serviu de pagador das obras da Falperra... 
546

 1753. 23 de Setembro: Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos 
da Mesa 1746-1768, fls. 36-37. 
547

 Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra - Termos da Mesa 1768-1809. 
Fólio não numerado, pertencente a um conjunto de folhas avulsas de inventário colocadas 
arbitrariamente antes do início deste livro e que deverão ter pertencido a um livro de inventário, 
entrega e eleições (séc. XVII-XVIII). 
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então na rua de Trás de S. Marcos, a mesma onde seria reconstruído, uma 

década mais tarde, o palácio do Raio. 

Também já antes referimos que este seu tio, casado com a tia 

Catarina, irmã da mãe, foi o testamenteiro de seu outro tio direito, Francisco 

Ribeiro da Silva. No seu testamento, este legou a apreciável quantia de 50$000 

réis à confraria de Santa Maria Madalena da Falperra548. Esta informação é, 

por si só, irrelevante dado ser perfeitamente natural naquela época uma 

pessoa consignar no seu testamento uma determinada quantia em dinheiro a 

uma confraria, sobretudo se essa pessoa for abastada; mas não deixa de ser 

merecedora de atenção neste contexto de relações familiares e de amizades, 

sinal que havia uma ligação muito particular entre a família de André Soares e 

esta confraria. 

 

O escultor Marceliano de Araújo esteve ligado à Falperra como 

mesário desde 3 de Outubro de 1751, pelo menos549. Seria natural numa 

cidade que embora fosse um alfobre das mais diversas actividades artísticas e 

que era suficientemente pequena para ser possível que todas as pessoas se 

conhecessem minimamente – sobretudo quando exerciam actividades 

próximas ou paralelas –, que houvesse algum relacionamento entre o velho 

escultor que já então passara os sessenta e dois anos550 e o homem que agora 

despontava na arte bracarense. Em mais do que um local, Robert Smith 

afirmou que Soares poderia ter sido discípulo de Marceliano, mas não 

apresentou elementos que pudessem corroborar essas palavras. Aqui na 

Falperra não conhecemos nenhum documento que nos mostre ter havido 

algum relacionamento directo entre ambos; e nada conhecemos na biografia de 

Marceliano que nos diga que houve ligações de trabalho entre os dois antes 

desta data; a verdade é que há imensas lacunas no conhecimento da 

actividade artística de Marceliano551. 

                                                 
548

 ADB. Arquivo da Casa dos Avelares, doc. 67. Publicamos este testamento no volume 2 
desta dissertação. 
549

 Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, fls. 30-30v. 
550

 AMB. Livro das Ordenanças, 1764, fól. 312. Marceliano de Araújo tinha então 75 anos. 
551

 Sobre este escultor bracarense vejam-se sobretudo o livro de Robert Smith – Marceliano de 
Araújo… Porto, 1973 e a revisão que fizemos da sua obra: Revisitar Marceliano de Araújo. In 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
213 

Em contrapartida, houve algum relacionamento posterior, quiçá 

negativo, no episódio da venda do retábulo que fora feito para a capela do 

Paço Arquiepiscopal e que o arcebispo não aceitara, sendo os projectos para a 

sua colocação expressamente entregues a André Soares e o seu 

enquadramento num altar na igreja dos Jesuítas bracarenses entregue de 

novo, dois anos mais tarde, a André Soares e a execução deste a um outro 

entalhador que não Marceliano, José Álvares de Araújo, como a seguir, neste 

mesmo capítulo, veremos mais detalhadamente. 

Mas se é possível que a propósito da Falperra não tenha havido 

ligações com este escultor há, porém, outras que teremos de referir envolvendo 

mesários da Falperra pois houve pelo menos outras duas pessoas com quem 

André Soares se viria a cruzar. 

Uma foi, nada mais nada menos que o seu irmão António – mais um 

membro da família, portanto – que a partir de 10 de Setembro de 1757 passou 

a assinar, como secretário, os termos da mesa da confraria de Santa Maria 

Madalena552. 

O outro foi o escultor António Pinto de Araújo, o homem que passou 

para a madeira duas das estupendas e avantajadas imagens dos quatro 

evangelistas que se podem ver naquela mesma igreja dos Jesuítas, colocadas 

sobre invulgares e também monumentais plintos, quiçá saídos da invenção de 

André Soares553. O contrato para a factura destas duas imagens faz, aliás, 

invulgarmente parte do mesmo documento em que a confraria de Nª Sª dos 

Prazeres acertou a sua encomenda com José Álvares de Araújo uma vez que 

num mesmo acordo se estabelecem dois trabalhos diferentes a cargo de dois 

artistas também diferentes!  

                                                                                                                                               
Artistas e artífices e a sua mobilidade no mundo de expressão portuguesa. Actas do VII 
Colóquio Luso – Brasileiro de História de Arte. Porto, 2005. Porto: Departamento de Ciências e 
Técnicas do Património / Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2005, p. 135 – 141; 
republicado em Misericórdia de Braga, Braga, 2, 2006, p. 115 – 140. 
552

 Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, 
fól. 48v. 
553

 Sobre estas imagens que têm sido apresentadas em várias exposições, vejam-se, 
sobretudo, os trabalhos de SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo. Porto: Nelita editora, 
1970, pp. 49-52; 75-76; e de OLIVEIRA, Aurélio de – Documentos e memórias para a História 
do Barroco Bracarense. Bracara Augusta, Braga, 46 (98-99), 1995-1996, p. 389-402. 
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Este escultor foi durante longos anos um dos mesários da confraria de 

Santa Maria Madalena, pois já o vemos a assinar um termo da mesa em 19 de 

Dezembro de 1751554, ao lado, aliás, de Marceliano de Araújo. Em 4 de Janeiro 

de 1757 ocupava o cargo de vedor das obras da confraria555, exactamente na 

data em que foi decidido avançar com a obra dos “pátios” daquela capela cuja 

concepção viria a ser entregue a André Soares, como é bem conhecido556. E 

em 19 de Julho de 1761 viria a oferecer à confraria de Santa Maria Madalena 

uma imagem de Santo André Avelino557.  

Refira-se ainda que António Pinto de Araújo foi, em 1760 ou 1761, o 

autor de uma imagem de Cristo e um arranjo geral do figurado de uma das 

novas capelas do Bom Jesus do Monte, capelas que muito possivelmente 

foram concebidas por André Soares558. 

 

 

                                                 
554

 Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, 
fól. 30v. 
555

 Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, 
fól. 45v. 4 de Janeiro 1757:  
Termo de Meza de Janeiro de 1757 
... se propos se fizesse hum Pateo na Igreja para o que se tirasse huma planta, ou plantas, 
para se escolher a que fosse milhor e sempre fosse com aquella perfeição que pede a obra da 
Igreja que se acha feita para o que e execussão desta obra se da comissão ao nosso Irmão 
Vedor das obras Antonio Pinto [de Araujo] pello conhecimento que tem esta mesa da sua 
inteligencia e bom zello que tem mostrado em os annos antecedentes. 
556

 Sobre esta obra vejam-se, sobretudo, SMITH, Robert C. – A Casa da Câmara de Braga 
(1753-1756). Bracara Augusta, Braga, 22 (63-66), 1968, p. 283-320 (Sep. p. 15, nota 23; p. 31, 
nota 71). E ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da - A capela de Santa Madalena do Monte da 
Falperra, de Braga, à luz da documentação notarial. Revista de Ciências Históricas, Porto, 5, 
1990, p. 236, nota 237, nota 28; 253-257, onde se publica pela primeira vez o documento 
notarial da arrematação da obra de pedraria (ADB. Nota do Tabelião Geral, série 1, vol. 747, 
fls. 1-2v). Veja-se um resumo deste documento em ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – 
Arquitectura civil e religiosa de Braga nos séculos XVII e XVIII. Os Homens e as Obras. Braga: 
[s.n.]: A.C. Litografia, 1994. (Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão, 2, p. 58-59). 
557

 Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, fól. 59. Nesta 
data, Abril de 2010, está em exposição no átrio do Hotel da Falperra, numa mostra de algumas 
peças pertencentes à confraria de Santa Maria Madalena que já ali se conserva há vários anos. 
558

 Arquivo da Confraria do Bom Jesus Monte. Despesas dos anos de 1760-1852: 
fól. 93v. D. com Antonio Pinto Imaginario por conta da Imagem do Senhor que faz para a ultima 
capella nova ... 12$800 reis. 
- fól. 94v. D. com Antonio Pinto Imaginario de nove jornais de hir acabar de compor as figuras 
da nova cappela para os pintores as pintar... 4$800 reis. 
- fól. 95. D. com Antonio Pinto Imaginário em o ajuste do Senhor que fez para a ultima cappela 
que foi justo por 18$000 reis e como já recebeu 12$800 reis fica sendo esta despesa de 5$200 
reis. 
Publicado por Mónica MASSARA – Santuário do Bom Jesus do Monte. Fenómeno tardo 
barroco em Portugal. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 1988, p. 107. 
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c) A ligação a João Duarte Faria e Silva 

Ao contrário da fachada e de várias outras obras de pedraria e talha da 

capela de Santa Maria Madalena, não há nenhum documento que estabeleça 

uma ligação efectiva entre André Soares e o palácio do Raio. O único texto 

conhecido, que mais adiante estudaremos, é absolutamente extraordinário 

pelas novidades que traz mas é totalmente omisso em relação a uma 

participação de André Soares nesta obra. 

João Duarte Faria e Silva, e não apenas João Duarte Faria como 

sempre se tem escrito, nascera em Guimarães no ano de 1705; com 15 anos 

veio para Braga onde se empregou como caixeiro numa casa comercial 

existente na Porta do Souto, que passou a ser sua antes de 1735. Casou 

depois com a filha de um sirgueiro. Naquele ano deu-se início ao seu processo 

de familiar de Santo Ofício559. Teve carta de armas passada em 4 de Julho de 

1753560. 

Como se vê, foi um homem que se quis afirmar na sociedade em que 

se inseriu; não ocupou, porém, qualquer cargo na vereação municipal. Dele 

disse o aqui tantas vezes citado Inácio José Peixoto, desembargador que foi no 

Paço Arquiepiscopal e, sobretudo, um homem de espírito extremamente arguto 

e conhecedor como poucos da realidade política e social bracarense: “homem 

de comercio alto... foi muito generoso e magnífico”561. 

Em 1760, João Duarte Faria e Silva foi juiz da poderosa irmandade de 

Santa Cruz562. Naquele ano promoveu grandiosos festejos durante a Semana 

Santa, em que se destacou um acto do “Descimento”, com 43 figuras, levado a 

cabo no cenográfico pátio da sua igreja, “com muita dicencia, gravidade e 

magnificamente”, actividade essa que já não se realizava há imenso tempo, 

trinta e um anos! 

                                                 
559

 Informações referidas por Robert Smith (Frei José Vilaça..., p. 327, nota 171) que as colheu 
no processo de habilitação: ANTT, maço 68, diligência 1274. 
560

 Está publicada no livro de Vaz Osório da NÓBREGA – Pedras de Armas e Armas 
Tumulares do Distrito de Braga. Vol. 1. Cidade de Braga. Tomo 2. Braga: Junta Distrital de 
Braga, 1971, p. 644-646. 
561

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares… Braga: Arquivo Distrital de Braga, 1992, p. 
23. 
562

 No ano de 1762 foi a quarta confraria da cidade no que respeita à receita conseguida: ADB. 
Colecção Cronológica, doc. 2844: Mapa das contas das confrarias de Braga. 
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Não deixou, porém, geração porque dos vários filhos que teve apenas 

subsistiram “duas freiras e hum presbitero que foi egresso em Vinhaes e dos 

franciscanos”563. Hoje também nem sequer existe o seu retrato, perdido que foi 

o que em 1768 a Santa Casa da Misericórdia tinha mandado pintar, distinção 

com que agradecia a todos os seus beneméritos as ofertas generosas que 

deles recebia564. 

Em contrapartida, deixou à cidade um dos seus monumentos mais 

conhecidos e notáveis, um edifício “magnífico”, jogando agora aqui com a 

palavra acima utilizada por Inácio Peixoto, por todos louvado. Edifício que, 

curiosamente, também não lhe preservou o seu nome porque o que lhe anda 

ligado é o da pessoa que na segunda metade do século XIX lhe fez diversas 

obras que destruíram alguns dos seus interiores, Miguel José Raio, donde ter 

passado a ser conhecido pela designação de palácio do Raio. 

Já acima vimos que João Duarte Faria e Silva se encontrava na 

direcção da confraria da Falperra na data em que André para ali executou 

projectos. 

A verdade, porém, é que há mais alguma informação que nos permite 

afirmar que este antigo comerciante conhecia, e muito bem, a família de André 

Soares, com quem privou, com toda a certeza, muito de perto. Sabe-se que o 

pai de André Soares exerceu a profissão de vendedor de panos na rua do 

Souto, embora se desconheça qual foi efectivamente a casa em habitou e em 

cujos baixos teve o seu comércio. Ora, João Duarte Faria e Silva foi também 

comerciante (tendeiro) no início daquela mesma rua, na Porta do Souto, onde 

está documentado pelo menos desde 6 de Maio de 1732, data em que 

apadrinhou uma criança565. 

Mas mais importante ainda é a relação que estes dois homens 

estabeleceram na direcção da irmandade do Bom Jesus e Santa Ana. Se 

                                                 
563

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares… Braga: Arquivo Distrital de Braga, 1992, p. 
23. 
564

 ... no mesmo dia apresentou o pintor Jose de Oliveira os retratos de Joao Duarte Faria e do 
dr Antonio Pereira de Magalhaes Vilarinho pelos quais se mandou... lhe pagasse a razão de 
3$200 cada hu para se porem na casa dos benfeitores do mesmo hospital... ADB. Misericórdia 
16, Livro de termos 1757-1769, fól. 449. 
565

 ADB. Paroquial de Braga, 146: S. João de Souto, Nascimentos 1721 – 1751, fól. 298. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
217 

consultarmos, por exemplo, o Livro nº 48 do seu notável arquivo, agora à 

guarda da irmandade de Santa Cruz, veremos que em 1749 João Soares da 

Silva era o Juiz e João Duarte Faria e Silva, o Secretário, isto é, ocupavam os 

dois cargos mais importantes! Nada mais natural, portanto, que houvesse um 

relacionamento muito forte, muito próximo, entre ambos e entre as suas 

respectivas famílias, e apreciasse os dotes artísticos de André Soares que 

conhecia há várias décadas, desde a sua adolescência, pelo menos. 

 

d) A ligação com Manuel Rebelo da Costa 

Manuel Rebelo da Costa, pai do padre Agostinho Rebelo da Costa, o 

autor de uma descrição da cidade do Porto566, morava desde pelo menos o ano 

de 1725 ou 1726 numa casa do antigo campo de Santa Ana567; foi um dos mais 

importantes comerciantes de Braga do seu tempo. 

Na segunda metade da década de 1750 e durante grande parte da de 

1760, exerceu o cargo de Tesoureiro do Hospital de São Marcos, ou seja, 

exactamente na mesma data em que André Soares concebeu vários projectos 

para esta instituição. O primeiro pagamento a André Soares pela nova ala que 

idealizou e que fez estender o edifício para poente data de 3 de Julho de 

1757568 mas é bem possível que já trabalhasse desde os inícios do ano de 

1754 na nova capela de São Bentinho para onde Rebelo da Costa dera, em 

Julho de 1754, quinhentos alqueires de centeio, no valor de 100$000 réis569. 

Mais adiante estudaremos qual foi a extensão da intervenção de André Soares 

neste edifício, hoje muito destruído pelo projecto posterior de Carlos Amarante, 

mas ainda pontualmente identificável. 

                                                 
566

 COSTA, Agostinho Rebelo da – Descripção topográfica, e histórica da cidade do Porto. 
Porto: Na Officina de Antonio Alvarez Ribeiro, 1789. 
567

 Vejam-se: 11 de Maio 1725 - Contrato e obrigação de obra que fizeram Manuel Rebelo da 
Costa com João Batista e Miguel Francisco. ADB. Tabelião Público de Braga, 2ª Série, vol. 81, 
fls. 173v-174. 
8 de Abril de 1726: Provisão a favor de Manuel Rebelo da Costa, morador no Campo de Santa 
Ana desta cidade, para que possa acrescentar as fronteiras das casas que pretende fazer no 
dito Campo. ADB. Registo Geral, vol. 176, fls. 229-230v. 
568

 ADB. Misericórdia 15, Livro de Termos 1751-1757, fól. 273v. 
569

 Nº 5. Deu para as obras da capela de S. Bento atras do Hospital cem mil reis produto de 
quinhentos alqueires de centeyo que deu Manoel Rebelo da Costa como consta do livro de 
termos a folhas 131 100.000. ADB. Misericórdia 671, fól. 470. 
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No momento da arrematação de obra do retábulo de Nª Sª dos 

Prazeres, na igreja de Santiago, 14 de Abril de 1756, feita pelo risco de André 

Soares, era o juiz da irmandade. 

Manuel Rebelo da Costa foi também um dos mais importantes 

benfeitores em toda a multissecular história do Santuário do Bom Jesus do 

Monte, nomeadamente naqueles mesmos anos em que também serviu no 

Hospital, isto é, na data em que André Soares recebeu dinheiro por projectos 

que executou para a construção de algumas capelas (1762-1765), as do 

terreiro das Três Capelas e outras situadas no caminho entre a igreja e este 

terreiro que lhe têm sido atribuídas, para além de algumas fontes. Foi mesário 

neste santuário durante vinte e dois longos anos, entre 28 de Junho de 1749 e 

21 de Março de 1771, data da sua morte. Neste extenso período de tempo 

pagou da sua fortuna pessoal muitas das obras que aqui foram executadas570. 

Diga-se, por fim, que um filho seu, Jerónimo Rebelo pertenceu à 

Congregação do Oratório571, não se sabendo se teve ou não alguma influência 

nas obras atribuíveis a André Soares existentes nesta igreja bracarense e suas 

dependências. 

 

e) A ligação com a igreja matriz de São Paio do Pico de 

Regalados. 

Numa visita de prospecção que fizemos a alguns templos da zona de 

Vila Verde, ficamos profundamente admirados com o retábulo-mor desta igreja 

porque tudo no seu estilo nos fazia pensar que o seu risco poderia ter saído 

das mãos de André Soares. As pesquisas que fizemos na documentação 

permitiram-nos conhecer muitos elementos extremamente interessantes e que 

nos levam a admitir que tivessem havido ligações entre o mestre e esta 

                                                 
570

 Fernando CASTIÇO dedicou-lhe um capítulo no livro que escreveu em 1884 sobre o Bom 
Jesus do Monte: Memoria Histórica do Real Sanctuario do Bom Jesus do Monte, subúrbios de 
Braga por occasião do Centenário do lançamento da primeira pedra dos alicerces do templo 
actual. Braga: Typhographia Camões, 1884, p. 77-83. Dele diz, a páginas 78, que foi o mais 
constante no trabalho, o mais sollicito na devoção, e o mais generoso nos donativos. Depois do 
restaurador D. Rodrigo de Moura Telles nenhum se lhe avantajara, nem egualára na 
diuturnidade e benemerência de serviços. 
571

 ADB. Testamentos da Provedoria, nº 7779. 
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paróquia. Infelizmente, não há nenhum documento que coloque de forma 

inapelável a autoria deste retábulo nas mãos de Soares.  

Sabemos que a igreja foi inteiramente remodelada depois de Maio de 

1747, data em que foi alcançada provisão para se demolir o templo572. Em 

Março de 1751, o abade da freguesia, o padre Fernando Jácome, obteve 

provisão para poder benzer o altar e Cappela Mor573. 

Sabíamos que o padrinho de André Soares tinha o apelido Jácome, 

pelo que poderia ser parente daquele pároco, até porque este apelido não era 

um dos mais vulgares na cidade e região de Braga. A dúvida desfez-se quando 

pudemos conhecer o assento de óbito do seu padrinho, onde se pode ler que o 

padre Lourenço Jácome “morador na Rua de São Miguel o Anjo desta 

freguesia da Sé” fora irmão de “Fernando Jácome Abbade da dita freguesia de 

São Payo de Pica”: 

Mais uma vez, portanto, André Soares poderá ter concebido uma obra 

beneficiando dos seus relacionamento familiares ou amizades, até porque não 

nos podemos esquecer que ele morava naquela mesma rua de S. Miguel-o-

Anjo: 

 

Aos nove dias do mes de Agosto do anno de mil, e setecentos e sincoenta, e quatro 

faleceu na freguesia de São Payo de Pica dos Regalados o Reverendo Lourenço Jácome, 

morador na Rua de São Miguel o Anjo desta freguesia da Sé, com os sacramentos constara do 

Reverendo Parocho daquella freguesia. Não fez testamento, e foi sepultado na dita freguesia 

de São Payo onde por acaso se achava, erdeiro seu irmão Fernando Jácome Abbade da dita 

freguesia de São Payo de Pica de que fiz este era ut supra. Constoume que teve officio de 

corpo presente no die obitus onde foi sepultado, e neste se teve mais dous officios, eu o 

declarei era ut supra 

Ignacio Palhares vigário da Sé
574

 

Uma dúvida surge ainda: o padre Fernando Jácome faleceu em 27 de 

Julho de 1761575 e o retábulo deverá datar de 1767 ou 1768 como iremos ver 

mais adiante; mas enquadra-se, inegavelmente, dentro do estilo que André 

                                                 
572

 Registo Geral, vol. 81, fls. 166-167. 
573

 Registo Geral, vol. 121, fls. 180-181. 
574

 ADB. Paroquial de Braga (Sé), livro 349, Óbitos 4, fól. 22. ADB. Paroquial de Vila Verde 
(Pico de Regalados), livro 448, Óbitos 3, fól. 37v. 
575

 ADB. Paroquial de Vila Verde (Pico de Regalados), livro 448, Óbitos 3, fól. 76v. 
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Soares praticou naquela data. Não nos custa muito a acreditar que o sucessor 

tenha escolhido André Soares, tanto mais que no seu testamento o padre 

Fernando Jácome deixara escrito que ao Reverendo Abade seu sucessor 

seriam entregues vinte moedas de ouro de quatro mil e oitocentos reis cada 

huma para o que puder succeder a bem desta Igreja576. 

Fernando Jácome refizera a igreja de arquitectura. Fora uma obra de 

grande vulto, sem paralelo entre os templos da região, que deverá ter exaurido 

os dinheiros da freguesia, o que o terá impossibilitado de avançar com a 

renovação do retábulo-mor. Década e meia mais tarde encarregar-se-ia dessa 

obra o seu sucessor, o ainda coadjutor António de São José, que estava na 

paróquia desde 1748577. E teria para isso uma boa parte do dinheiro 

necessário, seguramente entre metade e um terço, isto é, o que fora deixado 

em testamento à freguesia pelo seu antecessor, o homem que acompanhara 

durante cerca de vinte anos no trabalho paroquial da freguesia. 

 

f) Outros relacionamentos 

Nenhuma das informações que acima demos a conhecer nos permite 

afirmar com absoluta segurança as ligações ou intervenções que aí se podem 

entrever mas que são, no mínimo, muito curiosas ou, até, significativas. A 

verdade, porém, é que outros relacionamentos similares poderão ter existido e 

não ficaremos admirados se ocorrerem novas descobertas semelhantes pese o 

facto de termos já percorrido não só todos os arquivos públicos existentes na 

cidade mas também um que até data muito recente estava em mãos 

particulares, o da família Avelar, e que desde o ano de 2010 integra os fundos 
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 ADB. Paroquial de Vila Verde (Pico de Regalados), livro 448, Óbitos 3, fól. 77v. 
577

 Por razões que estranhamos só foi nomeado um novo pároco para o Pico de Regalados oito 
anos após a morte do padre Fernando Jácome. Veja-se ARAÚJO, Maria Marte Lobo de – O 
Pico de Regalados e a sua população: 1554-1979. Braga: Universidade do Minho, 1992, p. 31 
e 35 (tese de mestrado não publicada). Veja-se também: ADB. Registo Geral, vol. 138, fls. 286-
287: Registo de titulo da igreja e abadia de Sao Paio de Pico de Regalados a favor do Padre 
Manuel Fernandes Lopes da freguesia de Sao Paio de Pousada. Com data de 1 de Dezembro 
de 1769. 
Note-se, ainda, que o padre António de S. José era natural de Parada de Barbudo, a freguesia 
onde nascera o pai de André Soares. 
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do Arquivo Distrital de Braga578. Encontram-se neste fundo vários documentos 

sobre André Soares e a sua família porque um dos seus membros, Maria 

Ribeiro da Silva Lopes, casada com João Luís Jácome de Sousa, era prima e 

foi herdeira de Apolónia Maria Ribeiro da Silva, a irmã mais nova de André, que 

morreu solteira e sem filhos579. 

Entre estes e outros momentos significativos e estranhos da sua vida 

está, por exemplo, a razão pela qual André Soares emprestou aos Jesuítas 

bracarenses uma impressionante soma de dinheiro, três mil cruzados, com um 

juro de apenas 2,0%, isto é, menos de metade da taxa de 5,0% que era a usual 

naquela data, 22 de Janeiro de 1758580, pouco tempo antes, portanto, do 

momento em que foram expulsos do país. Sabe-se, contudo, que sua avó 

materna, Isabel Lopes, era irmã da irmandade de Nª Sª dos Prazeres e que 

queria por ela ser acompanhada no enterro que deveria ser feito da igreja da 

Cividade para o cemitério existente nos claustros de Santo Amaro, na Sé581. O 

corpo de seu pai também foi acompanhado à sepultura “com a Irmandade dos 

prazeres do Colegio e as mais de que era Irmão582”. O seu tio Tomé Marques 

Guimarães também pertencia a esta mesma irmandade, em cuja tumba quis 
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 MENESES, Ana Sandra de Castro – Arquivo da Casa Avelar. Estudo orgânico e catálogo. 
Braga: Arquivo Distrital, 2010. 
579

 MACEDO, Ana Maria da Costa – Família, sociedade e estratégias do poder. Braga: 
APPACDM, 1996, p. 124-125. 
580

 1766. 24 de Março. ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 775, fls. 198-198v: Traslado de 
peticao, despacho escrpito e reconhecimentos que apresentou André Ribeiro Soares da Silva 
desta Cidade. 
... Recebi da mao do Senhor Andre Ribeiro Soares da Sylva tres mil cruzados a juro de dous 
por cento pertencentes ao vinculo de que ha de ser administradora a Senhor Isabel Ribeira 
viuva que ficou de Joao Soares da Silva, os quais lhe entregarei eu ou meus sucessores todas 
as vezes que os pedir avisando sempre dois meses antes para o que obrigo todos os bens e 
rendas deste collegio em testemunho de que lhe passe esta por mim assignada e sellada com 
o selo do meu cargo. Braga vinte e dois de Janeiro de mil setecentos e cinquenta e oito // Joao 
de Pina // Reconhecimento: Reconheco o sinal da obrigacao supra ser do Padre Joao de Pina, 
Reitor que foi neste Collegio de Sao Paulo no tempo de que faz mencao a dita obrigacao por 
em meu poder ter muitos mais signaes do mesmo Padre Reitor em varios livros de contas do 
dito collegio e tambem o sello da dita obrigacao ser o mesmo de que usava o dito Reytor em 
papeis publicos da Casa e por verdade a reconheco. Colegio de Sao Paulo de Marco 
dezassete de mil setecentos e sessenta e seis; o Administrador do dito Colegio // Joao Manoel 
Martins Campos // Reconhecimento: Reconheco a letra do sinal supra ser do Padre Joao de 
Pina Reytor que foi do Collegio de Sao Paulo desta Cidade de Braga e ser tambem o selo do 
mesmo Collegio. Braga desassete de Marco de mil setecentos e sessenta e seis anos, Manuel 
Felix Malheiro, tabeliam geral que o escrevi. Lugar do signal publico // Manuel Felix Malheiro... 
581

 Veja-se o seu testamento no volume 2 desta dissertação. 
582

 ADB. Paroquial de Braga (São João de Souto), óbitos 4, livro 166, fól. 15v. 
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que o seu corpo ficasse depositado no templo de Santa Cruz, antes de ser 

enterrado na Sé Catedral583. No assento de óbito de sua irmã Antónia lê-se que 

também pertencia a esta irmandade... 

Recordamos ainda que a instalação, no ano de 1754, nesta capela da 

confraria de Nª Sª dos Prazeres, do recusado retábulo que Marceliano de 

Araújo fizera para a capela do paço Arquiepiscopal deveria, segundo o contrato 

que foi lavrado, merecer o pleno acordo de André Soares584; e que a 

concepção do projecto do preenchimento com talha do restante espaço vazio 

do arco da igreja onde estava situada, lhe foi entregue em Abril de 1756, ainda 

em vida, portanto, do seu tio Tomé, e que a sua realização foi da lavra de José 

Álvares de Araújo585. Infelizmente, os raros livros que se conservam do arquivo 

desta confraria nada nos dizem sobre as situações que levaram à construção 

deste retábulo e às razões da escolha do projectista e do entalhador586, embora 

seja fácil de aceitar que a escolha tenha recaído em André Soares uma vez 

que na colocação do retábulo que fora recusado para a capela do Paço 

Arquiepiscopal era bem explícito que a nova montagem passaria pela sua 

supervisão. Facto ainda interessante é o de Manuel Rebelo da Costa, com 

quem André Soares se cruzaria nas obras do Hospital de São Marcos e no 

                                                 
583

 ADB. Provedoria de Braga, processo n.º 8549: 
... Em segundo lugar quero que meu corpo seja amortalhado no habito de São Francisco e 
depozitado na Igreja de Santa Crus onde se me fará hum officio de corpo prezente de corenta 
sacerdotes que todos diram missa pella minha alma e se lhe dará a esmola custumada, e não 
podendo ser por ser dia inpedido se fará no dia que não houver inpedimento, e se porá meu 
corpo na tumba da Irmandade de Nossa Senhora dos Prazeres da Companhia de Jezus que 
com mais confrarias de que sou irmão acompanharão meu corpo athe os claustros da Santa 
See desta Cidade aonde quero ser sepultado e me acompanharam corenta padres e o meu 
reverendo parocho e mais a curaria que he custume e não me faram tumulo por asim ser minha 
ultima vontade. 
584

 1754. 15 de Abril. ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 728, fls. 28v-29: Venda de Retabollo 
para o Altar de nossa Senhora dos Prazeres do Coleio de São Paullo que fees Marceliano de 
Araujo escultor desta cidade aos ofeciaes da Irmandade da mesma Senhora. 
585

 1756. 14 de Abril: Contrato da obra de Retabulo do Arco do Altar de Nossa Senhor do 
Prazeres do Coleio de São Paulo da Companhia de Jezus desta Cidade com Jose Alvares 
mestre entalhador da Rua dos chans de Cima. ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 737, fls. 
124v-125. 
586

 Estes livros estão à guarda do Arquivo do Museu Pio XII, em Braga. 
São muito expressivas as palavras do desembargador Inácio José Peixoto quando se referem 
ao espólio que foi levado da Igreja dos Jesuítas após a sua extinção: Nada escapou. Hum 
ministro chamado Matias de Carvalho, Dezembargador do Porto, aqui veio, vendeo, levou e 
arrecadou tudo! Dezião que foi para o Erário. Sabe Deus para onde. PEIXOTO, Inácio José – 
Memórias particulares… Braga: Arquivo Distrital de Braga, 1992, p. 74. 
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Bom Jesus do Monte, ser o juiz da irmandade no momento da assinatura desta 

contrato. 

 

4.2 A ligação com os entalhadores que executaram os seus 
retábulos 

 

a) José Álvares de Araújo 

Num tempo em que era prática corrente colocarem-se as obras que se 

queriam executar em arrematação pública, é no mínimo singular que uma 

percentagem muito significativa dos trabalhos de talha concebidos por André 

Soares tenham sido executados por apenas dois entalhadores, José Álvares de 

Araújo e Jacinto da Silva, sendo que ambos eram moradores na pequena rua 

dos Chãos de Cima, actual rua de S. Vicente! Várias poderão ser talvez as 

causas para esta acumulação, mas pelo que veremos a seguir não se devem 

atribuir à grande dificuldade que poderia haver na execução dos projectos a 

concurso pois em Braga havia outros entalhadores de muita qualidade, 

capazes de executar os programas de talha mais complexos. 

Não interessa por ora saber se as obras que a seguir referiremos estão 

documentadas ou atribuídas, interessa sim reflectir sobre o porquê de terem 

saído maioritariamente de apenas dois pares de mãos. 

Pouco se conhece sobre a oficina de José Álvares de Araújo, se seu 

irmão Teodósio trabalhou com ele, embora se saiba que este mestre executou, 

aparentemente sozinho, uma série de obras, entre as quais, curiosamente, 

uma que foi concebida pelo padre António Soares da Silva, irmão de André 

Soares, o retábulo-mor da igreja matriz da freguesia de São Tiago de Caldelas, 

concelho de Amares587. Refira-se ainda que José Álvares de Araújo também se 

aventurou pelos campos da concepção, pois desenhou, pelo menos, os dois 

pequenos retábulos do corpo da igreja matriz de Gondar, Guimarães588 e o 

                                                 
587

 ADB. Nota Geral, 2ª Série, vol. 94, fls. 179v-180v. 
588

 Registo de provisao a favor de Jeronimo Alves da freguesia de S. Joao de Gondar para 
fazer um arco em pedra fina lavrada junto ao arco cruzeiro e sobre estes retabulos... ADB. 
Registo Geral, vol. 121, fls. 534v-536v. Ver também OLIVEIRA, Paulo – Os altares laterais da 
igreja matriz (1750-1751). A Voz de Gondar, Gondar, ano 14, 165, Jul.-Ago. 2005. 
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conjunto da talha da capela-mor da igreja da Venerável Ordem Terceira de 

Ponte de Lima589. 

Ele deveria ser, inquestionavelmente, em 1751, o entalhador preferido 

do arcebispo pois o pároco de Gondar fez essa afirmação na justificação dos 

novos retábulos da sua igreja. Este facto deverá ter-lhe aberto imensas portas. 

Apesar de não lhe faltar trabalho e de muitos dos retábulos e obras que 

contratava serem de enorme porte, queixou-se no seu testamento que estava 

muito pobre590. Morreu em 10 de Março de 1762591. Uma pergunta se deve 

aqui colocar: se não tivesse falecido, teria continuado a fazer parceria com 

André Soares? 

 

                                                 
589

 MORAIS, Adelino Tito de - Artistas que trabalharam na Ordem Terceira de Ponte de Lima. In 
Colóquio Galaico-Minhoto, 1º, Ponte de Lima, 1981- Actas, vol. 2. Ponte de Lima, Associação 
Cultural Galaico-Minhota, 1983, p. 139. 
590

 Veja-se o seu testamento que publicamos no volume 2 desta dissertação: Testamentos da 
procuradoria de Braga, nº 5157. 
591

 ADB. Registo Paroquial, Braga. 166, fól. 105v 
1762. 10 de Março 
[Assento de óbito de José Álvares de Araújo] 
Aos des dias do Mês de Marsso de mil e setecentos e sesenta e dois annos faleceu com todos 
os sacramentos e com testamento Jose Alvres morador nos Chãos de Sima desta freguesia foy 
amortalhado no habito de São Francisco e acompanhado com a Irmandade de São Vicente, e 
sepultado na mesma Capela com vinte Padres, deixou trinta Missas de presente na dita Igreja 
de esmola de cento e vinte erdeiros sua mulher, e seus filhos e para constar fis este acento que 
asigney dia Mes e anno era ut supra 
O Abbade Jose Soares da Silva 
[à margem] Jose Alvares meya raza que recebi Silva 
Tem quitação que vi 
P. c. em hua petição de Domingas Pinheiro de Carvalho viuva de Jose Alves de Araujo da 
freguesia de Arentim e assistente na de São Julião do Calendario aos 7 de Março de 1779... 
SMITH, Robert C. – A verdadeira história do retábulo de Nª Sª do Rosário, da Igreja de São 
Domingos, de Viana do Castelo. Belas Artes, Lisboa, 2ª série, 23, 1967, nota 26, p. 27.  
MORAIS, Adelino Tito de - Artistas que trabalharam na Ordem Terceira de Ponte de Lima. In 
Colóquio Galaico-Minhoto, 1º, Ponte de Lima, 1981 - Actas, vol. 2. Ponte de Lima, Associação 
Cultural Galaico-Minhota, 1983, p. 137-152. 
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Tabela 6 – Retábulos e outras obras documentadas feitas em madeira e concebidas  
por André Soares 

 
Igreja ou capela Data Obra Entalhador 

Nª Sª a Branca 1751 Sacrário José Álvares Araújo 

Colégio de São Paulo, 
hoje de S. Tiago 

1754 Orientação da 
colocação de 
retábulo de Nª Sª 
dos Prazeres

 592
 

Marceliano de Araújo 

S. Miguel o Anjo 1755 (executados 
apenas em 1761) 

3 retábulos, 
sanefas, púlpitos 

Jacinto da Silva 

Colégio de São Paulo, 
hoje de S. Tiago 

1756 Arco do altar de Nª 
Sª dos Prazeres 

José Álvares Araújo 

Mosteiro de Tibães 1756 Retábulo-mor, 
retábulos laterais e 
da sacristia, 
sanefão, sanefas, 
molduras... 

José Álvares Araújo e 
José Ferreira Vilaça

593
 

Igreja dos Terceiros 1757 Portas Inácio Pereira 

Igreja de S. Vicente 1758 Sanefas da capela-
mor 

 

Convento de S. 
Domingos, Viana do 
Castelo 

1760 Retábulo de Nª Sª 
do Rosário 

José Álvares Araújo 

Igreja da Senhora da 
Agonia, Viana do 
Castelo 

1763 Retábulo - mor ??? 

Capela de Santa Maria 
Madalena, Falperra 

1763 Retábulo - mor Jacinto da Silva 

Convento de Santo 
António do Vale da 
Piedade, V N Gaia 

1766 Retábulo-mor André António da 
Cunha 
(Jacinto da Silva e Luís 
Manuel da Silva, 
fiadores) 

Igreja de Santa Cruz 1766 Retábulo-mor 
(projecto 
recusado)

594
 

 

Sé Catedral, capela Nª 
Sª da Boa Memória 

1767 Retábulo Jacinto da Silva 

Capela de Nª Sª de 
Guadalupe 

1768 Retábulo-mor Manuel Carneiro da 
Costa 

 

                                                 
592

 A participação de André Soares nesta obra atinge uma dimensão desconhecida porque 
superintendeu na sua colocação. Mas não se conhece a sua verdadeira extensão porque não 
há mais nenhuma informação que nos possa ajudar a compreendê-la. É um tipo de intervenção 
que não será repetida na sua obra conhecida. 
593

 Embora destratada no ano seguinte, a obra acabaria por ser executada pelos dois artistas: 
ADB. Nota Tibães, 1ª série, vol. 85, fls. 75-76. 13 de Dezembro de 1757. Trespasse da obra da 
tribuna e mais obras que se acham por fazer e findar na igreja do Mosteiro de S. Martinho de 
Tibães. 
594

 Este retábulo não chegou a ser concebido uma vez que foi preterido por Frei José Vilaça. 
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Tabela 7 - Retábulos e outras obras feitas em madeira atribuídas a André Soares 

 
Igreja ou capela Data Obra Entalhador 

Bustelo 1755-1758 
 

Cadeiral ??? 

Mosteiro de Rendufe 1755-1758 
 

Caixilhos dos 
janelões da capela-
mor 

??? 

Lamego, Sé 1758 2 retábulos do 
transepto 

??? 

Capela de Nª Sª da 
Lapa. Fão, Esposende 

1759 (últimos 
meses) 

Retábulo ??? 

Igreja do convento dos 
Congregados 

1761 Retábulo de Nª Sª 
das Dores 

Jacinto da Silva??? 

Igreja da Senhora da 
Agonia, Viana do 
Castelo 

1762 6 retábulos laterais ??? 

Capela da casa da 
Praça (Malheiro 
Reimão), Viana do 
Castelo 

1763 Retábulo Jacinto da Silva 

Capela da casa da 
Freiria, Arcozelo, 
Ponte de Lima 

1767 Retábulo-mor, 2 
retábulos laterais, 
púlpito e mesas de 
altar 

??? 

Igreja matriz do Pico 
de Regalados (S. Paio) 
Vila Verde 

1767-1768? Retábulo-mor ??? 

Capela de Nª Sª dos 
Prazeres, Palácio de 
Mateus 

1767-1768? 2 Retábulos 
laterais 

??? 

Igreja do convento dos 
Congregados 

1768? Retábulo de Nª Sª 
da Conceição, 
capela dos Monges 

??? 

Capela de Nª Sª da 
Piedade, Sé Catedral 

1768? Retábulo de Santo 
António 

??? 

Capela de Santa Ria 
de Cássia, Casa dos 
Barbosas, Arcozelo, 
Vila Verde 

1768? Retábulo ??? 

Capela de Santa Maria 
Madalena, Falperra 

1776 (execução)
595

 2 retábulos laterais, 
púlpitos (?)... 

Jacinto da Silva 

 

Se olharmos para a lista acima de retábulos e outras obras em 

madeira atribuídas ou documentadamente concebidas por André Soares, 

veremos que José Álvares de Araújo596 deu forma a pelo menos quatro, todas 

                                                 
595

 Robert SMITH põe a hipótese de terem sido concebidos no ano de 1763 (Frei José Vilaça..., 
p. 232 e 336, nota 309). Dá, contudo, como segura, a execução a Jacinto da Silva. Deverá, 
porém, questionar-se muito fortemente a autoria de André Soares. É aqui utilizada apenas 
como exercício de discussão de trabalho. 
596

 Para não sobrecarregarmos o texto com notas, não vamos apresentar aqui o devido aparato 
crítico e documental, o que fazemos noutro capítulo desta tese. 
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documentadas, sendo a de Tibães imensa pois é, talvez, o maior contrato de 

talha alguma vez assinado em Portugal: 

 

- alterações ao retábulo-mor da igreja de Nª Sª a Branca (1751)  

- a talha envolvente do retábulo de Nª Sª dos Prazeres, na igreja do 

Colégio dos Jesuítas de Braga, actual igreja de Santiago (1756) 

- o grande conjunto de talha rococó do mosteiro de Tibães (1756-

1761), de colaboração com Frei José Vilaça 

- o retábulo de Nª Sª do Rosário, no convento de São Domingos, Viana 

do Castelo (1761);  

 

Ou seja: Até ao ano de 1761, só se conhecem cinco retábulos ou 

conjuntos de retábulos documentadamente concebidos por André Soares, 

sendo que a talha que idealizou para a capela de S. Miguel-o-Anjo, foi 

desenhada em 1755 e executada seis anos mais tarde, o que era invulgar; 

além destas obras, concebeu ainda outros trabalhos que não têm o mesmo 

vulto, mesas de altar, sanefas, portas... 

Nada nos diz que foram apenas cinco as obras que saíram 

efectivamente da mão de André Soares; poderá, acaso, ter havido outras, 

sobretudo em algumas capelas particulares, na sua maior parte de muito difícil 

acesso e com parca documentação conhecida. Só na área do actual distrito de 

Braga deveriam ser em número igual ou superior aos dois milhares597! 

Daquele número de quatro retábulos documentados ficam assim de 

fora duas obras que sabemos terem sido desenhadas por André Soares e que 

muito significativamente foram ambas executadas na mesma data, 1761, um 

ano que poderemos considerar de franja porque corresponde à fase final da 

vida de José Álvares de Araújo, tempo, aliás, em que este estava ocupado com 

a obra do imponente retábulo de Viana do Castelo. Queremos referir-nos aos 

                                                 
597

 Na segunda metade do século XVIII a área do arcebispado de Braga era imensa, está hoje 
distribuída por mais de três bispados, correspondia aos distritos de Braga, Viana do Castelo e 
Vila Real, parte significativa de Bragança e dois concelhos do distrito do Porto, Póvoa de 
Varzim e Vila do Conde. Lembramos que só o distrito de Braga tem cerca de 500 freguesias e 
que numa delas, eminentemente rural, Rossas, no concelho de Vieira do Minho, existem 11 
capelas! 
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três retábulos e demais talha da capela de S. Miguel o Anjo e ao de Nª Sª das 

Dores, na igreja do convento dos Congregados. 

A primeira é, significativamente, uma obra que sabemos ter sido 

entregue a Jacinto da Silva. A outra é a de Nª Sª das Dores, que embora 

apenas esteja atribuída, talvez também possa pertencer aos dois, riscador e 

entalhador. Efectivamente, é noutra obra onde há a intervenção de ambos que 

se pode ver a única referência conhecida à execução deste retábulo, embora 

só por si esta informação não possa ser considerada vinculativa, sobretudo no 

que respeita ao entalhador598. Mas deixemos Jacinto da Silva para a parte final 

deste capítulo. 

 

Tudo quanto acima apontamos torna extremamente importante esta 

enumeração de obras documentadas na pessoa de apenas um só executante, 

o que nos mostra que deverá ter existido um relacionamento muito próximo 

entre ambos. Relacionamento que efectivamente existiu e que chegou mesmo 

ao ponto de ter havido um certo tipo de parentesco: no dia 20 de Agosto de 

1752, André Soares aceitou ser padrinho de Luísa, uma filha de José Álvares 

de Araújo599. Ou seja, foram também compadres. 

 

Escrevemos acima que em geral havia um concurso público a 

anteceder a entrega de uma obra; mas também não nos podemos esquecer 

que nem sempre a escolha de um entalhador era assim feita pois, por exemplo, 

                                                 
598

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 107v: ficou o ultimo lanco em cento e sessenta mil reis cujo lanco deu e lançou Jacintho da 
Silva sobredito o qual se obrigou por si, e sua pessoas e todos os seus bens presentes e 
futuros a dar cumprimento ao dito retábulo, e urna na forma da planta que fizer o sobredito 
nosso Inspector e Irmão, o Senhor Andre Soares digo Ribeiro Soares da Silva que não sera 
menos do que a urna e altar de Nª Sª das Dores da Congregação desta cidade... 
599

 1752. 20 de Agosto 
ADB. Paroquial de Braga, 147. São João de Souto. Nascimentos 8 (1751-1772), fól. 13. 
Assento de Baptismo de Luísa, filha de José Álvares de Araújo 
Luiza (escrito na margem]. Aos vinte dias do mes de Agosto de mil e setecentos e sincoenta e 
dois annos nesta Igreja de São João de Souto eu o Padre Joze Marques coadjutor desta Igreja 
baptizei e pus os Santos Oleos a Luiza filha de Jose Alvares de Araujo e de sua molher 
Domingas Carvalha da Rua dos Chams de Sima desta Freguezia nasceo aos dezanove dias do 
dito mes e anno supra forão padrinhos Andre Soares da Silva da Rua do Souto e a coroa de 
Nossa Senhora da Lux de Sao Vicente e para constar fiz este acento dia era ut supra. 
O Coadjutor o Padre Joze Marques 
Andre Soares da Sylva. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
229 

a documentação conhecida sobre o retábulo de Nª Sª do Rosário, de Viana do 

Castelo, é bem explícita sobre a vontade que os mesários tinham de que a sua 

realização fosse entregue a José Álvares de Araújo e não a um qualquer outro 

entalhador porque o consideravam um artista de grande qualidade.  

 

b) Jacinto da Silva 

Antes de começarmos a escrever sobre este grande entalhador, 

deveremos relembrar que também morou na rua dos Chãos de Cima, numa 

zona, aliás, onde moravam a maior parte dos entalhadores bracarenses 

daquela época. 

Vejamos! No ano de 1764 viviam nesta pequena rua mais alguns 

entalhadores: Álvaro José Pereira de Faria, também um excelente artista como 

se pode ver pelo magnífico e imenso retábulo que contratou para a capela do 

Senhor do Horto, Lanhoso, Póvoa de Lanhoso e pertencente ao complexo do 

sacromonte da Senhora do Pilar600; André António da Cunha, que viria a 

executar, entre vários outros, um dos mais grandiosos retábulos, hoje perdido, 

de André Soares601 e esteve, muito possivelmente, ligado à oficina de Jacinto 

da Silva; e Luís Manuel e Diogo da Silva, ambos filhos de Jacinto, sendo que 

Diogo, muito mais novo, não gozou da notoriedade que o pai e o irmão 

merecidamente alcançaram602. 

 

A estrutura oficinal de mestre Jacinto poderá ter sido diferente da que 

teve José Álvares de Araújo. Sabemos, pelo menos, que estiveram a trabalhar 

consigo dois filhos e, muito possivelmente, foi o responsável pela formação de 

André António da Cunha, outro excelente entalhador que morava a seu lado e 

                                                 
600

 1772. 13 de Julho: Contracto de obra de retabulo para o altar do Senhor do Horto da 
freguesia de Sao Tiago de Lanhoso com Alvaro José Pereira mestre entalhador da Rua dos 
Chaos de Cima desta cidade. ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 799, fls. 134v-135. 
601

 1766, 6 Janeiro - Contracto de obra de retabolo da capela mor do convento de Santo 
Antonio de Vale da Piedade da cidade do Porto. ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 775, fls. 
41v-42V. Publicado por Domingos Pinho BRANDÃO, Obra de talha..., vol. 4. 1751 – 1775, p. 
236-240. 
602

 Informações retiradas do Livro das Ordenanças, 1764, fls. 127 – 134, livro que se conserva 
no Arquivo Municipal de Braga.  
Álvaro José Pereira Faria tinha então 28 anos; André António tinha 23; Luís Manuel, 32 e o seu 
irmão Diogo, que vivia com o pai, tinha apenas 14 anos e era ainda aprendiz. 
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a quem serviu por mais de uma vez como fiador como atrás vimos. Também 

vimos que mestre Jacinto não desenhou nenhuma obra de talha, apenas 

redigiu os apontamentos do retábulo de Parada de Cunhos, mas seu filho Luís 

Manuel não teve problemas em aventurar-se por esses caminhos. E André 

António da Cunha também, embora já no período do neoclassicismo. É 

interessante perceber que estes homens souberam adaptar-se muito bem ao 

novo gosto!  

 

Pode dizer-se que com Jacinto da Silva tudo irá continuar a ser 

bastante similar ao que já atrás vimos com José Álvares de Araújo, tal é a 

quantidade de obras documentadas ou atribuídas a André Soares que 

executou ou a que, por qualquer razão, esteve ligado. 

Expliquemo-nos: entre 1762 / 1763 e o final da vida de André Soares 

temos referência a onze retábulos ou conjunto de retábulos, sendo que seis 

estão documentados e cinco estão atribuídos. 

Registe-se que nas atribuições temos dois retábulos que foram 

executados muito tardiamente, após a sua morte, em 1776, os da capela de 

Santa Maria Madalena da Falperra, embora Robert Smith coloque a hipótese, 

mas sem qualquer apoio documental, de que poderiam ter sido concebidos em 

1763, isto é, na mesma data em que André Soares elaborou o retábulo-mor603. 

Dos sete retábulos documentados há um que foi concebido para Viana 

do Castelo (igreja de Nª Sª da Agonia) e foi realizado por um artista 

desconhecido. Referimo-nos ao retábulo-mor da igreja de Nª Sª da Agonia.  

Outro há que não chegou sequer a sair da fase de projecto, o que 

concebeu para a igreja de Santa Cruz. Não avançou porque foi preterido pela 

proposta que foi apresentada por Frei José Vilaça. 

O terceiro destes retábulos destinou-se à igreja do convento de Santo 

António do Vale da Piedade, em Vila Nova de Gaia. Foi entalhado por André 

António da Cunha, um artista então muito novo, repetimos, pois tinha 25 anos 

                                                 
603

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 232 e 336, nota 309. 
Veja-se, também, o que escrevemos em nota acima sobre a atribuição desta autoria. 
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na data da assinatura do contrato604; teve como fiadores Jacinto da Silva e seu 

filho Luís Manuel da Silva nesta e noutras obras que executou. Analisando-se a 

actividade conhecida destes três entalhadores nas décadas de 1760 e 1770, 

poderá questionar-se se as obras contratadas por eles não foram todas feitas 

em colaboração, o que analisaremos noutro capítulo. Veja-se o que atrás 

escrevemos sobre o relacionamento entre o pai Jacinto da Silva e o filho Luís 

Manuel e este entalhador. 

Restam três obras realizadas em Braga: o retábulo-mor da capela de 

Santa Maria Madalena da Falperra605, o da capela de Nª Sª da Boa Memória, 

na Sé e o retábulo da capela de Nª Sª de Guadalupe, talvez o último trabalho 

que foi concebido por André Soares. 

Esta obra foi executada por Manuel Carneiro da Costa, um excelente 

entalhador, morador numa rua (de Santo André) contígua, aquela em que 

Jacinto tinha a sua oficina. Foi um homem que também teve muitas vezes a 

seu lado Jacinto e Luís Manuel da Silva quer contratando obras em parceria 

(retábulo-mor da igreja de Santa Cruz, 1767), quer na qualidade, a um ou aos 

dois, de fiadores (remate das cadeiras do coro do Mosteiro de Refóios de 

Basto, 1768; retábulo da confraria do Terço, no convento de São Domingos, 

Guimarães, 1770). Para a execução deste retábulo da capela de Guadalupe 

não houve lugar a escritura notarial, conhecemo-lo apenas através do livro de 

actas da confraria. Há, porém, uma pergunta que se pode colocar embora fique 

sem resposta: se tivesse havido necessidade de contrato e fosse exigido um 

fiador, quem seria a pessoa escolhida? Luís Manuel da Silva? 

                                                 
604

 Repare-se que com 23 anos José Ferreira Vilaça, o futuro Frei José... Vilaça, assinou um 
contrato para fazer um retábulo em Amarante, pela quantia de 285$000 (ADB. Nota do 
Tabelião Geral, vol. 730, fls. 189v-190), um montante significativo, mas muito longe dos 
1.330$000 réis que atingiu este contrato. 
605

 A capela de Santa Maria Madalena, na Falperra, fica geograficamente na área da freguesia 
de Santa Cristina de Longos, concelho de Guimarães; a verdade, porém, é que a sua confraria 
foi sempre administrada por pessoas de Braga. Os padres de Longos, porém, defenderam 
sempre os seus direitos sobre a capela; mas a verdade é que nas actas da confraria não são 
praticamente referidos. 
Há alguma documentação sobre esta questão da jurisdição porque os padres de Nogueira, 
Braga, também chegaram a defender que a capela estava na sua área; a verdade é que neste 
santuário são mais as construções implantadas em terrenos de Nogueira do que em Longos. 
Veja-se, por exemplo, a Justificação da localização da Capela de Santa Maria Madalena na 
área da freguesia de Santa Cristina de Longos, concelho de Guimarães. Cópia. ADB. Ms 810 
(8), s/d (séc. XIX). 
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As duas restantes obras documentadas foram executadas por Jacinto 

da Silva. Uma é o muito conhecido retábulo-mor da capela de Santa Maria 

Madalena da Falperra e a outra é o até agora inédito retábulo da confraria de 

Nª Sª da Boa Memória, colocado na capela de Nª Sª da Piedade, na Sé, que 

concebeu por sua devoção. 

 

Falta referir as obras atribuídas a André Soares. A verdade é que 

também aí nos aparece o nome de Jacinto da Silva. Em três dos casos não se 

conhece o nome do entalhador; os outros dois são documentadamente da sua 

lavra. 

Resta apenas dizer que não se conhece nenhuma aproximação no 

domínio afectivo ou familiar entre André Soares e Jacinto da Silva, como vimos 

ter acontecido com José Álvares de Araújo. 

Não deixa de ser interessante referir, embora possa não passar de 

uma simples coincidência, que a primeira obra de talha conhecida de André 

Soares foi uma intervenção num retábulo, hoje perdido, que em 12 de Agosto 

de 1745 Jacinto da Silva contratara, o da capela-mor da igreja de Nª Sª a 

Branca. 

 

Enumeremos, finalmente, as relações conhecidas com a obra de 

André Soares: 

1759. 21 Janeiro. Avaliador, juntamente com seu filho Luís Manuel, do 

trabalho das sanefas da capela-mor da igreja de São Vicente, Braga. Obra 

documentada de André Soares. 

1761. 22 de Novembro. Contrato de obra de retábulos da capela de S. 

Miguel o Anjo e Nª Sª do Ó, desta cidade com Jacinto [da Silva, entalhador, 

morador aos Penedos dos Chãos]. Obra documentada de André Soares. 

1763. 16 de Fevereiro. Contrato da obra do retábulo e tribuna da 

capela nova de Baltazar Malheiro Reimão sita na rua da cadeia da vila de 

Viana que fazem o mestre Jacinto da Silva com o reverendo cónego João 

Marcos Falcão [Cota], desta cidade. Obra atribuída a André Soares.  
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1763. 16 de Agosto. Escritura de obrigação de retábulo de Santa Maria 

Madalena do Monte que fazem Jacinto da Silva, entalhador desta cidade e a 

confraria da dita Santa. Obra documentada de André Soares. 

1767. 25 de Maio. Retábulo de Nª Sª da Boa Memória, na Sé Catedral. 

Obra documentada de André Soares. 

 

A actividade destes dois notáveis entalhadores, José Álvares de Araújo 

e Jacinto da Silva não se restringiu, naturalmente, à execução desta série de 

retábulos. Já nos referimos atrás à sua obra; e veja-se, também, o volume 3 

desta dissertação em que apresentamos os elementos biográficos conhecidos 

de cada artista. Mas a verdade é que os outros trabalhos conhecidos e ainda 

sem ter autor seguro não nos parecem ter sido concebidos por André Soares. 

 

4. 3 Conclusão 

Como cumpria, a teia que traçamos teve em quase todos os seus 

momentos um suporte documental. Acreditamos que esta trama poderia ir mais 

longe se existissem documentos pessoais, escritos pelo punho dos principais 

interventores. Tanto quanto sabemos, não restam nenhum tipo de memórias, 

diários ou cartas escritas por todos estes homens e mulheres, 

encomendadores ou executores. Conservam-se apenas os documentos 

oficiais, em geral frios, impessoais, inexpressivos: actas de reuniões, contratos, 

testamentos, assentos de nascimento, casamento ou óbito... São em geral 

textos que se auto-defendem, que não deixam passar incorrecções, embora 

elas possam ter existido pois os Homens, a Sociedade de Setecentos não deve 

ter sido muito diferente da actual. E sabemos bem quão difícil é fazer prova 

jurídica de acções, de compadrios que a todos parecem óbvios. E também 

sabemos bem que são imensas as vezes em que a legislação é ultrapassada, 

que os concursos públicos são atribuídos não aos concorrentes que parecem 

mais óbvios pelos preços que apresentam, pelas condições de execução, pela 
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sua capacidade técnica, etc., mas sim a outros que por vezes até são 

desconhecidos606. 

Quer isto dizer que André Soares beneficiou de uma trama montada 

conscientemente? Ou que montou uma teia para beneficiar os entalhadores 

seus amigos? 

Vejamos: tudo quanto analisamos são, essencialmente, relações em 

que a família ou os amigos têm um peso muito considerável. Tudo é, portanto, 

natural! 

Terá beneficiado com isso? Como vimos no capítulo sobre a sua vida, 

umas vezes pagavam-lhe os riscos que fazia com dinheiro, outras com 

“mimos”, utilizando uma expressão da época. E outras houve em que não 

recebeu paga alguma: é o caso da cartela dos “Estatutos” de 1747 em que o 

livro de despesas não tem consignado nenhum pagamento; ou a oferta que fez 

à confraria de Nª Sª da Boa Memória do projecto para o novo retábulo, feito, 

repita-se, pela sua “devoção”. Não era com esses parcos pagamentos, com 

esses bens que poderia sobreviver se necessitasse daquele dinheiro para o 

seu quotidiano.  

André Soares vivia sem problemas económicos, pode dizer-se que não 

precisava daqueles réditos. Mas poderia ser para ele importante deixar obra 

espalhada aqui e acolá, atitude natural num criador. Não encontramos, 

contudo, documentação que nos permita caminhar nesse sentido. 

Há, no entanto, uma afirmação de Inácio José Peixoto que não 

podemos esquecer: ele foi a pessoa que na Braga do seu tempo teve mais 

capacidade para o desenho, entendendo-se aqui não apenas o desenho em si, 

mas também a concepção de obras de arquitectura, talha, desenho, cartografia 

ou outras artes: 

 

                                                 
606

 É interessante ler a este propósito as palavras de Luís Soares Carneiro no seu texto 
Modelos e réplicas. A arquitectura dos Teatros Portugueses (In Teatro do Mundo. O Teatro na 
Universidade. Ensaio e projecto. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2007, p. 
69): E, como acontece ainda hoje, a encomenda não era distribuída porque um arquitecto tinha 
capacidade, conhecimento, mérito ou, simplesmente, experiência, para solucionar um 
determinado problema, mas sim por outros critérios. Proximidade, amizades, interesses, 
simples voluntarismo de alguém que se oferecia para realizar o projecto, eram os critérios de 
atribuição da concepção ou construção de um novo teatro. 
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Na Arquitectura e Desenho depois de André Soares, ficou com os 

maiores créditos Carlos Amarante607... 

 

O mesmo se poderá dizer em relação a José Álvares de Araújo e 

Jacinto da Silva. Não é natural que as obras de um criador sejam quase todas 

executadas pela(s) mesma(s) pessoa(s) quando são submetidas a concurso 

público. Mas foi isso que aconteceu. 

A verdade, porém, é que estes dois homens foram absolutamente 

notáveis como executores de projectos de talha. No “Dicionário de Arte 

Barroca”608, Natália Marinho Ferreira Alves apenas referencia três entalhadores 

para a Braga do período rococó: José Álvares de Araújo, Jacinto da Silva e 

Luís Manuel da Silva. A que acrescenta a figura do múltiplo criador que foi Frei 

José Vilaça. 

Se houve intenção na escolha, se houve intervenção do criador (André 

Soares) na opção da entrega da obra ao entalhador, não há dúvida que foram 

escolhidos os melhores artífices que então existiam na cidade. E também é 

verdade que em nenhuma parte da documentação compulsada encontramos 

queixas sobre a qualidade das suas obras. A verdade é que não sendo 

frequentes, estas queixas existiram.  

                                                 
607

 Inácio José PEIXOTO – Memórias particulares..., p. 80. 
608

 Lisboa: Presença, 1989. 
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5. A OBRA 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
237 

5.1 Uma primeira aproximação à arte de André Soares 

 
Como já vimos, foi em tempos da afirmação da personalidade do 

arcebispo D. José de Bragança na cidade e sua extensa arquidiocese que 

André Soares produziu os primeiros trabalhos conhecidos. Foi num tempo de 

tensão, de tactear caminhos, de ensaiar muito rapidamente novos gostos 

porque o prelado queria marcar a diferença, também pela arte. 

Estes caminhos são sempre complicados, não é de um momento para 

o outro que se impõem, mesmo vindos de cima para baixo, de um príncipe- 

arcebispo, em estéticas aparentemente bem definidas, seja por respeito por 

relevantes obras antigas, seja porque no inconsciente ainda havia fortes 

memórias de gostos passados. Em Braga e em povoações à sua volta 

podemos ver alguns desses exemplos. E em obras relevantes: 

 

- D. Rodrigo de Moura Teles operou imensas alterações na Sé, mas 

manteve a românica Porta do Sol609. Mudou-a de lugar, do transepto para o 

início da nave, embora tenha continuado voltada a Sul; 

- No restauro que se fez na fachada da igreja do mosteiro de Tibães, 

em 1734, foi explícito no documento notarial lavrado que se queria manter 

globalmente o desenho da fachada. A haver alguma alteração – que houve – 

deveria apenas acontecer em uma ou outra abertura610; 

- O púlpito da igreja do convento do Salvador, em Braga611, ostenta 

meios corpos dentro de círculos em cada uma das faces da zona da caixa, 

                                                 
609

 Sobre as múltiplas mutações que introduziu na sua igreja catedral vejam-se, sobretudo, os 
dois estudos de Eduardo Pires de OLIVEIRA A Sé de Braga e Dom Rodrigo de Moura Teles. 
(1704-1728). Forum, Braga, 19, Jan. 1996, pág. 77-100. Também publicado em STRUGLE 
FOR SYNTHESIS. A OBRA DE ARTE TOTAL NOS SÉCULOS XVII E XVIII – Actas, vol. 1. 
Lisboa: Instituto Português do Património Cultural, 1999, pp. 239-252 e Os grandes ciclos de 
obras na Sé de Braga. Minia, Braga, 3ª série, 2000-2001, 8-9, p. 8-12. E ROCHA, Manuel 
Joaquim Moreira da – Manuel Fernandes da Silva. Mestre e arquitecto de Braga (1693-1751). 
Porto: Centro de Estudos D. Domingos Pinho Brandão, 1996. 
610

 Escritura de arrematação da obra do frontispício da igreja dos Mosteiro de S. Martinho de 
Tibães que deu a fazer o Rev. P. Geral de S. Martinho ao mestre Manuel Fernandes da Silva, 
da cidade de Braga. ADB. Nota de Tibães, 1ª Série, vol. 63, fls. 34v-36v. Esteve presente o 
sargento-mor Manuel Pinto Vilalobos, o terceiro de seu nome na arte. 
611

 Veja-se uma boa fotografia deste púlpito em SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo. 
Porto: Nelita editora, 1970, gravura 41. 
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memória bem arcaica na cidade – apenas se vêem na fachada da igreja da 

Misericórdia (1562) – embora sejam correntes na arte portuguesa do séc. XVI. 

André Soares usou depois este motivo nos falsos e decorativos torreões da 

capela de Santa Maria Madalena, colocando ali os bustos de Marta e Lázaro; 

- Os grotescos utilizados em 1735 pelo entalhador portuense Luís 

Pereira da Costa nas partes laterais dos retábulos que fez para a igreja do Bom 

Jesus da Cruz, em Barcelos, só não contrastam mais com o esplendor joanino 

do restante retábulo porque estão colocados no embasamento, um local para 

onde recai menos o olhar; 

- Os tectos de artesoado, em madeira, na matriz de Ponte da Barca, na 

igreja da Misericórdia de Ponte de Lima e no corpo da capela da Boa Morte 

(Correlhã, Ponte de Lima), construídos nas décadas de 1730/1740, remetem-

nos para estéticas medievais. Etc. 

 

Foi com estas memórias presentes que a arte bracarense e minhota se 

desenvolveu. Foi com esta tensão que André Soares foi crescendo e foi 

desenvolvendo a sua arte. Pena que nada se conheça sobre a sua formação 

artística, sobre as obras que fez até atingir a idade de 26 anos, o que não nos 

possibilita acompanhar a sua evolução, ver as suas contradições, o que nos 

permitiria ter uma opinião mais segura sobre as obras que lhe têm sido, ou se 

lhe possam, outorgar. 

Será, aliás, este o nosso ponto de partida, o inventário dos trabalhos 

que através da análise documental e formal lhe têm sido atribuídos. Diga-se já 

que só muito recentemente os investigadores têm reagido ao livro que Robert 

Smith lhe dedicou em 1973612 e que durante dezenas de anos permaneceu 

sem qualquer análise crítica. A viragem apenas começou a acontecer após a 

análise cuidada da documentação notarial existente sobre o edifício da capela 

de Santa Maria Madalena, da Falperra, da autoria de Manuel Joaquim Moreira 

                                                 
612

 SMITH, Robert C. – André Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973. 
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da Rocha613 e em alguns dos estudos publicados no volume de homenagem 

que a Fundação Gulbenkian dedicou a Smith614. 

Estranhamente, ninguém deu a devida atenção a uma importante nota 

da autoria do próprio Robert Smith, inserta noutro livro publicado um ano antes 

mas que sabemos ter saído com bastante atraso em relação à data em que foi 

entregue para publicação615, em que ou propunha algumas obras, ou, 

sobretudo, assinalava outras que tinham um “ar soaresco”. Diga-se já, porém, 

que se por um lado se confirmam algumas das atribuições com que ali 

avançou, outras há que têm de ser colocadas de lado. Mas também há obras 

novas documentadas e outras que se lhe poderão agora atribuir, num processo 

dialéctico de procura. 

 

                                                 
613

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – A Capela de Santa Madalena do Monte da Falperra 
de Braga à luz da documentação notarial. Revista de Ciências Históricas, Porto, 5, 1990, p. 
231-269. 
614

 Robert C. Smith: A investigação na História de Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2000. 
615

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, 2 vols. Veja-se o vol. 1, p. 336-338, 
nota 310. 
Este livro foi dedicado ao Dr. Egídio Guimarães, então director da Biblioteca Pública de Braga e 
vereador do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da mesma cidade. Temos cópia de todas 
as cartas, e são muitas, que Robert Smith lhe endereçou; queixa-se bastantes vezes do atraso 
na publicação deste livro. 
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Tabela 8 – Obras documentadas e atribuídas a André Soares 

 
Obra Robert  

Smith 1
616

 
Robert  
Smith 2

617
 

Jonh Bury
618

 Leonídio 
Abreu

619
 

R Araújo
620

 AM 
Mourão

621
 

JM 
Rocha

622
 

E. P. Oliveira F. 
Lameira
623

 

Carla 
Sofia

624
 

Olga 
Sequeira

 

625
 

P. Varela 
Gomes

 

626
 

Ferrão / 
Afonso

627
 

Aurélio 
Oliveira

628
 

BRAGA, casas 
Praça do 
Município, 73A-
73C, Braga 

 Atribuído             

                                                 
616

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do século XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, 2 vols. 
Veja-se o vol. 1, p. 336-338, nota 310. 
617

 SMITH, Robert C. – André Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973. 
618

 BURY, Jonh – Barroco tardio e rococó no Norte de Portugal. Journal of the Society of Architectural Historians, 15 (3), Out. 1956. Republicado em 
Arquitectura e arte colonial no Brasil Colonial. São Paulo: Nobel, 1991, p. 136-153. 
619

 ABREU, Leonídio – A Falperra. Braga: Tip. Pax, 1958. 
620

 ARAÚJO, José Rosa – Memória da Capela de Nossa Senhora da Agonia. Viana do Castelo: Confraria de Nª Sª da Agonia, 1963; 2ª ed. 1993. 
621

 MOURÃO, António Moutinho – Uma obra perdida de André Soares que existiu no Porto. Museu, Porto, 2ª série, 15, 1972. Sep. 
622

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – A Capela de Santa Madalena do Monte da Falperra de Braga à luz da documentação notarial. Revista de Ciências 
Históricas, Porto, 5, 1990, p. 231-269; ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – A propósito de André Soares e do rococó – Nótulas para a revisão de um 
processo. Portugália, Porto, 17-18, 1996-1997, p. 283-292: ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da Falperra: 
nova abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 165-187. 
623

 LAMEIRA, Francisco – Retábulos de Misericórdias Portuguesas. Faro: Universidade do Algarve, 2009, p. 144-145, 146-147 (fig. 367). 
624

 QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Os retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma escola regional: 1680-1780. Lamego: 
Câmara Municipal, 2002, p. 270. 
625

 SEQUEIRA, Maria Olga Portela Gonçalves de Paz – A Igreja do Mosteiro de São Miguel de Refojos de Cabeceiras de Basto. In Estudos de Homenagem 
ao Professor Doutor José Amadeu Coelho Dias, vol. 2. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006, p. 223-231. 
626
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BRAGA, capela 
Nª Sª Torre 

 Atribuído
629

             

BRAGA, 
capela 
Guadalupe, 
retábulo-mor 

       Documentado       

BRAGA, 
capela S. 
Miguel-o-Anjo, 
retábulos, 
sanefas, 
púlpito 

       Documentado       

BRAGA, 
convento 
Congregados, 
andar térreo, 
janelas cunhal 
R D. João 
Novais e 
Sousa 

 Atribuído             

BRAGA, ig 
Congregados: 
fachada, 
capela dos 
Monges e 
retábulo, 
retábulo Nª Sª 
Dores, caixa 
órgão 

 Atribuído Atribuído 
(fachada 
igreja) 

           

BRAGA, ig 
Congregados: 
retábulo de Nª 
Sª das Dores; 
frontal em urna 
retábulo do 
SCJesus 

Atribuído              

BRAGA, ig S. 
Vítor, sanefão 

Atribuído              

                                                 
629

 Estranhamente, esta obra a que Smith dedicou uma parte de um trabalho (Três Estudos Bracarenses, Belas Artes, Lisboa, 2ª série, 24/26, 1970, p. 58-
63), não integra a lista das obras referenciadas no livro André Soares. 
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BRAGA, ig 
Terceiros, 
porta principal 

      Documentado        

BRAGA, ig S 
João Souto. 
Conf S. João, 
Estatutos, 
portada 

 Atribuído             

BRAGA, capela 
Sta Maria 
Madalena, 
Falperra. 
Capela, pátios do 
escadório, 
retábulo-mor, 
retábulos laterais, 
púlpito 

 Documentada  Documentada   Documentada 

(fachada e 
pátios do 
escadório) 

       

BRAGA, conv Sta 
Teresa, retábulo-
mor, púlpito, caixa 
órgão 

 Atribuído             

BRAGA, Casa 
Câmara 

 Documentada Documentada     Documentada 
(desenhos) 

      

BRAGA, palácio 
Raio 

 Atribuído             

BRAGA, casa 
Rolão 

 Atribuído             

BRAGA, ig 
Colégio S. Paulo: 
retábulo Nª Sª 
Prazeres 

 Documentada             

BRAGA, ig 
Colégio S. Paulo: 
retábulo Nª Sª 
Prazeres, arco 
deste retábulo 

 Atribuído             

BRAGA, ig Nª Sª 
Branca, 
(alteração do 
retábulo-mor, 
sacrário) 

 Documentada             
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BRAGA, ig Lapa  Atribuído             

BRAGA, ig Sta 
Cruz, Estatutos 
Conf B Jesus e 
Sta Ana, portada 

 Documentada             

BRAGA, ig Sta 
Cruz, retábulo-
mor (não 
executado) 

Documentada              

BRAGA, ig S 
Vicente, sanefas 
e caixilhos na 
capela-mor 

 Documentada             

BRAGA, paço D. 
José Bragança, 
fachada, azulejos 

 Atribuído             

BRAGA, 
BJMonte, capelas 
Ascensão, Noli 
Me Tangere, 
Emaús, Unção. 
Chafarizes 
Chagas, junto das 
Capelas 
Descendimento e 
Unção. Estátuas 
José Arimateia, 
Nicodemo, 
Centurião e 
Pilatos e bases. 
Gruta. Tarjas 
estátuas de Isaac 
e Isaías no 
escadório 

 Atribuído             

BRAGA, mosteiro 
Tibães. igreja: 
retábulo-mor, da 
sacristia, 
colaterais, 2 
púlpitos, 8 
sanefas, sanefão, 
frontal retábulo 

 Documentada             
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Sta Lutgarda, 
nicho S. Bentinho 

BRAGA, mapa da 
cidade 

       Documentada       

BRAGA, Arco da 
Porta Nova 

Estilo Atribuído             

AMARES, 
Caldelas, matriz, 
retábulo-mor 

      Documentada        

GUIMARÃES, ig 
dos Santos 
Passos 

 Documentada             

VIANA DO 
CASTELO, casa 
e capela da Praça 

Estilo           Atribuído   

VIANA DO 
CASTELO, conv 
S. Domingos, 
Retábulo Nª Sª 
Rosário 

 Documentada             

VIANA DO 
CASTELO, ig Nª 
Sª Agonia, 
retábulo-mor e 
talha parietal 
capela-mor 

 Documentada   Documentada 

(retábulo-
mor) 

         

LAMEGO, Sé, 2 
retábulos braços 
do cruzeiro 

Atribuído Atribuído             

LAMEGO Sé, 
oratório sacristia, 

Estilo         Atribuído     

CABECEIRAS DE 
BASTO, mosteiro, 
fachada igreja 

Estilo          Atribuído    

PENAFIEL, 
mosteiro de 
Bustelo, cadeiral 

Estilo Atribuído             

ARCOS DE 
VALDEVEZ, ig Nª 
Sª Lapa, Arcos 
Valdevez 

 Atribuído             
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ARCOS DE 
VALDEVEZ, 
capela Crucifixo 

 Atribuído             

PÓVOA DE 
VARZIM, Ig 
matriz, retábulo-
mor, colaterais e 
laterais e frontais. 

 Atribuído             

SANTO TIRSO, 
mosteiro, Porta 
Branca, Ala Norte 

Estilo Atribuído             

PORTO, 
convento Sto 
António Vale da 
Piedade, retábulo 

     Documentada         

CAMINHA, ig 
Misericórdia, 
retábulos da 
cabeceira da 
nave 

        Atribuído      

VILA REAL 
Misericórdia de 
Vila Real, 
retábulo de N.ª 
Sr.ª do Carmo  

        Atribuído      

GUIMARÃES, 
casa Lobos 
Machado 

              

AMARES, 
mosteiro 
Rendufe, 
caixilhos janelas 
capela-mor 

             Atribuído 
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O quadro acima resume, de uma forma muito simplificada, a situação 

actual, com base na bibliografia, o elenco das obras que tem sido atribuídas ou 

são dadas como documentadas, escolhendo-se sempre a primeira referência 

conhecida, no que se exceptuam os dois livros de Robert Smith. Mas há, 

compreensivelmente, muito a dizer sobre cada uma delas, não só porque nem 

sempre os autores estão de acordo entre si como, também, porque as 

investigações entretanto efectuadas trazem muitos dados relevantes que, 

inclusive, fazem com que tenham de lhe ser retiradas algumas atribuições. 

Além destas, há novas obras que estão documentadas, outras que se 

poderão atribuir e, ainda, obras sobre as quais há outras informações. 

Apresentamos essa nova listagem com base na documentação compulsada, 

no estudo dos trabalhos e nas relações que poderão existir entre o riscador e 

as peças executadas, analisando-se cada uma globalmente. Há obras, como o 

retábulo-mor da matriz do Pico de Regalados, em que a análise formal indica 

ser decididamente de Soares e que a documentação encontrada faz pender 

fortemente nesse sentido, mas que colocamos no rol das obras atribuídas 

porque não temos um documento irrefutável. 

 

A arte de André Soares estende-se pelas mais variadas disciplinas, da 

arquitectura à talha, do desenho à cartografia, do azulejo à carpintaria e ao 

ferro. Quase se pode dizer que tudo experimentou embora não se refira acima 

a pintura. A verdade, porém, é que não sabemos se o fez pois a mão que 

desenhou a página de rosto dos Estatutos da Irmandade de Santa Ana, de 

1747, era de uma impressionante leveza e segurança como se constata na 

cartela do Mappa de Braga, dez anos mais tarde (1756) e nos documentos que 

escreveu e assinou até ao fim da vida. Mas também é verdade que não 

encontramos qualquer documento que nos leve a pensar que poderá ter 

experimentado a pintura, nem conhecemos nenhuma tela que pareça ter saído 

da sua mão.  

Como demonstraremos, são poucas as obras que estão 

documentadas. Em contrapartida, é significativo o número das que lhe são 
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atribuídas. Recorde-se que no séc. XVIII não era muito relevante a questão da 

autoria, embora não se possa, nem deva, esquecer os problemas surgidos com 

Carlos Amarante já atrás referidos. O exemplo que a nosso ver melhor elucida 

esta questão está relacionado com o retábulo que concebeu para o convento 

de Santo António de Vale da Piedade, no Porto, destruído em 1830: embora 

seja vultuosa a verba envolvida e bastante minucioso o contrato que foi lavrado 

com o mestre entalhador, só foi possível atribuir a autoria a André Soares por 

uma informação de Frei Manuel da Mealhada  

 

He esta a mayor das Igrejas dos nossos conventos, e tres vezes mayor que a antiga, 

e esta nobremente aseada. A tribuna he a melhor que se ve em a cidade do Porto, e vista de 

qualquer parte e principalmente da Porta da Igreja faz hu belisimo prospetto. Foi idea do R. 

André Soares de Braga e executada na mesma cidade, e a sua vista. No trono della se 

collocou uma primorosa Imagem da Conceiçam, e do lado do Evangelho a do N. P. e da 

Epistola a de S. Antonio, e na boca do camarim a de N. P. S. Domingos, e S. Boaventura e 

entre cada hua das janellas, que lhe dam luz de hua a outra parte hu belissimo quadro...
630

 

 

 

No momento presente temos seguramente documentadas as obras 

abaixo: 

Arquitectura, cinco:  

- casa da Câmara; 

- Hospital de S. Marcos (ala oeste, hoje só parcialmente existente; 

capela de S. Bentinho);  

- Sé Catedral (arcos da capela de Santo Amaro, perdida);  

- capela Sta Maria Madalena, Falperra (fachada da capela e pátios do 

escadório);  

- igreja de Nª Sª da Consolação, Guimarães.  

 

Talha, catorze obras: 

                                                 
630

 MEALHADA, Manuel da – Coronica da Provincia da Soledad da mais estreita observancia 
no Reyno de Portugal, Tomo 2, p. 455 [MS da Biblioteca Municipal do Porto. Cota: Conde de 
Azevedo, 1]. Veja-se também o volume 2 desta dissertação. 
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- Sé Catedral, capela de Nª Sª da Boa Memória (retábulo); 

- Capela de Guadalupe (retábulo-mor). 

- Capela de S. Miguel-o-Anjo (retábulos, sanefas, púlpito); 

- Capela de Santa Maria Madalena, Falperra (retábulo-mor); 

- Igreja do Colégio de S. Paulo (arco do retábulo de Nª Sª Prazeres); 

- Igreja de Nª Sª a Branca (alteração do retábulo-mor, destruído?; 

sacrário): 

- Igreja de Santa Cruz (retábulo-mor, preterido na escolha); 

- Igreja de S. Vicente (sanefas das portas da capela-mor); 

- Mosteiro de Tibães, igreja e sacristia: retábulo-mor e da sacristia, 

retábulos de S. João Batista e Nª Sª do Rosário (ambos com a sua mesa de 

altar, 6 castiçais e cruz), 2 púlpitos, sanefão do arco cruzeiro, 36 sanefas na 

nave, capela-mor e sacristia, frestas da capela-mor; 

- Convento de S. Domingos, Viana do Castelo (retábulo de Nª Sª do 

Rosário); 

- Igreja de Nª Sª da Agonia, Viana do Castelo (retábulo-mor); Porto 

(Convento de Santo António do Vale da Piedade, retábulo, destruído).  

 

Desenho, duas obras:  

- Igreja de Santa Cruz: confraria do Bom Jesus e Santa Ana, Estatutos, 

portada. 

- Sé Catedral: projecto de alteração da arcada defronte da capela de 

Santo Amaro. 

 

Cartografia, uma obra: 

- Mapa da cidade de Braga Primas (conserva-se um exemplar, dois 

estão perdidos) 

 

Carpintaria, uma obra: 

- igreja dos Terceiros (porta principal) 
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Ferro, uma obra: 

- Sé Catedral, as grades das capelas de Santo Amaro e Nª Sª da Boa 

Memória (perdido) 

 

O rol das obras atribuídas é bem maior: 16 de arquitectura (contando-

se por uma, apenas, as 4 capelas, as duas fontes e a “gruta” do Bom Jesus do 

Monte), 17 de talha, eliminando-se já obras que lhe foram atribuídas ou, até, 

apresentadas como documentadas mas que na realidade o não são. 

 

A seguir apresentaremos o conjunto de obras documentadas e as que 

são por nós atribuídas. 

 

Obras em geral 

Uma questão prévia deverá ser colocada: André Soares foi um 

arquitecto ou apenas um riscador? Dominava as disciplinas da arquitectura ou 

não? 

Esta questão é fulcral, não pelo que tem já sido escrito ou afirmado 

mas sim pela disciplina em si. 

Ao contrário de quase todos os outros riscadores631, André Soares 

nunca executou, apenas concebeu; e é a única personalidade que tem um 

número vultuoso de obras documentadas pois aos outros riscadores 

dificilmente se lhe apontam mais do que uma ou duas obras, raramente três 

(excepto Frei José Vilaça e Carlos Amarante). Não aprendeu, portanto, no 

ofício. Em Braga também não tinha uma escola onde pudesse aprender esta 

arte e perto da cidade não havia onde. Restavam-lhe apenas duas hipóteses: 

riscar no papel as obras e pedir apoio concreto a alguém do ofício quando se 

lhe apresentavam questões mais complexas; ou deixar em aberto esses 

problemas a quem executasse os seus projectos. De certa forma e ressalvadas 

                                                 
631

 Esta situação, não sendo vulgar, também não era de todo única. Veja-se o caso de Juan 
Herrera (CABEZAS, Lino – El dibujo como invención: idear, construir, dibujar. (En torno al 
pensamiento gráfico de los tracistas españoles del siglo XVI). Madrid: Cátedra, 2008, p. 195-
196. 
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as imensas diferenças existentes, quer dizer que não deveria andar muito 

longe daquilo que alguns arquitectos de maior renome fazem hoje, ter a seu 

lado a trabalhar um conjunto de outras pessoas que concebem as partes não 

desenhadas dos seus projectos. Ora, Robert Smith já nos deu a conhecer um 

documento que retrata essa situação, embora o não tenha pensado nestes 

termos, nem em função dos conhecimentos ou dificuldades de André Soares. 

 

Na obra da casa da Câmara, em 1754, afirma-se o seguinte: 

 

... sera este edificio bem executado comforme as demonstraconis da planta bem 

perfilada nos corttes e recortes bem justa e em tudo perfeito com toda a segurança assim 

juntouros e escalons que neccesarios seiam o fara o dito mestre conforme pede a obra e 

declara os apontamentos que fes Diogo Soares
632

 

 

Mais tarde, em Junho de 1769, último ano de vida de André Soares, 

Diogo Soares voltou a estar a seu lado na obra da igreja dos Santos Passos, 

em que fez o orçamento633, sendo também encarregado, conjuntamente com 

ele, pela vistoria final das obras, após o seu termo634. 

Esta dupla já se conhecia pelo menos desde 1751635 ou 1752, da obra 

da capela de Santa Maria Madalena, na qual Diogo Soares teve papel de 

relevo em todas as deliberações que a confraria tomou para a construção da 

nova fachada. 

É possível que tenham trabalhado em colaboração noutros edifícios 

mas, se virmos bem, mestre Diogo não seria necessário nos trabalhos dos 

                                                 
632

 ADB. Notas do Tabelião Geral, voI. 730, fls. 6v-8v. 
633

 Mais com Diogo Soares, mestre pedreiro nas obras do real Convento de Pombeiro que por 
ordem da mesa se mandou vir para fazer orçamento das obras em agradecimento por não 
querer dinheiro, por arratel e meio de tabaco, que se lhe deu mil e oitocentos reis. 13$080. 
Arquivo da Irmandade dos Santos Passos. [Livro das Obras da Igreja dos Santos Passos], fól. 
15v. Ver o volume 2 desta dissertação. 
634

 Idem, fól. 13: Pagos conforma a obra correr, aos mestres arematantes a ambos juntos, sem 
que hum possa receber sem assistencia de ambos = Deste preço os ultimos 200$ so se hão de 
entregar depois da obra acabada, vista e examinada por Diogo Soares e Andre Soares... Ver o 
volume 2 desta dissertação. 
635

 Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, 
fls. 30v-31. Diogo Soares já trabalhava desde 1749, pelo menos, para esta confraria. Ver o 
volume 2 desta dissertação. 
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arcos da capela de Santo Amaro, na Catedral, intervenção que um mestre 

pedreiro resolveria com facilidade. Na Falperra havia que fazer pouco mais que 

uma fachada. Nas obras documentadas falta apenas uma que se poderia 

considerar mais complexa uma vez que não era linear como as duas que 

relatámos acima, referimo-nos à ala Oeste do Hospital de São Marcos. 

Diogo Soares trabalhou em 1748, 1750 e 1753-1754 para a Santa 

Casa da Misericórdia, administradora do Hospital de São Marcos. André 

Soares interveio aqui antes de 1757, quiçá desde 1754, pois o contrato lavrado 

com os mestres pedreiros é bem explícito, serve apenas para regularizar uma 

situação que se mantinha há bastante tempo – não diz desde quando –, a 

construção da nova ala, no extremo poente do edifício. As referências a André 

Soares são bastante esparsas, embora seguras. As actas da Misericórdia são 

muito pouco explícitas. Não podemos dizer com isto que Diogo Soares 

trabalhou aqui ao lado de André Soares, mas também é verdade que nestes 

anos a sua obra conhecida é sobretudo constituída por pareceres o que, 

portanto, e aparentemente, lhe permitiria ter tempo livre.  

 

Estas nossas palavras são apenas expressas a partir da análise das 

obras que documentadamente se sabe terem sido da autoria de André Soares. 

O que não quer dizer que um dia se possa confirmar que outras obras são suas 

e, sobretudo, se consiga conhecer a documentação correspondente, se 

poderão manter as afirmações acima referidas. Acreditamos ser possível, 

porquanto é para nós extremamente significativo que Diogo Soares tenha sido 

encarregado de fazer os “apontamentos” para duas das três obras mais 

complexas. 

Mas por que é que André Soares não assumia a execução técnica, 

sem dúvida menos criadora? Porque pura e simplesmente não lhe dava prazer 

fazê-lo? A verdade é que o fez por duas vezes, talvez obras menos volumosas, 

ambas curiosamente para a mesma confraria, a de Santa Maria Madalena da 
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Falperra (projecto da nova fachada da capela636 e retábulo-mor da Falperra637). 

Não nos podemos esquecer que ele não precisava de ganhar dinheiro e que 

num número significativo de vezes lhe foram oferecidos mimos com valores 

relevantes (presuntos, tecidos, etc.) em vez de dinheiro. 

Contabilizados os valores conhecidos, o resultado obtido não deixa de 

se poder considerar muito curioso: recebeu 41$700 réis em dinheiro, 41$000 

réis em mimos, entrou três vezes como irmão remido para as confrarias para 

quem trabalhou – o que não deixa de ser um mimo –, um projecto fê-lo por sua 

devoção, outro foi copiado mas não executado, um foi preterido; restam sete 

obras, entre as documentadas, em que não temos nenhuma informação sobre 

os valores referidos, sendo fácil aceitar que pelo menos para a primeira, de 

1747, não tenha recebido nenhum dinheiro pois estava a trabalhar para a 

confraria em que o pai e o poderoso tio ocupavam posições de relevo. 

 

Tabela 9 – Valores que André Soares recebeu pela concepção das obras 

 
Obra Ano Disciplina Preço 

BRAGA, igreja de Santa Cruz 
(confraria do Bom Jesus e Sta Ana, 
Estatutos, portada) 

1747 Desenho ? 

BRAGA, igreja de Nª Sª a Branca 
(alteração do retábulo-mor, sacrário) 

1751 Talha ? 

BRAGA, capela Sta Maria 
Madalena, Falperra (fachada da 
capela e pátios do escadório, 
retábulo-mor) 

1753
638

, 
1758

639
, 

1763
640

 

Arquitectura asseitamos por 
confrade 

BRAGA, casa da Câmara 1754 Arquitectura 9$600 

BRAGA, igreja do Colégio de S. 
Paulo (retábulo de Nª Sª Prazeres); 

1754 (15 de 
Abril)

641
, 1756 

(14 de Abril)
642

 

Talha ? 

BRAGA, capela S. Miguel-o-Anjo, 
retábulos, sanefas, púlpito 

1756 (26 Abril) 
 

Talha se houvesse por 
aceitto Irmão 

BRAGA, mosteiro de Tibães, igreja 1756 (9 de Talha 4$800 (seis 

                                                 
636

 Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, 
fls. 69v-70; ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da 
Falperra: nova abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 182. No volume 2 desta 
dissertação publicamos estes apontamentos, não em versão saída da sua mão mas sim num 
volume de Memórias da confraria. 
637

 Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Termos da Mesa 1746-1768, 
fls. 70-70v. 
638

 A fachada foi terminada em 1755. 
639

 Obra dos lances do escadório. 
640

 Retábulo-mor. 
641

 Alterações no retábulo comprado a Marceliano de Araújo. 
642

 Talha do arco do retábulo. 
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(retábulo-mor; retábulos Nª Sª 
Rosário e de S. João Baptista, com 
frontais e seis castiçais, cada; 
retábulo da sacristia, 36 sanefas na 
igreja e sacristia; sanefão; talha das 
frestas da capela-mor; portas que 
entram para as capelas laterais) 

Outubro) presuntos) + 1$600 (um 
mimo)

643
 + 16$800 (um 

mimo)
644

 + 4$000 (um 
mimo)

645
 

BRAGA, mapa da cidade 1756 Cartografia ? 

BRAGA, Ig Terceiros, porta principal 1757 Carpintaria ? 
BRAGA, Hospital de S. Marcos, ala 
poente, fonte do claustro, capela de 
S. Bentinho 

1754-176... Arquitectura 12$800 + 9$600 

BRAGA, ig S. Vicente, sanefas na 
capela-mor 

1758 Talha 2$400 

VIANA DO CASTELO, conv S. 
Domingos, retábulo de Nª Sª 
Rosário 

1761 Talha ? 

VIANA DO CASTELO, ig Nª Sª 
Agonia, retábulo-mor  

1763 Talha 6$400 

BRAGA, Bom Jesus do Monte, 
capelas e fontes 

1762-1765  $900 reis 

PORTO, convento Sto António Vale 
da Piedade, retábulo 

1766 Talha ? 

BRAGA, Sé Catedral, retábulo Nª Sª 
Boa Memória 

1766 Talha por sua devoção 
queria fazer o risco e 
modelo do dito retabolo 

BRAGA, igreja de Santa Cruz 
(retábulo-mor, preterido na escolha)  

1766 Talha Preterido na 
escolha para o risco 

BRAGA, Sé Catedral, capela de 
Santo Amaro, arcos 

1768 Arquitectura foi aseito por 
confrade remido por dar o 
risco para a obra dos Arcos 
e todos os mais precizos 

BRAGA, capela Guadalupe, 
retábulo-mor 

1768 Talha ? 

GUIMARÃES, ig dos Santos Passos 1769 Arquitectura 13$800 (por 
trinta covados de crepe e 
forro que se lhe deu em 
agradecimento da factura do 
dito risco por não querer 
levar por elle dinheiro) 

 

Passando-se a outra reflexão possível, a dimensão e o custo das 

obras, mantendo-nos sempre, naturalmente, nas que estão documentadas, 

obtemos o seguinte quadro: 

 

                                                 
643

 Por ir ver as obras. 
644

 Por ir ver as obras. 
645

 Por ir ver as obras. 
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Tabela 10 – Valores dos contratos das obras concebidas por André Soares 

 
Obra Ano Disciplina Preço 

BRAGA, igreja de Santa Cruz 
(confraria do Bom Jesus e Sta Ana, 
Estatutos, portada) 

1747 Desenho ? 

BRAGA, igreja de Nª Sª a Branca 
(alteração do retábulo-mor, sacrário) 

1751 Talha Obra a jornal 

BRAGA, capela Sta Maria 
Madalena, Falperra (fachada da 
capela e pátios do escadório, 
retábulo-mor) 

1753
646

 Arquitectura Fachada: (4.000 
cruzados e 
300$000+96$000, obra a 
mais); + segundo contrato 

Escadório: 
pagamento a medida: 
1.074$596 

Retábulo: 
320$000 

BRAGA, casa da Câmara 1754 Arquitectura Pedraria: 
pagamento à medida: 
922$488 
(pedreiro)+746$212 
(pedra)+porta principal (a 
medida 
330$600+142$666+60$000 
(pedras de armas) 

Carpintaria 
281$245+portas, janelas, 
etc. (86$400)+ 250$055 

Telha e telhado 
81$600 

Pintura de portas 
e janelas 24$000 

Ferreiro: 
97$205

647
 

BRAGA, capela S. Miguel-o-Anjo, 
retábulos, sanefas, púlpito 

1756 Talha 203$000 

BRAGA, mapa da cidade 1756 Cartografia ? 

BRAGA, igreja do Colégio de S. 
Paulo (retábulo de Nª Sª Prazeres); 

1756 Talha 250$000
648

 

BRAGA, mosteiro de Tibães, igreja 
(retábulo-mor; retábulos Nª Sª 
Rosário e de S. João Baptista, com 
frontais e seis castiçais, cada; 
retábulo da sacristia, 36 sanefas na 
igreja e sacristia; sanefão; talha das 
frestas da capela-mor; portas que 
entram para as capelas laterais) 

1756 Talha 6.650$000 

BRAGA, ig Terceiros, porta principal 1757 Carpintaria 45$600 
BRAGA, hospital de S. Marcos, ala 
poente, fonte do claustro, capela de 
S. Bentinho 

1757 Arquitectura A jornal 

BRAGA, ig S. Vicente, sanefas na 
capela-mor 

759 Talha ? 

VIANA DO CASTELO, conv S. 1761 Talha 1.300$000 

                                                 
646

 Resolução tomada apenas em 1755. 
647

 Dada a dispersão dos locais em que são lançados os documentos e, sobretudo, o facto de 
serem lançados os mesmos items em mais do que um livro, torna-se muito praticamente 
impossível conseguir obter os números finais correctos. 
648

 Esta obra já estava em grande parte feita. Recebeu apenas algumas alterações. 
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Domingos, retábulo de Nª Sª 
Rosário 

VIANA DO CASTELO, ig Nª Sª 
Agonia, retábulo-mor  

1763 Talha ? 

BRAGA, Bom Jesus do Monte, 
capelas e fontes 

1762-1765  650$000 

PORTO, convento Sto António Vale 
da Piedade, retábulo 

1766 Talha 1.330$000 

BRAGA, Sé Catedral, retábulo Nª Sª 
Boa Memória 

1766 Talha 160$000 

BRAGA, igreja de Santa Cruz 
(retábulo-mor, preterido na escolha)  

1766 Talha - 

BRAGA, Sé Catedral, capela de 
Santo Amaro, arcos 

1768 Arquitectura 96$000 

BRAGA, capela Guadalupe, 
retábulo-mor 

1768 Talha 110$000 

GUIMARÃES, ig dos Santos Passos 1769 Arquitectura Pedraria: 
primeiro contrato a jornal 
para esta obra: 1.000$000 

 

Outro olhar possível tem a ver com a dispersão geográfica da sua 

obra. Até 1758 só riscou trabalhos para fora de Braga por intervenção do 

arcebispo (Santa Rosa de Lima, Guimarães) ou da Congregação Beneditina 

(1756? Rendufe e Bustelo). Ora esta circunstância impõe-nos a extrema 

necessidade de começar a trabalhar sistematicamente os arquivos dos 

restantes concelhos do Minho, com a ressalva da sempre muito difícil entrada 

nos arquivos particulares, familiares ou de confrarias. Por outro nota-se que há 

como que uma dicotomia entre a cidade e a região, o que não se observou a 

propósito da expansão do gosto rococó que foi extremamente veloz. É 

obrigatório considerarmos por um lado o gosto proposto pelo arcebispo ou a 

vontade de lhe agradar e, por outro, o que foi expresso por um homem, André 

Soares, embora este tivesse, muito possivelmente, sido o autor do projecto 

para o seu novo palácio. Neste aspecto, não se pode comparar a actividade de 

Soares com a de Manuel Pinto Vilalobos, da mesma forma que também se não 

pode comparar o apoio que este recebeu do dinâmico arcebispo D. Rodrigo de 

Moura Teles, com o que D. José de Bragança poderá, acaso, ter dado a André 

Soares. 

 

Quase se pode dizer que foi com uma obra de André Soares que 

nasceu no Minho o novo estilo, naquele levíssimo desenho de 1747. E também 

se pode afirmar que foi com ele também que morreu porque após o ano de 
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1769 apenas conhecemos um trabalho de grande nível, o retábulo da capela 

do Horto, em Lanhoso, Póvoa de Lanhoso (1772). 

Senhor de uma obra que se não pode considerar extensa – apenas 

concebia, o que lhe permitia grande liberdade de movimentos e de tempo para 

além de viver de rendimentos – André Soares tanto trabalhou para as 

confrarias como para as ordens religiosas, para igrejas paroquiais como para 

pequenas capelas, tanto concebeu obras de enormes dimensões e de custo 

elevado, com programas decorativos muito complexos de que os retábulos de 

Tibães e de Nª Sª do Rosário podem servir de exemplo, como outras 

extremamente simples, para orçamentos quase impensáveis, como é o caso da 

talha integral da capela de S. Miguel-o-Anjo (3 retábulos, sanefas e púlpito, 

contratados por apenas 203$000 réis). Parece haver nele um prazer enorme de 

riscar, de conceber, de ver obras novas desenhadas por si independentemente 

da volumetria ou do requinte que pudessem vir a ter. 

Ao mesmo tempo é um homem de contrastes. Poucos como ele deram 

às obras que conceberam uma tal dimensão sensitiva de monumentalidade. Se 

o retábulo de Nª Sª do Rosário, de Viana, nos esmaga pelas suas enormes 

dimensões, o mesmo se pode dizer da capela dos Monges, na igreja do 

convento dos Congregados, indubitavelmente obra sua, embora não assinada. 

Apesar das dimensões mínimas que a capela tem, da pouca altura e espaço 

que foi reservado para o retábulo, aqui respira-se grandeza, uma 

monumentalidade que se não encontra em nenhum outro lado em Portugal, 

mas de que encontrámos um paralelo do outro lado do Atlântico, em Minas 

Gerais, nos evangelistas de pedra sabão de Congonhas, do Aleijadinho. Quem 

nunca entrou nesta capela não consegue imaginar que a obra, que em geral só 

se conhece por fotografias, é de tão diminutas dimensões, tão cheia está de 

linhas entrecruzadas, côncavas e convexas, a grande chave desse mistério.  

Em contrapartida, a arte de André Soares também é leveza, subtileza, 

sugestão. A portada dos Estatutos, de 1747, é isso mesmo, um desenho 

esvoaçante, de linhas assimétricas, com gavinhas que se lançam no ar onde 

ficam a pairar, em vez de linhas com termo definido. E ao lado desta obra 
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poderemos colocar outra, também ainda atribuída, a fachada do palácio do 

Raio, também ela uma obra delicada, que poderia ser facilmente passada à 

madeira, o material de outra obra pequena – e agora desirmanada pois a sua 

envolvente foi alterada –, o sacrário da igreja de Nª Sª a Branca, também ele 

extremamente gracioso. 

Estes contrastes tão acentuados são contínuos em André Soares. E 

vêmo-lo como em nenhum outro local na comparação que se pode estabelecer 

entre as fachadas do palácio do Raio e a casa da Câmara, dois edifícios 

construídos na mesma data. As dimensões são sensivelmente as mesmas, a 

organização da fachada não difere muito. A casa da Câmara, sendo de uma 

grande serenidade tem também uma enorme componente de 

monumentalidade pois é obra tardo-barroca. Em contrapartida o palácio do 

Raio é leve, feito com pedra como que brincada, podendo mesmo aplicar-se 

aqui a expressão “pedra entalhada” pois não podemos chamar outra coisa 

aquela forma de esculpir os ornatos que envolvem portas e janelas. A 

majestade da linha recta ou curva das grandes superfícies de pedra nua do 

edifício municipal está nas antípodas do remodelado palacete do comerciante 

enobrecido, em que a moldura sendo feita com igual material, o granito, vale 

também pela cor, que é a mesma, mas sobretudo pelos intrincados desenhos 

com que foi lavrada. Uma parece querer assumir a seriedade e severidade de 

que se devem revestir os actos do poder público, a outra, o novo gosto de uma 

sociedade, que se queria leve, fluído, grácil. 

Outro contraste existe que rompe mesmo com as convenções do 

próprio rococó. Ao utilisar, em simultâneo e de uma forma quase imoderada a 

folha de ouro, André Soares afirma-se bem português e expressa a sua 

vertente de homem também tardobarroco. Mostra-nos que, da mesma Europa 

que concebia e imprimia as gravuras em que ele se inspirou, nada ou quase 

nada mais deverá ter conhecido que as folhas onde estavam impressas essas 

gravuras, quase todas a preto e branco. Nada no rococó nos leva para o ouro, 

para esta cor tão espessa e quente que nos sugere volumes como poucas 

outras e ostentação, riqueza e majestade. Ou seja, sensações e ideias 
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totalmente opostas às que recebemos nas imponentes abadias beneditinas, e 

não só, da Baviera. Se fossem folhas finas como nas decorações das salas dos 

“hoteis” franceses ou pequenos apontamentos a ajudar a uma composição 

cromática, aceitava-se perfeitamente. Mas não, são enormes superfícies, são 

retábulos imensos, que só pontualmente têm outra cor, uma cor que lhes é de 

certa forma estranha, a das esculturas ou pinturas que os integram pois até a 

banqueta e a mesa de altar são igualmente dourados! E é também, e muito, 

esse omnipresente revestimento de ouro que nos ajuda a sentir aquela forte 

sensação de monumentalidade. 

 

5.2 A tratadística 

 

Já noutro capítulo nos referimos à falta de conhecimentos com que nos 

debatemos sobre a formação que André Soares poderá, ou não ter recebido. 

Inclinámo-nos, então, para uma absoluta ausência de formação. 

Vimos também que a esmagadora maioria dos artistas bracarenses 

deverá ter aprendido o ofício na oficina de um mestre, conhecendo-se, 

inclusive, vários contratos notariais a regular essa actividade. E vimos, 

também, que não se conhecem as fontes de que os principais interventores da 

arte bracarense (pedreiros, entalhadores, ourives, escultores, etc.) se poderão 

ter socorrido, não só porque ainda estão por analisar os raros catálogos 

conhecidos de bibliotecas monásticas mas, sobretudo, porque apenas se 

encontrou um único rol de livros pertencente a um artista bracarense ou do 

Minho: Frei José Vilaça. A biblioteca do Cabido bracarense possuía em 1612 

uma edição não identificada de Vitrúvio, não se sabendo sequer se impressa 

ou manuscrita, e o De Re Edificatoria, de Alberti, na edição de 1485649. 

                                                 
649

 COSTA, Avelino de Jesus da – A Biblioteca e o Tesouro da Sé de Braga nos séculos XV a 
XVIII. Braga, 1984, p. 23, 37, 79, 89, 99. 
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É sobejamente conhecido que D. Gaspar de Bragança comprou livros 

para apoiar a formação do seu protegido, Carlos Amarante650, mas também já 

vimos que não se conhecem os exemplares que terão passado pela mão do 

futuro introdutor do neoclassicismo no Norte do País. Ou seja: quase se pode 

dizer que há como que um vazio absoluto neste tipo de conhecimento. 

A verdade, porém, é que não se pode fazer essa afirmação. Não só se 

conservam umas tantas obras que reconhecidamente sabemos terem sido 

concebidas por alguns destes artistas, como também sabemos que circularam 

no Entre Douro e Minho setecentista alguns tratados de arquitectura e algumas 

centenas de gravuras, soltas ou organizadas em livro. Ou, o que nos parece 

ser mais provável, gravuras soltas que pertenceram a livros que foram 

desmembrados651. 

Não vamos aqui questionar a data em que um determinado livro 

poderá ter surgido no panorama artístico bracarense. Não temos hoje 

possibilidade de o saber, embora essa informação fosse extremamente 

importante porque nos permitiria conhecer com bastante segurança a data a 

partir da qual um determinado motivo decorativo ou uma forma de construir 

teria começado a ser utilizada. 

Percorrendo as ruas das cidades e vilas, conhecendo os livros em que 

se inventariaram as casas nobres, capelas ou igrejas paroquiais e respectiva 

talha e esculturas, fácil é perceber quais os livros que foram mais manuseados 

e seguidos. 

                                                 
650

 FEIO, Alberto – Uma figura nacional: Carlos Amarante. Braga: Edições Bracara Augusta, 
1951. DUARTE, Eduardo Alves – Carlos Amarante (1748-1815) e o final do classicismo: Um 
arquitecto de Braga e do Porto. Porto: FAUP Publicações, 2000, p. 69-74. 
651

 Já nos referimos a um conjunto de gravuras que vimos nas mãos de um descendente de um 
artista da segunda metade do séc. XIX, António Augusto Pereira. Às nossas mãos também veio 
parar um exemplar muito truncado de uma edição setecentista de Serlio que tinha no seu 
interior, um pouco ao acaso, gravuras de diferentes proveniências e autores. Mas não seria 
sequer preciso citar estes dois casos. Basta conhecer os dois artigos sobre a dispersão de 
tratados e gravuras escritos por Marie-Thérèse Mandroux-França, já várias vezes citados. Ou 
percorrer a maior colecção de gravuras avulsas existente no Norte do nosso país, a da 
Biblioteca da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto: numa rápida análise pode 
ver-se que são inúmeras as gravuras que estão soltas, que foram arrancadas dos mais 
variados livros. 
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É natural que se afirme que Sagredo – que até foi editado em 

Portugal652 – teve forte aceitação, que os manuais de Serlio e Dietterlin foram 

os mais seguidos, e que Pozzo também teve bastante sucesso entre nós. Ou, 

ainda, que o rococó do Minho tem muito a ver com as gravuras de Augsburgo. 

Isso, porém, não chega, há que o provar. 

A verdade é que essa prova não é fácil, e não é fácil porque, repito, 

não se conhecem todos os livros e gravuras que correram no Entre Douro e 

Minho seis e setecentista. Mas há, porém, um núcleo importante de tratados e 

de gravuras soltas à guarda da Biblioteca Pública de Braga, da Biblioteca 

Municipal do Porto653 e da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto654. Será com esse material que iremos trabalhar, não em relação à arte 

que se fez nesta região na Idade Moderna mas, tão só, à que saíu das mãos 

de André Soares. 

Não pode haver a menor dúvida que além daqueles houve mais outras 

gravuras e livros na região e a prova disso poderá ser, por exemplo, a gravura 

publicada por Robert Smith, da autoria de Gottfried Bernard Goz, Alegoria da 

esperança655, que está na origem do motivo central do ático do retábulo-mor do 

mosteiro de Tibães, mas que não se restringe apenas aí, como se irá ver. Ou 

outras gravuras existentes em bibliotecas e museus de Lisboa, publicadas por 

Marie-Thérèse Mandroux-França. Gravuras de arquitecturas retabulares 

concebidas por Georg Ringle parecem estar na origem do retábulo de Nª Sª do 

Rosário, de Viana e do retábulo-mor da capela de Santa Maria Madalena, da 

                                                 
652

 SAGREDO, Diego – Memorias del Romano agora nueuamente impressas y añadidas de 
muchas pieças e figuras alos officiales que quieren seguir las formaciones delas basas, 
colunas, capiteles, y otras pieças de los edificios antiguos. Lisbona: por Luis Rodrigues, 1542. 
653

 Incluiremos também os livros de uma importante biblioteca do centro do país, a do Mosteiro 
de Santa Cruz, de onde provieram gravuras de Dietterlin, Habermann e vários outros 
gravadores, o livro de Domenico Fabri, na edição de 1721-1722, etc. Vejam-se os artigos da 
autoria de Marie-Thérèse Mandroux-França aqui várias vezes citados. 
654

 Vejam-se os artigos da autoria de Marie-Thérèse Mandroux-França aqui várias vezes 
citados. Refira-se que nesta colecção estão representados alguns dos mais importantes 
gravadores e editores de Augsburgo; para um inventário destes homens e as principais áreas 
em que trabalharam veja-se o trabalho de Wolfgang SEITZ – The engraving trade in 
Seventeenth – and Eighteenth – Century Augsburg: A checklist. Print Quarterly, Londres, 3 (2), 
Jun. 1986, p. 116-128, onde se recolhem os nomes de 337 artistas. 
655

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 105, foto 57. 
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Falperra656. Mas, repetimos, não será com elas que iremos trabalhar. 

Utilizaremos apenas obras que ainda se conservam no Norte de Portugal 

embora estejamos atentos a todas as informações exteriores que nos possam 

surgir.  

O inventário que apresentaremos é feito por proximidade. Isto é: 

tentaremos estabelecer relações formais ou visuais entre tratados e gravuras 

com obras existentes, o que não quer dizer forçosamente que tenha sido essa 

a origem das fontes de André Soares e dos outros criadores do seu tempo. A 

forma como observamos um desenho poderá ser muito diferente daquela que 

foi fixada pelo autor nessa obra. Nós poderemos vê-lo de maneira diferente, 

mas o mesmo poderá acontecer com o proprio autor que, noutro momento, 

noutra gravura, o poderá apresentar de forma parcial, invertida, etc. Algumas 

propostas poderão ser, portanto, um pouco forçadas mas, a verdade é que 

nunca se sabe até onde é que poderá ir a capacidade criadora – ou recriadora 

– de um autor. 

Apresentaremos cronologicamente os tratados de arquitectura que 

deverão ter circulado na zona Norte do país: 

 

Sagredo657 

A base de um tocheiro tem fortes semelhanças com o desenho da 

base das cruzes dos sacrários dos retábulos de Nª Sª do Rosário, sacristia da 

igreja dos Terceiros (Braga), mas também da capela dos Malheiros Reimão, da 

matriz de Covas (Vila Verde), e S. Mamede de Escariz (Vila Verde), para além 

do próprio sacrário da capela de Nª Sª de Guadalupe. 

 

                                                 
656

 MANDROUX-FRANÇA, Marie-Thérèse – Information artistique et “mass-media” au XVIII
e
 

siécle: La diffusion de l’ornement grave rococo au Portugal. Bracara Augusta, Braga, 27 (76), 
1973, grav. 13; MANDROUX-FRANÇA, Marie-Thérèse – L'image ornementale et la litterature 
artistique importées du XVI

e 
au XVIII

e
 siécle: un patrimoine meconnu des bibliothèques et 

musées portugais. Porto: Câmara Municipal, 1983, grav. 16 e 17. Estas gravuras pertencem à 
série Untersdschiedliche Neue Altare de que existe um exemplar na Biblioteca da Academia 
Nacional de Belas Artes, em Lisboa. 
657

 SAGREDO, Diego de – Medidas del romano... Toledo, 1549, fól. 17v. 
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Serlio658 

- A forma dos escadórios que defrontam a capela da Falperra poderá 

ter tido origem numa harmonização, quanto a nós muito feliz, com o desenho 

da planta da capela. Mas também poderá ter sido concebida a partir do Livro 

Terceiro659, no entendimento entre a capela-mor e a nave do templo 

apresentado. 

- A utilização de uma aduela particularmente visível ou saliente no 

fecho de um arco é, talvez, uma ideia tão antiga quanto a da criação do próprio 

arco. Serlio usou-a (Livro Terceiro, fól. 4v, 32, 55, etc.). E Vignola também, 

frequentes vezes, aliás660. 

- Neste mesmo livro, na p. 79, é apresentado um edifício com o piso 

térreo encimado por um mezzanino. É uma solução que foi parcialmente 

seguida no edifício do Antigo Paço Arquiepiscopal de Braga. Mas aqui há uma 

diferença enorme: o piso intermédio deste edifício parece ter nas alas laterais 

um mezzanino, tal é a diferença de altura entre as aberturas do piso térreo e as 

do último. E a verdade é que, efectivamente, há alguma diferença de cota entre 

os três pisos sendo o intermédio estranhamente mais baixo que os outros dois, 

o que não deveria acontecer porque esse deveria ser o piso nobre, onde está 

colocada a varanda principal do edifício. 

- No Livro Quarto (p. 30, 56, 59) vêem-se esferas colocadas no alto de 

edifícios. Essas mesmas esferas, maiores, estão também colocadas dentro de 

lareiras (p. 63, 66). Foram usadas em Braga pela primeira vez na fachada da 

igreja da Misericórdia, nas partes terminais da cornija ondulada que define o 

retábulo de Nª Sª dos Prazeres, na antiga igreja do Colégio bracarense dos 

Jesuítas, vemos esferas similares. Na grande sanefa que encima o conjunto de 

talha que está colocada sobre este retábulo, vêem-se também esferas, mas 

envoltas em ornatos, o mesmo acontecendo no sanefão da igreja do mosteiro 

de Tibães.  
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 SERLIO, Sebastiano – Tercero y Quarto Libro de Architectura. Toledo: em casa de Ivan de 
Ayala, 1552. 
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 Fólio 18. 
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 Edição de Madrid, 1593, p. 22, 23, 33, 35, 38, 40, 41, 44, 45. 
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- O falso óculo que está sobre a porta que foi da capela do Paço de D. 

José de Bragança e que após o restauro dos inícios da década de 1930 foi 

transferido para a fachada, sendo daqui retirado cerca de 20 anos mais tarde, 

tem inscrita uma pedra de armas daquele arcebispo. Neste mesmo livro de 

Serlio (p. 34, 35, etc.) vêem-se imensas portas sobrepujadas por ovais ou 

circulares, abertas ou não. As janelas do vol. 2, figuras 101 e 103, do tratado 

de Pozzo também ostentam motivos circulares, abertos e fechados, inscritos 

sob a mesma cornija661. No Bom Jesus há mais duas capelas que usam o 

óculo, uma com ele aberto (terreiro das Três Capelas) e outra com sentido 

decorativo (Unção). A capela dos Monges, no edifício do convento dos 

Congregados, também tem janelas circulares no lanternim. 

Note-se ainda que os Livros Sexto e Sétimo utilizam abundantemente 

o óculo redondo ou em forma de elipse, rectângulo, etc., umas vezes de uma 

forma apenas decorativa662, não vazada, portanto, e outras como forma para 

iluminação de edifícios (veja-se sobretudo Livro Sexto, p. 9, 21...; Livro Sétimo, 

p. 8, 21, 131, 135, 139, 143...663). 

- A lareira representada no Livro Quarto (p. 38), é, talvez, a gravura 

que mais tem sido difundida pois foi por duas vezes publicada por Mandroux-

França664. É indubitável a similitude com a porta do edifício da Câmara 

Municipal de Braga. Mas se olharmos com mais atenção, veremos que as 

aletas vão ser apresentadas da mesma forma, embora com um desenho 

diferente, na porta principal do palácio do Raio que, como sabemos, é 

sensivelmente da mesma data. Aqui há, ainda, mais um facto muito curioso: ao 

contrarário do que se pode ver na gravura e no edifício da casa da Câmara, os 

enrolamentos da parte de cima estão voltados para fora e os da zona inferior 
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 POZZO, Andrea – Perspectivae pictorum atquae architectorum. Partes 1 e 2. Augsburgo: 
Imprensis Jeremiae Wolffii, 1719. 
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 Sobretudo em arcos e anteportas de carácter monumental: Livro Sexto, p. 3, 5... 
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 SERLIO, Sebastiano – Tvtte l’oppere d’architettura et prospetiva... Veneza, Giacomo de 
Franceschi, 1619 [Londres, Gregg International Publishers Limitted, 2ª imp, 1968]. 
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 MANDROUX-FRANÇA, Marie-Thérèse – Information artistique et “mass-media” au XVIII
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para dentro. Ou seja, André Soares até neste pormenor quis apresentar um 

desenho diferente. 

 

Wendel Dietterlin665 

Está mais do que referida a grande influência deste tratado na 

arquitectura galega. Vários autores se têm referido à importância que a arte 

galega poderá ter exercido na arte minhota666, à acção directa deste tratado667, 

ou às duas referências668. Mas ninguém ainda estudou especificamente a 

importância que realmente teve entre nós ao longo dos tempos669. Agora 

veremos, tão só, as possíveis influências principais que detectamos. 

 

- O uso do C é uma constante quer neste tratado, quer na obra de 

André Soares. Pode revestir-se das mais variadas formas, ser utilizado num 

frontão interrompido ou, até e em extremo, assemelhar-se ao conjunto das 

volutas de um capitel jónico (vejam-se, sem querer ser exaustivo dada a 

grande quantidade de gravuras em que foi utlizado, desde logo a própria 

página de rosto do volume e as nº 18, 63, 73, 101, 103, 104, 106, 108, 112, 

113, 128, 133, 137, 148, 162, 167, 189, 190, 208 e, com especial menção as 

114 e 150 que poderão estar na origem dos retábulos de Miguel Coelho, 

embora para este também se deva referir a nº 35). 

- Utilização de um ponto, quiçá a cabeça de um cravo ou de um prego. 

Pode ver-se, por exemplo, no vértice do frontão do edifício da casa da Câmara 

ou na maior das almofadas da porta da igreja dos Terceiros (gravuras 20, 31, 

50, 73, 100, 111, 125, 137, 138, 146, e sobretudo a 153, etc.). 
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 DIETTERLIN, Wendel – Architectvra: von Ausstheilung, Symmetria vnd der Proportion der 
Funff Seulen. Nuremberga, 1598. 
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 SMITH, Robert C. – A Casa da Câmara de Braga (1753-1756). Bracara Augusta, Braga, 22 
(63-66), 1968. 
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 FERREIRA-ALVES, Jaime Joaquim – Ensaio sobre a arquitectura barroca e neoclássica a 
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 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – A propósito de André Soares e do rococó – Nótulas 
para a revisão de um processo. Portugália, Porto, 17-18, 1996-1997, p. 283-292. 
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 Para o século XVI e para a arquitectura veja-se RUÃO, Carlos – Arquitectura maneirista no 
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Universidade de Coimbra, 1996. 
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- A transformação da aduela em elemento decorativo (12, 14, 19, e 

sobretudo a 28 que prenuncia fortemente as capelas gémeas do terreiro das 

Três Capelas, 73, 153, 154). 

- Outra questão poderá passar pelo uso de fortes relevos (veja-se a 

fonte junto à capela da Unção, gravura 67, motivo central) ou pela definição da 

linha interior do frontão da varanda principal do palácio do Raio (gravuras 111 e 

156). 

- O frontão da casa da Câmara foi, desde o estudo de Robert Smith, 

visto como uma aproximação ao estilo das placas galegas. Mas essa referência 

já pode ser encontrada em Dietterlin (gravuras 40, 43, 70, 87, 92, 108, 126, 

154, 158, 172, 186, 208). 

- O uso do óculo também surge em bastantes gravuras (13, 34, 36, 60. 

62, 63, 81, 90 e, sobretudo, a 169 que aparece quase como o motivo principal, 

190, 191). 

 

Frei Laurencio de San Nicolas, vol. 1670 

A gravura de um arco triunfal que se vê na portada deste tratado, 

ostenta, de cada um dos lados da parte superior e da mesma forma que já 

vimos em Serlio, dois emblemas inscritos em figuras circulares – o que também 

poderá ser entendido como esferas – envoltas por cartelas com enrolamentos. 

Vimos que este motivo poderá ter dado origem às esferas que encimam a 

sanefa colocada sobre a talha do arco do retábulo de Nª Sª dos Prazeres e o 

sanefão da igreja do mosteiro de Tibães. O mesmo se repete no fólio 110, 

sendo que aí são mesmo esferas e estão colocadas quer no tramos central, 

quer nos laterais; e, ainda, nos fólios 110v e 111, com a diferença que nestes 

três últimos fólios não estão adornadas com qualquer outro motivo. 
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 SAN NICOLAS, Laurencio de - Arte y uso de architectura, 2 partes, Madrid, 1639, 1663. 
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Andrea Pozzo671 

Sabemos que o tratado de Andrea Pozzo, na edição de Augsburgo de 

1719, existiu em Braga, pelo menos na Biblioteca dos Oratorianos, volume que 

actualmente se conserva na Biblioteca Pública da cidade672. Será excessivo 

aproximar-se a 33ª (e a 64ª) figura dos frontões parcialmente interrompidos da 

fachada da igreja dos Congregados e da capela dos Monges pois a opção de 

André Soares foi por um desenho incomparavelmente mais dinâmico e 

complexo. As figuras 90 a 92 são bem visíveis nos lanternins da Igreja da Lapa 

(Arcos de Valdevez) e capela dos Monges, mas as colunas deixam de ser 

salientes, antes são pilastras adossadas, mantendo-se as janelas entre elas673. 

 

Domenico Rossi674 

Consultamos a imponente edição de 1721/1722 que tem a curiosidade 

dos volumes 2 e 3 estarem datados de 1721 e o 1º do ano de 1722. Nele se 

podem ver algumas possíveis aproximações à obra de André Soares: 

Vol. 1, grav. 6. Palazzo Campidoglio: Cachorros na parte interior da 

porta, o que também se pode ver na entrada principal do Paço de D. José de 

Bragança.  

Vol. 1, grav. 12 (Palazzo Campidoglio) e grav. 41 (Palazzo Barberino). 

As janelas têm uma ombreira que tem fortes similitudes com os capiteis do 

retábulo de Nª Sª das Dores, sendo que nesta última gravura há como que 

colunas que abrem para os lados, solução utilizada nas portas principais dos 

edifícios da casa da Câmara e do Raio. 

Vol. 1, grav. 90 (Oratorio). Ramos de acanto ao lado das portas. 

Vejam-se os retábulos da capela dos Monges, Nª Sª de Guadalupe e o de 

Santo António. 
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 POZZO, Andrea – Perspectivae pictorum atquae architectorum. Partes 1 e 2. Augsburgo: 
Imprensis Jeremiae Wolffii, 1719; POZZO, Andrea – Perspective in architecture and painting. 
Nova Iorque, Dover publications, 1989. 
672

 Cota: BA 139-140P. 
673
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Jacques François Blondel (1)675 

A análise deste livro de Blondel mostra-nos que André Soares poderá 

ter recebido muita informação dele. É certo que o exemplar existente agora na 

Biblioteca Municipal do Porto tem o pertence de Frei José Vilaça676, o que 

poderá indiciar que não existisse nenhuma obra sua em Tibães. Mas custa-nos 

muito a entender que um tal livro não existisse em nenhuma livraria conventual 

bracarense! 

A ter sido usada esta edição, isso indica que ela chegou rapidamente a 

Portugal pois o primeiro volume data de 1737 e André Soares usou-a apenas 

dez anos mais tarde! 

- Vol. 1, p. 10, 116, 144, 168 e 186 e vol. 2, pl. 64, 72 e 168. Em 

gravuras colocadas em fim de capítulo vêm-se ramos finos soltos, motivo que 

foi utilisado por André Soares, de uma forma muito mais livre e dinâmica, na 

portada dos Estatutos da irmandade de Santa Ana e Santos Passos (1747) 

- Vol. 1, pl. 4 e 5. Ladeando o corpo central deste edifício vêem-se 

ramos com palmas de folhas de acanto. É um motivo muito usado que atingiu 

uma grande beleza na gravura de Pariset, gravada por Peyrotte, intitulada 

Conchas e folhas ou na de Huquier passada à prancha pelo mesmo gravador, 

ambas datadas de 1735677. André Soares utilizou-o quer numa das suas 

primeiras obras – a varanda principal do palácio que desenhou para D. José de 

Bragança –, quer noutras do final da vida, os retábulos de Nª Sª de Guadalupe, 

Monges e de Santo António (Sé). Este motivo teve imensa aceitação pois já se 

pode ver num retábulo joanino da Sé (não datado mas, talvez, da década de 

1730) e na bela portada da Sentença Appostolica de confirmação e approvação 

da ereção do convento... de S. Thereza de Jesus da Cidade de Braga..., não 
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 BLONDEL, Jacques-François – De la distribuition des maisons de plaisence et de la 
decoration des edifices en general, 2 vol. Paris: Chez Charles-Antoine Jombert, 1737/1738. 
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assinada e datada de 1778, que se guarda na Torre do Tombo678. Há um 

registo de santo, de Nª Sª do Monte do Carmo, de Januário António Xavier, 

datado de 1763, onde já se pode entrever não só a utilização lateral de ramos 

de folhas de acanto como a moldura do retábulo da capela dos Monges679. 

No vol. 2. pl. 64 e 74, vêem-se também ramos de folhas de acanto 

delimitando lateralmente um tremó e uma gravura. 

- Vol. 1, pl. 6 e vol. 2, pl. 71 e 78. O motivo de uma guirlanda descendo 

do capitel ao longo de uma coluna ou uma pilastra foi muito utilizado por André 

Soares: nas portadas das varandas do Paço de D. José de Bragança, na 

fachada da capela de Santa Maria Madalena, nas portas do retábulo da igreja 

do mosteiro de Tibães (1756) e, sobretudo, após 1763, nas colunas dos 

retábulos, quase sempre apenas ao longo do primeiro terço. Blondel também o 

utilizou, sendo que aqui o estende por cerca de dois terços.  

- Vol. 1, pl. 15. O jardim formal do palácio dos Biscainhos tem no 

centro uma bela fonte que poderá ter sido concebida por André Soares. É 

interessante notar que metade do jardim, no sentido nascente/poente tem 

várias semelhanças, também, com uma metade da planta do jardim 

apresentado nesta gravura. 

- Vol. 2, pl. 15. A parte superior da estrutura arquitectónica que serve 

de enquadramento a uma fonte, tem o mesmo desenho que, veremos mais 

adiante, existe na parte inferior de cruzes de portas de sacrários dos retábulos 

de Nª Sª da Agonia e da capela das Malheiras. 

- Vol. 2, pl. 46. Entre os vários desenhos de consolas de pedra que se 

podem ver nesta gravura, salientamos os que têm as letras A e C e, muito 

particularmente, a A. O mesmo motivo foi utilizado de uma forma ainda 

relativamente simples no intradorso da porta principal do Antigo Paço 

Arquiepiscopal. Na talha vêmo-lo primeiro na maquineta do retábulo-mor de Nª 

Sª de Porto de Ave, datável de 1752/1754, de autor desconhecido e entalhado 
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por José Álvares de Araújo; só que aqui não serve de cachorro mas sim de 

falso capitel. Com este mesmo sentido foi depois utilizado no retábulo de Nª Sª 

das Dores, aqui com uma volumetria incomparavelmente maior e um desenho 

muito mais complexo e cuidado. Mas esta forma também surge no tratado de 

Guarino Guarini, publicado em 1737, que não sabemos se André Soares, 

conheceu680. 

- Vol. 2, pl. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pedras decoradas para o fecho de 

arcos. André Soares não utilisou pedras de arco decoradas. A verdade é que 

as transfigurou em algumas das suas obras (capelas do terreiro das Três 

Capelas, Bom Jesus do Monte; lanternim da capela dos Monges e arco que 

sustenta o coro alto na igreja do convento dos Congregados), dando-lhe uma 

dimensão que as transforma em esculturas, de uma forma talvez sem paralelo 

entre nós. Veja-se o que já acima escrevemos sobre este mesmo tema quando 

estudamos as influências do tratado de Serlio e Vignola. Não podemos, porém, 

esquecer que esta forma de tratar a aduela de fecho de um arco era já muito 

antiga. No séc. XVI talvez ninguém tenha ido mais longe na forma plástica de a 

tratar do que Jacques Androuet du Cerceau, no seu livro Le premier volume 

des plus excellents bastiments de France681. 

Os motivos das pedras de fecho representadas na gravura 39 (e 

também vol. 2, pl. 68) viriam a ser utilizadas em local e função muito diferentes: 

a parte terminal do ático no retábulos de Nª Sª da Agonia) e nas mesas de altar 

dos retábulos laterais da capela do palácio de Mateus. Os “amendoins”, para 

utilizar um vocábulo que foi trazido para a história de arte por Robert Smith, 

foram utilizados em várias obras de André Soares: capiteis do arco do retábulo 

de Nª Sª dos Prazeres, do retábulo-mor de S. Miguel-o-Anjo, do retábulo do 

coro alto de Bustelo, sacristia de Tibães e capela da Freiria (veja-se também o 

vol. 2, pl. 72, 79, etc.). 

As conchas da gravura nº 40, sobretudo a da parte superior, fazem 

recordar a que estava colocada sobre o dintel da porta da antiga capela 

mandada fazer por D. José de Bragança no seu palácio e que após o restauro 
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levado a cabo pelos Monumentos Nacionais no início da década de 1930 foi 

colocada ao lado da fachada. Vêmo-las, também, no lintel da porta conventual 

de Santa Rosa de Lima e na casa dos Contos, ambas em Guimarães, sendo 

que esta casa pertenceu ao arcebispo e o convento teve uma forte intervenção 

sua. 

- Vol. 2, pl. 66. A ideia de uma concha a fechar um arco e pendida para 

baixo é tão corrente nas gravuras dos tratados como noutras soltas. A sua 

utilização por André Soares tem, de certa forma, a ver com o que 

imediatamente acima dissemos. Mas enquanto ali localizávamos a concha 

sobre o dintel, concha que estava espalmada e com poucas nervuras, agora 

essa concha está muito mais esguia, com muito mais nervuras e aparece como 

forma perfeita de terminus de uma superfície curva. Esta concha foi levada ao 

extremo na parte interior da porta principal do palácio do Raio. Com uma 

execução extremamente fluída, terminando num vértice formado por um ângulo 

bem agudo e uma ondulação muito forte, está muito, muito longe da mesma 

concha que se pode ver na pedra de armas de D. José de Bragança colocada 

sobre a “mãe de água” situada mais a montante no complexo de abastecimento 

de águas à cidade de Braga, as Sete Fontes. Mas enquanto uma era obra 

pública, a outra estava colocada na porta principal da sumptuosa casa de um 

homem que se estava a afirmar na sociedade bracarense. A concha que se vê 

no volume 2, gravura 74, está bem mais próxima destas obras porque é muito 

menos enervada. 

- Vol. 2, pl. 70. As múltiplas portas que Blondel apresenta a partir desta 

gravura podem relacionar-se directamente com várias obras de talha de André 

Soares, todas datadas da década da 1750, desde o capitel da pilastra exterior 

do arco colocado sobre o retábulo de Nª Sª dos Prazeres aos capiteis do 

retábulo da sacristia de Tibães e dos retábulos do transepto da Sé de Lamego; 

embora estas duas últimas obras sejam muito menos onduladas, ela está lá de 

uma forma bem perceptível, sobretudo na obra de Tibães onde surge em três 

planos quase contínuos! O mesmo desenho pode ser visto na almofada 

superior da porta do sacrário do retábulo da igreja de Nª Sª a Branca e nas das 
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portas existentes nos retábulos de Nª Sª da Lapa (Fão) e Nª Sª do Rosário 

(Viana do Castelo).  

- Vol. 2, pl. 79. A cabeça de criança que se vê na parte central do arco 

superior da porta representada nesta gravura é em tudo semelhante à que se 

pode ver no cimo da pilastra interior do arco de talha que envolve o retábulo de 

Nª Sª dos Prazeres; é a mesma cabeça redonda, com cabelo também 

uiformemente desenvolvido da mesma forma.  

- Vol. 2, pl. 81. Em cada canto desta gravura está colocada uma 

credência de que se vê apenas uma parte. São para nós particularmente 

importantes as suas pernas, de forma muito curva, que vão engrossando 

conforme se aproximam da parte superior e ganhando um ondulado ou 

“amendoins”, o que as tornam ainda mais plásticas. Com uma utilização 

diversa, este desenho foi utilizado no trono do retábulo-mor da igreja do 

Santuário de Nª Sª de Porto de Ave e nos motivos que ladeiam o retábulo da 

sacristia de Tibães e o do convento dos Monges, embora existam diferenças 

significativas entre ambas as peças. Pode ainda ser visto, numa peça bem 

mais avantajada, o retábulo da sacristia do convento do Pópulo, em Braga (fig. 

348). 

 

Jacques François Blondel (2)682 

A gravura nº 8 do primeiro volume retrata o interior dos Inválidos 

(capela de S. Gregório e Santo Ambrósio), vendo-se um baldaquino muito 

frustre que nos remete para o que coroa o retábulo-mor da igreja do santuário 

de Nª Sª de Porto de Ave. O baldaquino era uma forma já utilizada na região, 

vejam-se os coroamentos das torres da catedral de Braga. Não se pode 

esquecer que este retábulo data destes anos; mas não há dúvida que a 

gravura de Blondel está muito próxima da obra de Taíde. 
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No volume 4, gravura 454 (fachada do Louvre anterior à de Claude 

Perrault) e gravura 457, também do Louvre. Vêem-se três tipos de janelas 

diferentes, cada uma em seu piso, fórmula que foi utilizada na fachada do paço 

de D. José de Bragança, sendo que na gravura nº 489 (Versailles, ala voltada à 

Orangerie) vê-se uma janela, no último piso, muito semelhante às do piso 

intermédio do edifício bracarense. 

 

Charles Étienne Briseux683 

Em relação a Briseux coloca-se-nos a mesma questão que já referimos 

a propósito de Blondel. Só existe um exemplar na Biblioteca Municipal do 

Porto, o que pertenceu a Frei José Vilaça. Mas não terá havido outro nas 

bibliotecas conventuais bracarenses e minhotas ou em mãos particulares? De 

Briseux deverá interessar-nos sobretudo este tratado; os outros, dois, L’art de 

bâtir des maisons de campagne (2 vol., Paris, 1743) e Traité du beau essentiel 

dans les arts appliqué à l’ architecture (2 vol. Paris, 1752) estão fora dos 

interesses imediatos dos artistas do Minho do período, demasiado práticos. 

A Briseaux podemos ir buscar, de imediato, não só uma série de 

gravuras mas, também, uma noção fundamental para a arquitectura dos 

edifícios: as escadas são frequentemente pequenas para aceder ao andar 

superior684. É certo que o autor escreve estas palavras a propósito de casas de 

campo e não de cidade. Mas a verdade é que em Braga acontece que há uma 

casa em que esta situação existe, o paço de D. José de Bragança. Embora 

grande parte do edifício tenha sido destruído por um violento incêndio em Maio 

de 1866 e o restauro se possa considerar muito pouco cuidadoso porque não 

houve o cuidado de recolher imagens, plantas, cortes e alçados para ficarmos 

com uma memória sobre o seu estado antes do início das obras de adaptação 

a novas funções, alterações que fizeram desaparecer completamente as 

memórias que o fogo não destruíra, parece-nos que, pelo seu traçado, a 

                                                 
683

 BRISEUX, C. E. – L’art de batir des maisons de campagne... 2 vols. Paris: chez Prault Pere, 
1743. 
684

 FREIGANG, Christian – Charles-Etienne Briseux. In Teoria da arquitectura do renascimento 
aos nossos dias. Koln, Taschen, 2006, p. 278. 
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escada – torsa, estreita, sem o mínimo aparato, meramente utilitária – que 

permitia o acesso ao piso nobre não deverá ter sido alterada. E a verdade é 

que esta parte do palácio era apenas residencial, os actos do seu governo 

deveriam apenas ter lugar na velha ala voltada ao Largo do Paço, essa sim, 

formal. Quando muito, o arcebispo poderia ir às janelas ver os espectáculos 

que se passassem no velho Campo dos Touros, a praça do poder bracarense 

porque tinha no lado poente, exactamente defronte do palácio arcebispal mas 

com uma cota bastante inferior, o edifício da Câmara Municipal. 

Como veremos, muitos dos seus motivos são muito parecidos com os 

apresentados por Blondel no seu tratado.  

Vol. 2, pl. 177 a 187. Apresentam-se uma série de motivos para o 

fecho de arcos, em grande parte muito semelhantes aos que Blondel já 

publicara, sendo que um (nº 181), também poderá ter influenciado a forma de 

coroamento do ático de retábulos. 

Vol. 2, pl. 197. Lareira. Os lados tem uma decoração em forma de fita 

enrolada e ramos de folhas de acanto, também similar a outras apresentadas 

por Blondel. 

Vol. 2, pl. 198. Lareira. Nos cantos superiores da abertura vêem-se 

cabeças femininas, colocadas ligeiramente de lado e com cabelo enrolado em 

forma de cone. Os capiteis da pilastra exterior do arco da talha colocado sobre 

o retábulo de Nª Sª dos Prazeres têm cabeças colocadas exactamente no 

mesmo local, mas também na parte superior, ao centro. Na do lado esquerdo 

também aparece algum cabelo em forma de cone. 

Vol. 2, pl. 201. Lareira. As paredes laterais têm uma decoração que 

pode fazer parecer uma pilastra. Entre os motivos decorativos vemos que em 

um nó, que poderá parecer uma espécie de capitel, há uma pequena guirlanda 

semelhante às de André Soares. O mestre bracarense desenhou-as mais 

compridas, até cerca de 1/3 da coluna, ou seja, sensivelmente o dobro destas, 

mas também muito menores que as publicadas por Blondel. 

Vol. 2, pl. 210. Lareira. Da mesma forma que já vimos em Sagredo e 

noutros autores, a parte superior da abertura tem um desenho que é muiro 
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semelhante à parte inferior das cruzes das portas dos sacrários dos retábulos 

de Nª Sª do Rosário, da capela dos Malheiros Reimão, etc. 

Vol. 2, pl. 211. Lareira. Para além do motivo dos ramos de folhas de 

acanto na parte lateral que nos remete para os retábulos da capela dos 

Monges, Nª Sª de Guadalupe e Santo António (Sé), vemos o falso capitel, 

formado por um ressalto de madeira. Veja-se o que acima já escrevemos sobre 

este motivo que nos remete para o retábulo de Nª Sª das Dores. 

Vol. 2, pl. 214, 217, 220, 222. Portas. Têm uma decoração fitomórfica, 

com conchas e outros motivos de desenho irregular. Os ramos de folhas são 

extremamente leves e fluídos, mais do que os que se podem ver no tratado de 

Blondel, mas não tanto quanto os que André Soares utilizou nos Estatutos, de 

1747. 

Vol. 2, pl. 215, 224, 226, 232. Portas. A parte superior da almofada tem 

um desenho em tudo semelhante a outras de Blondel e que, como vimos, foi 

utilizado nos capiteis dos retábulos de Nª Sª dos Prazeres, sacristia de Tibães, 

transepto da Sé de Lamego e nas portas dos retábulos de Nª Sª da Lapa (Fão) 

e Nª Sª do Rosário (Viana do Castelo). 

 

Vimos acima alguns tratados cujos textos ou gravuras poderão ter 

exercido alguma influência sobre André Soares. Essa influência é sempre 

problemática dado que não temos uma certeza absoluta sobre a existência 

destes livros na Braga do seu tempo, nomeadamente os tratados de Blondel e 

Briseux. Não se encontram nem no espólio, nem no inventário dos livros de D. 

José de Bragança. Mas custa-nos muito aceitar que não tenham sido 

conhecidos em Braga! 

E aqui duas perguntas se deverão colocar. Embora não tenhamos 

nenhum documento onde nos possamos apoiar, é plausível que André Soares 

possuísse algum ou alguns destes tratados e gravuras. Vimos que tinha tanto 

dinheiro que parecia que não precisava de trabalhar; e que mesmo, depois de 

ter perdido a fabulosa quantia de 5.000$000 réis para os Jesuítas continuou a 

aumentar com terras o dote de sua irmã.. Estes livros eram caros, mas isso 
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não deveria ser um problema grave para ele. E em Braga havia livreiros 

habilitados para encomendar obras estrangeiras. 

A outra questão tem a ver com os volumes adquiridos por Frei José 

Vilaça. Se os comprou é porque nenhum mosteiro da sua congregação os 

deveria ter. Como é que teve conhecimento deles? 

Mais do que um arquitecto, André Soares foi um notável riscador. Por 

essa razão deverão ter sido mais importantes as gravuras, soltas ou 

organizadas em colecções, do que os tratados. Não deve haver dúvidas que 

estas gravuras correram com relativa abundância entre os artistas do Minho. 

Para além de algumas de pequenas dimensõs, – santinhos, sobretudo dos 

irmãos Klauber, que ainda na década de 1960 se encontravam com alguma 

frequência em antiquários bracarenses –, há um conjunto de algumas centenas 

de imagens que estão à guarda da Faculdade de Belas Artes da Universidade 

do Porto, nada se sabendo sobre a sua proveniência excepto que são oriundas 

de “Conventos do Norte de Portugal”; a sua organização também não nos 

permite compreender as razões porque estão agrupadas nas pastas actuais. 

Mas é bem possível que haja muito mais para além dos dois conjuntos que já 

referimos existentes em propriedade particular e três livros existentes na 

Biblioteca Pública de Braga685. As palavras de Marie Thérèse Mandroux-

França, la plupart de ces documents ne sont pas encor réportorié au 

Portugal686, mantêm-se plenamente actuais pois nada mais foi feito nesse 

sentido. 

Resta ainda mais uma dúvida: D. João V teve na sua biblioteca aquela 

que foi, muito possivelmente, a maior colecção de gravuras do seu tempo. A 

                                                 
685

 Dois dos volumes não têm página de rosto e foram intituladas pelo catalogador Ladainhas 
de Nossa Senhora. Como a encadernação nos mostra, foi uma recolha feita no século XVIII; há 
repetição de muitas das gravuras. O terceiro volume intitula-se Historiae Biblicae veteris et novi 
testamenti junioribus ad faciliorem eruditionem, senioribus... Augsburgo, s/d. Este livro tem o 
pertence de José Maria de Oliveira e Silva, escrito com letra talvez do século XVIII. Os três 
livros reproduzem gravuras da autoria dos irmãos José e João Klauber. Não estão citados nos 
inventários de Marie-Thérèse Mandroux-França. 
686

 MANDROUX-FRANÇA, Marie-Thérèse – Information artistique et “mass-media” au XVIII
e
 

siécle: La diffusion de l’ornement grave rococo au Portugal. Bracara Augusta, Braga, 27 (76), 
1973, p. 433. 
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questão que se pode colocar é: até que ponto o seu irmão José se utilizou 

delas?  

Fraçois-Xavier Habermann (1721-1796) é o artista mais representado 

na colecção portuense deste tipo de gravuras. E é, também, aquele que mais 

influência poderá ter exercido em André Soares. Pelo menos é o que mais 

obras concebeu em que se sente proximidade entre ambos. Mas outros 

desenhadores houve que também poderão ter exercido alguma influência: 

Babel, Cuvilliés, Eichel, Gratz, Schubler, Passarinus, etc. Para simplificar, 

apresentaremos agora as nossas observações em tabelas; estas gravuras 

pertencem às colecções da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
277 

 

 

Tabela 11 – Gravuras setecentistas: relação com obras de André Soares 

 
Série N.º Desenhador Gravador Assunto Modelo Utilização/localização no 

volume das imagens 

1 1, 2, 3, 4 Babel Hertel Arco Arco Fonte. Bom Jesus Monte. 
Fig. 399  

  Babel Chereau Molduras Pequenas cabeças Púlpitos e retábulo da 
sacristia ((Ig mosteiro 
Tibães

687
) 

Fig. 400 

  Corvin Engelbrecht Pavilhão Águas furtadas Sacrário retábulo-mor (ig Nª 
Sª Branca) 
Fig. 401 

  Cuvilliés Lespilliez Decorações de 
lambris 

Moldura com curva 
e contracurva e 
com ramos de 
folhas de acanto ao 
lado. “Estalactites” 

Retábulo (Cap Monges, 
Conv Congregados)  
Retábulo-mor  
(Cap Freiria) 
Fig. 402 

  Cuvilliés Haid Decorações de 
lambris 

“Silva” envolvendo 
a moldura 

Retábulo (Cap Monges, 
Conv Congregados)  
 

1
04 

 Eichel Hertel Motivos rocaille Motivos rocaille Retábulo-mor, ornatos sobre 
as cabeças das imagens 
colocadas nos nichos (Ig 
mosteiro Tibães)  
Fig. 403 

6
17 

 Gratz Engelbrecht Móvel Ramos 
esvoaçantes 

Estatutos 1747 (fluidez de 
ramos que se expandem 
para o ar) 
Fig. 404 

1
42 

623, 624, 
625, 626, 

632 

Habermann Engelbrecht Motivos rocaille Motivos rocaille Azulejos (Paço 
Arquiepiscopal

688
) 

3
95 

2 Habermann Engelbrecht Retábulo Retábulo Lamego. Sé e convento 
Chagas

689
 

Fig. 426 

2
9 

1 Habermann Hertel Moldura Cantos superiores Retábulo Nª Sª Dores, 
pseudo capiteis (ig Conv 
Congregados) 
Fig. 405 

3
4 

3 Habermann Hertel Retábulo Estrutura em dois 
corpos 

Retábulo sacristia (Ig 
mosteiro Tibães). 
Talha e retábulos arco 
cruzeiro (Ig Recolhimento 
Menino Deus, Barcelos)

690
  

Fig. 406 

                                                 
687

 Este motivo também foi utilizado no belo arco de talha da capela lateral direita do transepto 
da igreja do convento do Carmo (Braga) (fig. 343), na maquineta do retábulo-mor da capela do 
Horto (Lanhoso, Póvoa de Lanhoso) e na pedra de armas da Igreja da Misericórdia. 
688

 Não são os que se aproximam mais do desenho que se pode ver na parte interior do azulejo 
que pertenceu ao Paço de D. José de Bragança e que hoje está exposto na entrada deste 
mesmo edifício voltada ao Largo Paço; mas são muito próximos dos mais conhecidos. 
689

 Embora não incluamos os altares da sacristia da Sé de Lamego e o do convento das 
Chagas, da mesma cidade, entre as obras da possível autoria de André Soares, não podemos 
deixar de assinalar aqui esta gravura. Robert Smith já tinha referido que aqueles retábulos 
deveriam ter origem numa gravura de Habermann; fazemos agora a sua identificação. Há um 
lavabo de sacristia que também se pode dizer ser devedor desta gravura, o da igreja de S. 
Francisco de Assis, em S. João del Rei, Minas Gerais (fig. 368), datável de 1790-1800 e talvez 
desenhado por um minhoto que lá teve imensa obra, Francisco de Lima Cerqueira.  
690

 Embora este retábulo seja de autoria desconhecida, mas entalhado por José Álvares de 
Araújo, incluímo-lo aqui porque se enquadra perfeitamente neste modelo. 
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3
4 

4 Habermann Hertel Retábulo Linha superior do 
ático 

 

Retábulo Nª Sª Prazeres (Ig 
Colégio Jesuítas, Braga) 
Retábulo-mor, camarim (Ig 
Nª Sª Agonia) 
Fig. 407 

4
9 

1, 3, 4, 5, 
6 

Habermann Hertel Retábulo Esculturas 
colocadas 
lateralmente 

Retábulo Nª Sª Prazeres (Ig 
Colégio Jesuítas, Braga)

691
 

Fig. 408 

4
9 

2 Habermann Hertel Retábulos Ramos de folhas 
de acanto a 
delimitar o camarim 
na parte inferior 

Retábulo Cap Monges (Conv 
Congregados) 
Fig. 409 

1
03 

4 Habermann Hertel Motivos rocaille Motivos rocaille Retábulo-mor, nichos (Ig 
mosteiro Tibães)

692
 

Fig. 411 

1
04 

11, 3 Habermann Hertel Motivos rocaille Motivos rocaille 
florais 

Estatutos 1747 (fluidez de 
ramos que se expandem 
para o ar) 
Fig. 413 

1
07 

1, 2, 3, 4 Habermann Hertel Motivos rocaille Motivo
693

 rocaille Azulejos (Paço 
Arquieiscopal) 
Fig. 412 

1
16 

4 Habermann Hertel Molduras Motivo rocaille Retábulo Cap Monges (Conv 
Congregados)

694
 

Fig. 414 

1
17 

 Habermann Hertel Motivos rocaille Guirlanda Fachada (cap Santa Maria 
Madalena Falperra) 
Fig. 415 

1
24 

1 Habermann Hertel Castiçal Base Cruzes de sacrários
695

 
Fig. 416 

1
37 

1 Habermann Hertel Porta de salão Almofada Sacrário retábulo-mor (ig Nª 
Sª Branca) 
Capiteis (retábulo Nª Sª 
Prazeres, Ig Colégio 
Jesuítas, Braga e Sacristia ig 
mosteiro Tibães) 
Portas em retábulos (Cap 
Lapa, Fão; e Nª Sª Rosário. 
Viana Castelo) 
Fig. 417 

1
37 

2 Habermann Hertel Grande relógio Caixa, parte inferior Cruzes de sacrários
696

 
 

1
37 

4 Habermann Hertel Espelho com 
moldura 

Moldura Porta principal (Palácio do 
Raio) 
Retábulos de: Cap Monges 
(Conv Congregados)  
Santo António (Sé Catedral) 

                                                 
691

 André Soares não colocou as imagens no interior do próprio retábulo porque a sua estrutura 
já não as comportava, mas sim imediatamente ao lado e em peanhas próprias. 
692

 Estas pequenas gravuras remetem-nos directamente para o universo da talha rococó 
portuguesa e muito particularmente a de André Soares. Saliente-se, por exemplo, o primeiro 
motivo da segunda linha, a lembrar os que estão sobre as cabeças de São Bento e Santa 
Escolástica, no retábulo-mor da igreja de Tibães. Relacionadas com estas gravuras temos as 
das séries 168 e 169. 
693

 Habermann tratou também este motivo noutra série de gravuras, a nº 51, o que indica a 
forte aceitação que teve; estes motivos, agora agrupados, podem ver-se também na série 111, 
ambas gravadas por Hertel. Veja-se a monografia que lhe dedicou Ebba KRULL – Franz Xaver 
Habermann, 1721-1796: ein Augsburger Ornamentist des Rokoko. Augsburg: Verlag 
Hieronymus Muhlberger, 1977, gravuras 4, 5, 6 e 7 e 21. 
694

 A moldura do lado direito é uma linha contracurvada, formada por 3 C autónomos. 
695

 A parte inferior deste relógio tem fortes parecenças com a do castiçal de Diego Sagredo, 
pelo que remetemos para aí. 
696

 A parte inferior deste relógio tem fortes parecenças com a do castiçal de Diego Sagredo, 
pelo que remetemos para aí. 
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Cap Nª Sª Guadalupe
697

 

1
40 

4 Habermann Hertel Motivos rocaille Motivos rocaille Sanefas (cadeiral mosteiro 
Bustelo; cap S. Miguel-o-
Anjo; ig S. Vicente) 
Sanefão (Ig mosteiro Tibães) 
Fig. 420 

1
60 

1, 2, 3, 4 Habermann Hertel Retábulo Colunas lisas Retábulo-mor (cap Santa 
Maria Madalena Falperra) 
Fig. 421 

1
60 

1 Habermann Hertel Retábulo Imagens ao lado do 
retábulo 

Retábulo Nª Sª Prazeres (Ig 
Colégio Jesuítas, Braga) 

1
64 

1, 2, 3, 4 Habermann Hertel Grandes 
espelhos 

Molduras Janelas capela-mor (Ig 
mosteiro Tibães) 

1
64 

2 Habermann Hertel Lareira com 
espelho 

“Estalactites” Retábulo-mor (Cap Freiria) 

1
64 

4 Habermann Hertel Lareira com 
espelho 

“Estalactites” 
“Silva” envolvendo 
a moldura 

Retábulo-mor (Cap Freiria) 
Capela dos Monges. 
Retábulo 

1
65 

2 Habermann Hertel Grandes 
espelhos 

 Janelas capela-mor (Ig 
mosteiro Tibães) 

1
67 

4, 5, 6 Habermann Hertel Portas para 
carros 
sobrepujadas 
por um nicho 

Forma geral Talha e retábulos arco 
cruzeiro (Ig Recolhimento 
Menino Deus, Barcelos).  
Retábulo sacristia (Ig 
mosteiro Tibães) 

1
67 

4 Habermann Hertel Porta para 
carros 
sobrepujadas 
por um nicho 

Esferas nos 
extremos da cornija 
da zona da porta. 

Retábulo Nª Sª Prazeres (Ig 
Colégio Jesuítas, Braga) 
Sanefão (ig mosteiro Tibães) 

1
67 

5 Habermann Hertel Porta para 
carros 
sobrepujadas 
por um nicho 

Nicho ladeado por 
ramos de folhas de 
acanto 

Retábulos de: 
Cap Monges (Conv 
Congregados)  
Santo António (Sé Catedral) 
Cap Nª Sª Guadalupe 

1
67 

6 Habermann Hertel Porta para 
carros 

“Estalactites” Retábulo-mor (Cap Freiria) 

1
68 

2 Habermann Hertel Motivos rocaille Motivos rocaille Retábulos, embasamento 
(Sé Lamego, transepto; cap 
Malheiro Reimão)

698
 

Fig. 422 

1
69 

2 Habermann Hertel Motivos rocaille Motivos rocaille Retábulo (Cap Monges, 
Conv Congregados

699
) 

Fig. 423 

1
70 

4 Habermann Hertel Moldura “Estalactites” Retábulo-mor (Cap Freiria) 
Fig. 424 

1
71 

1, 2 Habermann Hertel Molduras Molduras Janelas capela-mor (Ig 
mosteiro Tibães) 
Fig. 425 

130  Pier Engelbrecht Motivo rocaille Motivo rocaille Um pouco por toda a talha 
minhota 
Fig. 429 

9  Phillip Passarinus  Bases de 
cruzes 

Grandes C laterais Retábulo, embasamento 
(cap Santa Maria Madalena 
Falperra) 

90 1 Rump Hertel Lareiras Molduras Cornija do canto NE (conv 
Congregados) 

 5 Schubler Haeredes Embutidos Embutidos Sacrário retábulo de Nª Sª 
Torre (ig Colégio Jesuítas, 

                                                 
697

 A parte interior da moldura superior do espelho, em forma de concha nervosa, com o vértice 
voltado para baixo, remete-nos para a porta principal do Palácio do Raio. Lateralmente vê-se, 
de cada lado, um festão, como nos retábulos dos Monges, Santo António (Sé) e Nª Sª de 
Guadalupe. 
698

 Primeiro motivo. 
699

 O motivo do canto inferior esquerdo representa uma haste que está envolta por uma 
trepadeira. Logo por cima está outro desenho com uma leve ondulação, largo, com uma série 
de aberturas no interior. 
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Braga
700

)
 
 

Fig. 432 

18 4 Stockman Hertel Estações do 
ano. Inverno  

“Estalactites” 
 

Retábulo-mor (Cap Freiria) 
Fig. 433 

46 4 Stockman Hertel Horas do dia Composição Retábulos transepto, 
embasamento (Sé Lamego) 
Retábulo, embasamento 
(cap Malheiro Reimão) 
Fig. 434 

 

                                                 
700

 Já referido noutro capítulo. Esta obra não é da autoria de André Soares mas sim de Frei 
José Vilaça. 
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5.3 A arquitectura e o urbanismo 

 

a) Urbanismo 

Há duas questões importantes na obra de André Soares que devem 

ser analisadas conjuntamente porque se entrelaçam: as intervenções em pré-

existências e as alterações urbanas que as novas obras ocasionaram.  

É relativamente vulgar um artista intervir numa obra já existente. Em 

Portugal, país de parcos recursos, só muito raramente uma obra foi feita numa 

só empreitada. Vários são os casos em que a intervenção se restringiu apenas 

à mudança da fachada. No Porto, por exemplo, a igreja da Misericórdia 

recebeu uma frontaria totalmente nova, desenhada por Nasoni, que serviu de 

rosto à velha igreja. 

André Soares nem sempre concebeu obras de raiz, quase se pode 

dizer que essas obras foram a excepção, sendo curioso que duas delas se 

defrontam, o novo palácio do Arcebispo e a casa da Câmara. Nos trabalhos de 

arquitectura interveio quase sempre sobre pré-existências. Umas vezes 

concebeu fachadas novas para igrejas ou palácios mais antigos (capela de 

Santa Maria Madalena da Falperra, igreja dos Congregados e palácio do Raio); 

noutras ergueu de raiz igrejas no local onde antes existiam templos que foram 

demolidos. 

As novas fachadas lembram as cortinas que acicatavam o interesse 

dos crentes para o que se podia passar atrás delas, o que nos remete para as 

capelas-mor das igrejas em que um cortinado escondia o retábulo que só 

pontualmente podia ser entrevisto. 

A arte de André Soares traduz espectacularidade e encenação. Mas 

essa encenação não se restringe apenas à nova fachada, é visível na 

implantação do próprio edifício e aí a nova obra passa também a ter interesse 

urbanístico. Vejamos a igreja da Lapa, nos Arcos de Valdevez, que lhe tem 

sido atribuída. 

Não temos elementos que nos permitam saber a localização e, 

sobretudo, a cota exacta da capela que existiu anteriormente naquele local. O 
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facto de ser necessário subir uns tantos degraus para se aceder à sua porta 

principal ajuda, e muito, a nobilitá-la, pois está num lugar muito ingrato, embora 

no centro da vila, na passagem da velha estrada que de Braga ia para o Alto 

Minho, numa espécie de portela, sendo que o espaço que a defronta é mais 

alto, o que justifica a colocação dos degraus para fixar, em altura, a sua escala 

No palácio do Arcebispo soergueu ligeiramente o lugar da porta 

principal e do piso térreo, não os deixou ao mesmo nível da praça que defronta, 

sendo necessário subir dois ou três metros que desde o restauro de 1934, 

levado a cabo pelos Monumentos Nacionais, foram transformados numa 

pequena escadaria e um patamar ladeados por dois canteiros. Se virmos os 

restantes edifícios desta rua, não há qualquer razão para o palácio estar numa 

cota sobrelevada. Mas ganha desta forma uma posição ainda mais dominante, 

o que já lhe era dado pela grande extensão da sua fachada e pelo enorme 

volume que ocupa na pequena praça. 

No palácio do Raio fez sobretudo duas novas fachadas, uma virada a 

nascente, para a rua e outra a Sul, para quintais que deveriam ser da casa. 

Aqui temos que ir um pouco mais além do que aquilo que o documento nos dá 

a conhecer e do que João Duarte de Faria e Silva pedia, o alinhamento de um 

edifício antigo em que morava e que estava enviesado em relação à rua que 

defrontava. Naquela fachada há mais um elemento, um jogo cenográfico de um 

certo distanciamento. Se analisarmos atentamente, veremos algo que depois 

repetiria, mas com outras dimensões, na capela da Falperra: há como que um 

pequeno espaço entre a porta e a linha de fachada, só que neste local é muito 

mais contido701, apenas uma fenda que mesmo assim é perfeitamente 

perceptível para quem entra, tanto mais que há também descontinuidade na 

decoração de cada uma das partes, que são perfeitamente definidas. Ou seja, 

sendo uma fachada, também é um cenário. 

                                                 
701

 O Palácio do Raio tinha então a sua fachada voltada para uma rua bastante estreita. Miguel 
José Raio, um endinheirado “brasileiro de torna-viagem”, comprou o edifício em 1853 e quase 
de imediato quis abrir uma rua defronte da sua fachada, o que só conseguiu em Maio de 1863: 
OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A paróquia de São José de São Lázaro. Braga: Paróquia de 
São José de São Lázaro, 1997, p. 256. 
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A capela de Santa Maria Madalena da Falperra é, depois do estudo de 

Moreira da Rocha, um edifício perfeitamente conhecido no que respeita aos 

seus ciclos construtivos702. Sabe-se agora – e sem qualquer margem de dúvida 

– que André Soares concebeu uma nova fachada para um edifício bem mais 

antigo que tinha uma planta relativamente invulgar. A nova fachada rompeu 

totalmente com o que até aí se fazia entre nós e mostra-nos que André Soares 

é um homem seguro e que não tem qualquer problema em afirmar as suas 

ideias. Mais do que qualquer outra, esta fachada é cenográfica, visível desde 

longe, da cidade de Braga, onde residiam os mesários; um deles seria o futuro 

proprietário do palácio do Raio.  

A obra de André Soares não se reduziu nesta primeira intervenção a 

uma fachada. Parecendo nada querer ter a ver com a capela existente, criou 

também um vestíbulo que as separa, inclusive com uma nova porta 

monumental. 

Os dois lances do escadório, que depois gizou, dão continuidade a 

este jogo cenográfico que agora se diria de acolhimento. Com a sua forma 

convexa, parece mostrar que após se passar por um “portal” apertado a capela 

acolhe todos aqueles que rumam ao seu interior. Mesmo que a intenção possa 

não ter sido essa, concerteza foi a de, pelo menos, repetir o desenho da planta 

da própria capela que é em tudo semelhante. 

Contrariamente ao que já se afirmou703, não há ali uma anulação 

absoluta do barroco pois a simetria continua a existir a partir de um acentuado 

eixo central. O granito não prejudica “um estilo que preferia matérias mais 

dúcteis e cores mais suaves, como o branco, azul e amarelo claro”, porque a 

arte de André Soares é mais a de um cenógrafo, de um escultor, que projecta 

volumetrias, que ousa preencher volumes, mesmo que o edifício esteja 

colocado no alto de montes, em locais de horizontes infindos, como é o caso 

desta capela da Falperra. André Soares não teme esse imenso vazio, antes o 

                                                 
702

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – A Capela de Santa Madalena do Monte da Falperra 
de Braga à luz da documentação notarial. Revista de Ciências Históricas, Porto, 5, 1990, p. 
231-269. 
703

 PEREIRA, José Fernandes – SOARES, André. In Dicionário da Arte Barroca em Portugal. 
Lisboa: Presença, 1989, p. 454-455. 
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quer reordenar, deixar uma marca extremamente contraditória que a isso leve, 

que de uma forma muito fluída, é certo, mas muito possante, intervenha 

decisivamente na reordenação daquele espaço, não só do mediato e imediato 

(com o início da escadaria que o defronta), mas também de distâncias quase 

infindas, a vários quilómetros. A massa da capela é visível, pelo menos, desde 

a cidade de Braga, a cidade onde moravam os seus mesários, gente 

importante, logo também de “peso” na sua estrutura económica e social, tão 

sólida como o granito. A Falperra surge assim como um exercício de poder de 

uma fracção muito importante da sociedade bracarense que encontrou em 

André Soares o seu intérprete, mais do que como um simples e mero espaço 

de religiosidade popular, situado ali a tão pouca distância do poderoso e 

afamado santuário do Bom Jesus do Monte e da cidade arquiepiscopal com a 

sua miríade de igrejas e capelas e com quem seria impossível competir a esse 

nível.  

A pequenina capela de S. Bento do Hospital de S. Marcos (1754-1755) 

também configura uma implantação de cariz urbanístico. Paralela ao edifício do 

hospital que estava a ser muito ampliado naquela data (1754-), não foi incluída 

na nova construção, ficou independente na sua pequenez, então ainda sem o 

coberto do século XX que a transfigura e lhe dá um ar de ruralidade que nunca 

teve. A frontalidade que tem em relação à rua de S. Bentinho marca-a 

fortemente, obrigando inclusive a que o traçado desta artéria tenha sido 

alterado, o que antes não deveria ser necessário com o nicho que ali existia. 

A capela de Nª Sª da Torre (1756-1758), que lhe está atribuída, tem 

também uma importância que vai muito além da arquitectura religiosa e se 

configura no urbanismo. Ao transfigurar uma torre medieval numa imponente 

maquineta, a torre perdeu, até em aspecto, a memória da função defensiva que 

outrora tivera, e passou a intervir fortemente neste largo, que então deveria ter 

um grande cariz monumental pois ainda existiam, do lado poente, uma capela 
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e o Colégio de São Paulo, edifícios perfeitamente visíveis na cartografia 

conhecida704. 

A capela de Nª Sª da Torre é, afinal, uma enorme e muito vultuosa 

maquineta que dentro de si ostenta um retábulo pequeno e de data 

desconhecida, muito possivelmente já do séc. XIX. Da mesma forma que a 

capela de S. Bentinho, também esta afronta o espaço público em que se insere 

e que com a sua construção passou a ser moldada por edifícios religiosos, com 

pelo menos um de cada lado: a nascente a igreja do Colégio de S. Paulo; a 

Norte a igreja de S. Tiago da Cividade; a Poente a capela de S. Paulo, já 

demolida; e a Sul a capela de Nª Sª da Torre. Em nenhum outro espaço 

público, no século XVIII, Braga tinha uma tal densidade de edifícios religiosos. 

Mesmo não sendo o que apresentava maior volumetria, a capela de Nª Sª da 

Torre era o edifício que mais avultava. 

Não se sabe, também, se o terreiro das Três Capelas, no Bom Jesus 

do Monte, foi uma criação urbanística de André Soares. As três capelas estão-

lhe atribuídas por Smith. Não nos admirava que o desenho do terreiro também 

tivesse sido seu pois, como se vê, o urbanismo não lhe era estranho. A 

verdade é que tinha na própria cidade um modelo que poderia utilizar, o Campo 

Novo, também ele em forma de losango. Mas no Bom Jesus, ao contrário do 

que acontece naquela praça, as entradas das ruas não são feitas pelos 

vértices, o que ajuda a transformar a praça da cidade numa obra 

absolutamente invulgar no mundo português. 

Muito diferente é a fachada da igreja dos Congregados (1761, 

concepção?), também ela algo mais que uma fachada porque inclui o coro alto 

do templo, com o seu arco e a costumeira pedra de fecho de cariz monumental 

que André Soares experimentou em tantos, tantos locais. Aqui seguiu o jogo 

multilinear que já utilizara na cornija do cunhal com a rua D. João de Novais e 

Sousa, que usa e desmultiplica, mesmo nas aberturas, deixando de lado os 

delicados motivos decorativos que sistematicamente usara noutras obras. Pode 

dizer-se que há uma aproximação a outra fachada sua, a da casa da Câmara, 

                                                 
704

 Já deveria existir aqui um oratório aberto à rua, exactamente aonde agora está a capela e 
similar ao que então existia no Arco da Porta Nova e na demolida Porta de Maximinos. 
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pela nudez decorativa. Com esta fachada, o velho campo de Santa Ana, tão 

denso de edifícios públicos, ganhou, finalmente, uma obra de carácter 

monumental pois todos os demais, públicos ou privados, tinham uma 

expressão arquitectónica diminuta. 

A igreja dos Santos Passos, em Guimarães, foi, talvez, a obra onde 

trabalhou melhor a implantação urbanística. Originalmente, o templo não 

estava neste local, encontrava-se alguns metros mais a Norte, numa cota 

ligeiramente mais baixa. Como o próprio terreno hoje mostra, foi feito um 

pequeno terrapleno que elevou o local de implantação, o que lhe deu deu uma 

visibilidade muito maior e o colocou numa posição em que passou a dominar o 

largo espaço devoluto que vinha desde a muralha. Com este artifício, repetiu o 

que já fizera duas décadas e meio antes, na obra do paço do Arcebispo D. 

José de Bragança. Se por um lado a igreja se notabilizou com esta nova 

colocação, por outro foi criado mais um ponto importante fora das muralhas – 

mas imediato à cidade – que estabelecia uma relação visível com a própria 

cidade, fazendo-a assim crescer. 

 

b) Arquitectura 

Vimos atrás o elenco de obras que os diversos autores têem dado 

como obras documentadas e atribuídas. Vejamos agora as que julgamos 

serem efectivamente suas, sendo que umas estão documentadas e outras 

atribuídas. Não é uma lista muito extensa: 

 

11 religiosas 

Convento de Santa Rosa de Lima, portão, 1747-1748, atribuída. 

Capela de Santa Maria Madalena da Falperra, 1753, fachada, 

documentada; e pátios, 1758, documentada. 

Convento dos Congregados, gaveto do Campo de Santa Ana com a 

Cangosta da Palha (1755). 

Igreja dos Congregados, fachada; 1761, atribuída; e capela dos 

Monges, 1768?, atribuída. 
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Capela de Nª Sª da Torre, 1756, atribuída. 

Igreja dos Terceiros, porta, 1757, documentada. 

Bom Jesus do Monte, capelas e fontes, 1748?-1750 até 1765?, 

documentada. 

Igreja da Lapa, Arcos de Valdevez, 1758, atribuída. 

Capela de Santo Amaro, Sé Catedral, arcos, 1766, documentada. 

Igreja dos Santos Passos, 1769, documentada. 

 

5 civis 

Paço Arquiepiscopal, 1743/1744?-1751705, atribuída 

Palácio do Raio, 1752, atribuída 

Palácio dos Biscaínhos, fontes, 1752/1753, 1759, atribuída 

Casa da Câmara, 1753, documentada. 

Hospital de S. Marcos, 1754, documentada 

Casa Rolão, 1758-1762, atribuída 

 

Não se pode dizer, porém, que esta divisão possa ser considerada 

muito rigorosa pois a verdade é que o Paço Arquiepiscopal é a casa onde mora 

o representante maior da religião na região; a capela de Nª Sª da Torre insere-

se numa torre do sistema defensivo medieval; a obra na igreja dos Terceiros 

não passa de uma porta, logo uma componente de um qualquer edifício e a 

obra do Hospital de S. Marcos inclui uma pequena capela, dedicada a S. 

Bentinho. 

 

                                                 
705

 Esta peça, uma Casa de Fresco, está desde 1920 na mata do Bom Jesus do Monte. 
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Arquitectura. 1) Paço de D. José de Bragança, Braga.  

1743/1744 (?) – 1751 (figuras 5 a 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 - Antigo Paço Arquiepiscopal. Cª 1935 (Arquivo da DGEMN) 

 

 

Muitas são as dúvidas que se podem ter, como já vimos, sobre a data 

do início da obra do palácio que D. José de Bragança quis construir para 

afirmar o seu estatuto de arcebispo de sangue real. As intervenções dos 

Monumentos Nacionais nas décadas de 1920, 1930 e 1940 alteraram de uma 

forma extremamente grave a arquitectura do edifício pois não só modificaram 

bastante o espaço exterior envolvente da porta principal como, também, 

concluíram a destruição, no interior, daquilo que o fogo não tinha consumido no 

grande incêndio de Maio de 1866 ao transformarem as duas alas laterais em 

espaços vazios, numa função utilitária de armazens de livros. Mas não seria 
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pelo conhecimento deses espaços que se poderia pensar em descobrir a data 

do início das obras. 

Essa tentativa de conhecimento é mais natural que surja dos 

elementos decorativos, mas não nos dará datas. Olhando globalmente para a 

fachada, vê-se que há uma certa tensão entre os elementos joaninos e os que 

já se reclamam da assimetria, entre as padieiras/sanefas das aberturas do 

último piso, sobretudo a central, e a que envolve a varanda principal. As 

conchas largas que estão naquelas padieiras voltar-se-ão a ver com um 

desenho ligeiramente diferente, e exactamente no mesmo lugar, na grande 

porta interior da capela de Santa Maria Madalena. 

No interior da casa, entre os novos espaços e os velhos, havia uma 

capela. Não sabemos em que data ali foi construída a primeira, mas a que 

existia à época da chegada de D. José fora mandada fazer (ou refazer) pelo 

seu antecessor, D. Rodrigo de Moura Teles. 

Da mesma forma que quis construir um novo espaço para viver, 

também mandou fazer uma nova capela, significativa e exactamente sobre a 

do seu antecessor! Infelizmente, esta capela foi destruída em Outubro de 

1921706 e o seu espólio foi desbaratado por lugares desconhecidos, perdendo-

se assim o retábulo substituto do que o arcebispo recusara, peça que seria 

fulcral para se conhecer o gosto que que passaria a vigorar em Braga, quase 

se podendo dizer “a vigorar oficialmente em Braga”. 

A memória recolhida junto dos devotos da pequenina capela da rua da 

Cónega, dedicada a Nª Sª das Âncias707, diz-nos que a imagem da sua 

padroeira veio do Paço; mas é uma peça anterior à vinda para Braga de D. 

José.  

Da capela do Paço restam ainda duas portadas: uma está bastante 

próxima do seu local de origem, fazendo hoje a ligação entre as salas do Arcaz 

                                                 
706

 O Zimbório do Paço – Um leitor do nosso Diário chama a nossa atenção para a demolição 
que se anda a fazer do Zimbório da Capela do Paço dos Arcebispos. Aquilo seria preciso 
demolir por causa do museu? Não se poderia aproveitar assim? É lindo e parece ter 
merecimento. Diário do Minho, Braga, 16 de Outubro de 1921, p. 1. 
707

 BELINO, Albano – Archeologia christã. Lisboa: Empreza da Historia de Portugal, 1900, p. 
249. Esta capela foi fundada em 1735 segundo inscrição na fachada. 
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e do Registo Paroquial, no Arquivo Distrital de Braga; a outra encontra-se hoje 

em local desconhecido, depois de ter sido transferida na altura do “restauro” 

para o muro que cercava as partes devolutas do Paço voltadas à praça do 

Município. Mais tarde, aquando da abertura da rua então denominada Eng.º 

Frederico Ulrich (actual Eça de Queirós), em 1950708, a porta foi desmontada e 

levada para o Parque da Ponte, tendo então ficado desmantelada, um 

elemento para cada lado, como ainda se via há cerca de dois anos. Hoje não 

se sabe do seu paradeiro! 

Ao contrário da fachada do novo palácio, esta porta é de uma grande 

monumentalidade, não pelas medidas mas pela dimensão e largueza da 

concepção decorativa: de um círculo onde se inscreve a pedra de armas do 

arcebispo saem umas largas cortinas, muito, muito agitadas. A ideia das 

cortinas é velha de séculos. Em Portugal vê-se, por exemplo, no túmulo de 

Fernão Teles de Meneses, na igreja do mosteiro de São Marcos, em Tentugal 

Muito mais próxima, por exemplo, é a talha que envolve o retrato de D. João V, 

na Biblioteca Joanina, de Duprá. É possível, contudo, que esta ideia possa ter 

chegado a André Soares através da obra de Jean Lepautre, autor de muitas 

gravuras figurando interiores em que guirlandas ou cortinas saem de um motivo 

central arredondado709; mas a verdade é que esta ideia foi bastante frequente 

como o atesta o desenho de Johann Michael Prunner, para o altar-mor do 

santuário de Maria Taferl, na Aústria710. 

Na parte superior deste círculo, bem como na inferior, vemos conchas 

largas, sendo que a inferior ultrapassa a moldura circular e ocupa toda a 

largura da padieira da porta.  

Esta mesma concha, muito aberta, pode ver-se, também, na porta 

principal deste mesmo palácio, na casa dos Contos, em Guimarães, edifício 

                                                 
708

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Estudos Bracarenses. 1. As alterações toponímicas (1380-
1980). Museu, Porto, 3ª série, 1, 1981. Sep. (p. 51). 
709

 PRÉAUD, Maxime – Jean Lepautre. Vol. 2. Paris, Bibliothèque Nationale de France, 1999. 
Ver as gravuras nº 1270, 1272 (com espagnolletes, que também se vêem sob a varanda nobre 
deste edifício, como se fossem modilhões)., 1282, etc. 
710

 DIOZESANMUSEUM ST. POLTEN – Barocke altar entwurfe. St. Polten, 1987, gravura 11. 
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que D. José comprou e fez remodelar para sua residência particular711. Com 

outro requinte, pode ver-se, exactamente na mesma posição, no portão do 

convento de Santa Rosa de Lima, também em Guimarães, edifício em que D. 

José interveio e onde, aliás, estão as suas armas. Vê-la-emos depois no 

palácio do Raio e na capela de Santa Maria Madalena da Falperra. A análise 

da sua evolução poderia permitir, só por si, o estudo das primeiras obras de 

arquitectura de André Soares. 

No seu local original, dentro de um edifício, a porta da capela teria 

outra monumentalidade, seria muito mais sentida. Serlio poderá ter sido uma 

das fontes de inspiração pois utilizou o óculo por cima de portas em muitos dos 

edifícios que desenhou, conforme já vimos. Mas André Soares também a 

voltaria a usar em duas capelas no Bom Jesus do Monte e no lanternim da 

capela dos Monges. 

O sistema de 4/3/4 tramos, na fachada do palácio, é perfeitamente 

natural pois a zona central está recuada. O que já não é tão usual é a utilização 

de três tipos diferentes de aberturas, uma por cada piso, sendo que também há 

ligeiras diferenças nas padieiras das portas das sacadas do piso superior. Qual 

terá sido a sua fonte de inspiração? Foi o desejo de inovar ou o aproveitamento 

de informação colhida em alguma gravura? André Soares levaria esse artifício 

ao extremo, sem paralelo com nada conhecido, no cunhal nascente do edifício 

do convento dos Congregados, onde apresenta seis janelas diferentes712. 

Blondel também o utilizaria, mas o livro em que publicou essas imagens foi, 

porém, editado em data posterior à da obra bracarense, embora nos dê a 

conhecer edifícios anteriores, concretamente a fachada do Louvre pré-Claude 

Perrault o que, pelo menos, nos permite pensar que poderá ter havido neste 

caso uma fonte de inspiração exterior713. 

                                                 
711

 Este edifício está ocupado pelo Tribunal da Relação desde Abril de 2002. 
712

 Nas traseiras do edifício da Câmara Municipal vemos três janelas diferentes. No topo do 
lado do Evangelho, no transepto do Mosteiro de Refojos de Basto, voltamos a ver esta solução, 
com três grandes e muito diferentes janelas. 
713

 BLONDEL, Jacques-François – Architecture Française, vol. 4. Paris: Chez Charles-Antoine 
Jombert, 1752., gravuras 454, 457 e 489. 
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A existência de janelas muito pequenas no piso tradicionalmente mais 

nobre leva-nos a pensar que, no caso bracarense, este não teria exactamente 

essa função, embora na zona central se possa ver a varanda principal. Esta 

varanda serviria para as funções de representação, para os momentos em que 

o arcebispo tivesse que a ela aceder por razão de qualquer cerimónia pública, 

sobretudo festividades; é que a sala que a serve é baixa e relativamente 

pequena. Os seus aposentos deveriam estar situados no último piso, sem 

dúvida aquele onde as portadas têm um carácter mais monumental, também 

com um pé direito mais elevado e, sobretudo, porque está ao nível do piso 

principal da capela e do palácio antigo, o que está voltado ao Largo do Paço. 

Conforme já dissemos atrás, o piso da varanda principal, pelas janelas e pela 

altura que tem, quase parece um mezzanino, o que iria de acordo com o que 

então se fazia no Porto714, mas na realidade não é. Essa a razão para não 

haver aqui uma escadaria monumental, tradicional na arquitectura portuguesa. 

Mas em Braga a lógica era totalmente diferente: este era apenas um palácio 

residencial que tinha outro, o tradicional, para as funções de representação. 

Aplica-se, portanto, aqui uma ideia de Briseux: as escadas são frequentemente 

pequenas para aceder ao andar superior715. 

Na fachada, a concha está omnipresente e as guirlandas também, mas 

o sentido de mudança é mais forte naquela, sobretudo nos motivos decorativos 

colocados sobre a varanda ou nelas incrustados. A concha irá ser um dos 

elementos preponderantes no decorrer da obra inicial de arquitectura de André 

Soares. As palmas que se vêem sobre as três aberturas do piso 1 e que 

também ladeiam a central, irão aparecer nos seus últimos retábulos, também a 

ladeá-los, mas com um desenho diferente. Aqui dão sobretudo uma maior 

                                                 
714

 FERREIRA-ALVES, Jaime Joaquim – A casa nobre no Norte de Portugal nos séculos XVII e 
XVIII. Introdução ao seu estudo. Poligrafia, Porto, 4, 1995, p. 25-54. Sep. 
715

 FREIGANG, Christian – Charles-Etienne Briseux. In Teoria da arquitectura do renascimento 
aos nossos dias. Koln: Taschen, 2006, p. 278. 
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noção de volume, colocadas que estão atrás da balaustrada. As conchas têm 

fortes semelhanças com outras que Blondel divulgou716. 

É essa uma constante desta fachada, talvez a primeira obra de 

arquitectura de um novo criador, a falta da noção de volume, noção que será 

uma das suas ideias de marca. Não há nada aqui em que se sinta a força e a 

volumetria que depois iria explodir, sobretudo na talha. Grande é o edifício, um 

dos maiores do Norte de Portugal717 e mais interessante poderia ser se André 

Soares tivesse outro traquejo na data em que o concebeu. Os belos vasos que 

estão sobre a varanda principal já o parecem anunciar, mas estão ainda muito, 

muito longe das grandes urnas que se verão na fachada da igreja dos 

Congregados. 

Poderá ter sido essa a razão, ou não, para a escolha de uma fachada 

em U, pouco pronunciada, é certo, em que até a zona central é menor que as 

duas alas laterais, embora com os tramos mais espaçados para melhor 

salientar as aberturas do meio, mais nobres, de acordo com o gosto tradicional. 

André Soares não voltaria a este tipo de planta pois nas suas duas obras de 

arquitectura civil imediatas irá optar pelo rectângulo. Mas na capela da Falperra 

há um leve U. 

Mesmo assim, o palácio de D. José de Bragança traz várias novidades 

para a cidade e região, desde logo a dimensão; depois, a utilização de vários 

motivos decorativos assimétricos, a prenunciar o rococó; por fim, é o primeiro 

edifício de referência nesta velha praça, até então sem qualquer peso no 

urbanismo bracarense mas que de imediato se tornará num espaço de poder, o 

que será acentuado naquela mesma década com a construção de um novo 

edifício para a Câmara Municipal718. 

 

                                                 
716

 BLONDEL, Jacques-François – De la distribuition des maisons de plaisence et de la 
decoration des edifices en general, Paris: Chez Charles-Antoine Jombert, 1737/1738, vol. 2, 
gravura nº 40. 
717

 Jaime Joaquim FERREIRA-ALVES (A casa nobre no Porto na época moderna. Lisboa: 
Inapa, 2001, p. 98 e 105) apresenta apenas dois edifícios com maior número de tramos, 13, a 
Casa da Fábrica e o Palácio Episcopal. Mas para se ter uma dimensão correcta de um edifício 
não se pode ter em conta apenas este indicador. 
718

 PEREIRA, José Fernandes – Soares, André (André Ribeiro Soares da Silva). In Dicionário 
de Arte Barroca. Lisboa: Presença, 1989, p. 456. 
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No Bom Jesus do Monte está desde 1920 a Casa de Fresco que 

pertenceu aos jardins do paço de D. José de Bragança719. Obra profundamente 

admirada por Germain Bazin e por Reinaldo dos Santos720 é, sem dúvida, a 

obra de arquitectura portuguesa mais intensamente decorada desde a 

celebrada janela do convento de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3 - Bom Jesus do Monte, Casa de fresco, 2001 

                                                 
719

 Diário do Minho, Braga, 28 de Dezembro de 1919; MASSARA, Mónica F. – Santuário do 
Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo barroco em Portugal. Braga: Confraria do Bom Jesus do 
Monte, 1988, p. 83, nota 86. 
720

 Reflexions sur l’origine et l’ évolution du baroque dans le Nord du Portugal. Belas Artes, 
Lisboa, 2ª série, 2, 1950, p. 15. Sobre esta peça veja-se, também, SANTOS, Reinaldo - 
Arquitectura barroca em Portugal. Belas Artes, Lisboa, 2ª série, 3, 1951, p. 13-24, que diz ser 
uma fonte. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
295 

 

As hesitações que se podem ver na fachada do palácio não existem 

aqui. Nesta peça não há qualquer dúvida, o artista socorre-se de todo o 

reportório possível de folhas e algas que tomam conta da arquitectura, que 

arrancam desde a terra – esta a parte mas espectacular desta peça que, no 

meio de frondosas árvores, parece estar no seu ambiente natural – sobem os 

degraus e é só a partir do chão de pedra que a coluna sobe direita até às 

cornijas que sustentam a cúpula. Cornijas limpas de qualquer ornato, como 

limpa também está a parte superior da cúpula. A estrutura não se perde, 

também se mostra, fica até bem visível dado ser a única zona que não está 

decorada, no que também a natureza ajuda porque, em geral, está limpa de 

musgo! O mesmo se vê, por exemplo, no retábulo-mor da igreja do mosteiro de 

Tibães apesar da enorme carga ornamental que também lá existe. André 

Soares, o homem do ornamento, nunca se deixou seduzir apenas por esses 

motivos, há sempre algo de estrutural bem visível. 

Robert Smith não tentou datar esta peça, nós atrevemo-nos a alvitrar o 

ano de 1752 pois é esse o período em que André Soares deixou que o rococó 

tomasse conta da sua arquitectura, para além de que o arcebispo precisava de 

uma casa de fresco nos seus jardins, ele que começou a usar formalmente o 

seu paço desde Agosto de 1751. 

Não encontramos nas gravuras e na literatura do século XVIII 

consultada nada que se pudesse comparar com esta peça. Mas a urna que se 

se vê sobre a cornija tem paralelo com a que se pode ver no coroamento da 

estante do coro alto da igreja do mosteiro de Bustelo. 

 

Há, porém, outra peça que poderá ser também de André Soares que 

nos reenvia imediatamente para a Casa de Fresco: é o painel de azulejos que 

poderiam ter pertencido ao Paço Arquiepiscopal e que hoje estão no átrio do 

palácio antigo, o que se abre para o Largo do Paço, para onde foram remetidos 

em data desconhecida. Mas há uma questão que se deve colocar: estes dois 

paineis de azulejos eram mesmo do palácio de D. José de Bragança? Se 
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virmos bem, quem o afirma é Robert Smith, embora sem apoio documental721. 

E não se sabe, também, quando é que foram expostos no local actual722. 

Acreditamos, porém, que pertencessem ao velho Paço bracarense 

pois não vemos outro local da cidade que os pudesse receber. Mas onde é que 

estariam colocados? No átrio? A reportagem fotográfica feita pelos 

Monumentos Nacionais previamente à sua intervenção, não recolheu estes 

azulejos em nenhuma fotografia723. 

Estes painéis são compostos por duas partes: uma moldura e a 

reserva. Robert Smith aproxima a moldura de uma gravura de Jeremias 

Waschmuth, sem dúvida mais pela linha ondeada das zonas laterais que das 

que delimitam em cima e em baixo; localizou a gravura nas colecções do 

Museu Metropolitano de Nova Iorque724, nós não a encontramos nas colecções 

existentes no Porto. A verdade é que poderiam ser outras as aproximações 

(por exemplo, a gravura representando o Inverno, de Stockman, gravada por 

Hertel (fig. 433) pois a parte superior dos motivos laterais tem outra espessura, 

                                                 
721

 SMITH, Robert C. – André Soares..., p. 17, 66. SMITH, Robert C. – Frei José Vilaça..., vol. 
1, gravuras 56 e 57. Qual seria a base de Robert Smith para fazer esta afirmação? Conversas 
com pessoas que tenham assistido às obras? Não acredito porque senão também teria 
questionado sobre o local para onde foi retirado o retábulo da demolida capela do Paço, peça 
chave para se poder compreender a génese do rococó bracarense. Smith chegou a Braga em 
meados da década de 1960, apenas 40 anos após a destruição da capela, havia ainda 
pessoas responsáveis vivas a quem pudesse ter colocado essa questão. 
722

 Em 1929 viam-se pendurados na fachada do Paço Arquiepiscopal voltada ao Largo do Paço 
vários painéis de azulejo que tinham sido recolhidos em diversos locais da cidade, sobretudo 
no demolido Convento dos Remédios; embora a foto então feita não tenha grande qualidade, 
dá para perceber que não se incluíam estes (MONTEIRO, Manuel – Guia ilustrado da zona de 
turismo Braga – Bom Jesus. Braga, Comissão de Iniciativa, 1929, p. 16). Naquela data este 
largo estava fechado com grades e no interior estavam disseminadas uma série de peças 
arqueológicas pertencentes ao Museu D. Diogo de Sousa, localizado na ala nascente e 
fundado em 1918. Esta zona do Paço só foi restaurada na década de 1950 mas talvez os dois 
painéis de azulejos rococó já lá estivessem desde o início do museu pois os dois painéis de 
Tibães vieram em 1920 (informação do Dr. Paulo Oliveira, a quem agradeço).  
Patrícia Roque de Almeida sugere outra origem, o extinto convento bracarense dos Remédios 
(SIMÕES, J. M. dos Santos – Azulejaria em Portugal no século XVIII. Edição revista e 
actualizada. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010, p. 122, nota 284). 
723

 Até data recente (2010), a DGEMN mostrava todas as fotografias e demais documentação 
de cada monumento no seu site. Recolhemos então, se bem que com qualidade deficiente, 
todas as fotografias, mapas, alçados e outras imagens, que pudemos; e em nenhuma vimos 
estes azulejos. Também tivemos a oportunidade de consultar toda a documentação 
pertencente ao edifício na delegação do Porto, há já bastantes anos; e também aí não 
apareciam os azulejos. A Biblioteca Pública de Braga guarda uma colecção de fotografias 
antigas do edifício, feitas na primeira metade do século XX por Domingos Alvão, quiçá a pedido 
da DGEMN; também aí não se vêm estes azulejos. 
724

 SMITH, Robert C. – André Soares..., fotos 9 e 10. 
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outra voluptuosidade, que André Soares iria utilizar por exemplo no retábulo de 

Nª Sª das Dores, na Igreja dos Congregados. É curioso que tenha utilizado 

florões em vez de pirâmides – mesmo sendo estas muito vegetalistas – nos 

cantos superiores. A meio da linha superior há como que uma erupção de 

folhas e concheados, com uma forma que só ele saberia transmitir. Na parte 

inferior vemos a grande concha que depois iria glosar na mesma zona das 

grandes molduras das capelas-mor das igrejas dos conventos de Tibães e 

Rendufe, mas aqui com o requinte de ter a sair dela uma planta terminada 

numa flor com três pétalas, o que é, porém, normal nas gravuras da época. 

Curiosamente, a parte da reserva não tem a força que as molduras 

apresentam, nem na cor, nem no desenho. É quase um arremedo! Aqui 

utilizou, indiscutivelmente, um motivo que foi muito caro a Habermann, tanto 

que o glosou duas vezes, as séries 51, 107 (fig. 412), sendo o desenho de 

André Soares inquestionavelmente mais fraco, embora mais irónico também, 

pois na parte inferior vê-se uma ervilha aberta mostrando os grãos! E é 

também muito mas vegetalista pois além dos motivos decorativos utilizou ainda 

uma pernada de uma árvore e dois ciprestes perfeitamente naturalistas. 

O que é interessante e que nos aproxima sobretudo da peça que 

agora está no Bom Jesus, é a forte moldura que delimita superiormente todo o 

azulejo, moldura falsa porque desnecessária mas em tudo semelhante à que 

se vê naquela obra, o que nos leva a acreditar que este painel poderá datar de 

1751, ano em que, aliás, foram concluídas as obras do Paço Arquiepiscopal. 

 

Como já vimos, rareiam os documentos sobre a construção deste 

palácio. Mas são tantas as semelhanças apontadas com outras obras da 

autoria de André Soares que quase se pode dizer que a sua assinatura está 

gravada nos materiais com que foi construído. 
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Arquitectura. 2) Convento de Santa Rosa de Lima, Guimarães. 

Porta conventual. 1747/1748 (figuras 20 a 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4 - Convento de Santa Rosa de Lima, Guimarães, 2011 

 

O portal do convento de Santa Rosa de Lima é uma obra que subjuga 

por duas razões: a ousadia da impressionante cornija do seu portal – o inverso 

de um arco –, e a grande qualidade do trabalho da pedra.  

Como muitos outros conventos femininos, teve o seu início (1630) na 

iniciativa de umas quantas mulheres que queriam ter uma vida recatada e 

piedosa. Em 1680, obtiveram a casa da albergaria de S. Roque725. Pode dizer-

se que foi a partir daí que a instituição teve evolução mais rápida. 

                                                 
725

 ABREU, Maria Helena Matos Ribeiro de – O Convento de Santa Rosa de Lima em 
Guimarães. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 2001; PEDRO, Alexandra – Do 
Convento de Santa Rosa de Lima à igreja paroquial de S. Sebastião. In MUSEU ALBERTO 
SAMPAIO – Igreja paroquial de S. Sebastião – Guimarães. Braga, Instituto de História e Arte 
Cristãs, 2010, p. 14-34.  
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Mas o local era ingrato porque a rua era bastante estreita. A frente do 

lote que dava para o espaço público também era diminuto. Com o decorrer dos 

anos, o local onde foi construído o convento tornou-se cada vez mais urbano. 

Como o edifício original não estava implantado numa praça, mas sim numa rua, 

não foi fácil organizar devidamente os espaços conventuais, nomeadamente o 

mirante e o portão principal, pois do outro lado da rua havia casas de altura 

considerável. A solução era óbvia, mas tinha que ser muito bem pensada: o 

mirante teria que ser construído, o pátio interior não poderia ser devassado, e 

os diferentes corpos do convento teriam que ter alguma ligação entre si. Dadas 

as grandes alturas que atingiam os pés direitos do mirante e da igreja, foi 

necessário construir um portal mais alto que o normal e, para não ficar isolado, 

fazer uma cornija arqueada que descesse do mirante ao portão e, aproveitando 

a tradição arquitectónica, dar-lhe uma espécie de frontão, o que permitia que o 

muro pudesse ficar um pouco mais elevado, tornando maior, assim, o recato do 

pátio, o que era defendido pelo arcebispo que em vários conventos femininos 

fez subir bastante a altura dos muros das cercas; depois, a cornija continuava 

com o mesmo balanceamento no sentido inverso, em direcção à igreja. Tudo 

aparentemente muito simples, mas tudo extraordinariamente bem resolvido, 

transformando este pedaço de arquitectura numa peça que também se pode 

dizer escultórica. 

Não há qualquer informação documental sobre este portão. A pedra de 

armas e os motivos decorativos permitem-nos, porém, compreender a época 

em que foi construído: 1747/1748, isto é, durante o período em que D. José de 

Bragança permaneceu em Guimarães, de quem são, aliás, as armas726. 

A pedra de armas é de uma grande qualidade de desenho. É, 

compreensivelmente, muito semelhante às duas que se podem ver na fachada 

do paço de D. José de Bragança; tanto que nos leva a afirmar que foram 

concebidas pela mesma mão. Exceptuando pequenos pormenores existentes 

na zona situada ao lado do da coroa e parte superior das armas, o desenho é 

exactamente o mesmo. Esses pormenores são, porém, significativos; enquanto 
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 NÓBREGA, Vaz Osório da – Pedras de Armas e Armas Tumulares do Distrito de Braga. 
Cidade de Guimarães. Vol. 8. Tomo 3. Braga: Junta Distrital de Braga, 1987, p. 437-441. 
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nas pedras de Braga esses motivos têm um desenho que se reclama do 

rococó, na de Guimarães são ainda barrocos, o que é natural dado se estar 

num momento de charneira. O pendão que cai, em ambas, é também igual: cai 

a direito, não pende para um ou outro lado, o que corrobora o momento de 

dúvida sobre o caminho a seguir, mantém a simetria. Esta pedra de armas está 

ladeada por dois meninos, à boa maneira barroca e vimaranense, veja-se o 

portão do convento do Carmo, da mesma cidade. 

Sob a pedra de armas está o lintel do portão. Está decorado com um 

desenho muito fino, dos mais leves que conhecemos talhados em granito. A 

sua tumultuosa e ondulada forma é já bem de um gosto diferente, semelha 

uma alga, antecipa as que estão nos baldaquinos do retábulo de Tibães. E 

também é já desse sentir a concha que, a meio, pende sobre o vazio do 

espaço interior da porta. A perversão da concha ultrapassar a linha da porta e 

penetrar no vazio central é bem barroca, mas o seu desenho já vai mais além. 

Esta concha é muito diferente da que estava na parte central do lintel da porta 

da capela do Paço Arquiepiscopal, que é muito mais simples; mas o local onde 

estava colocada é exactamente o mesmo727. E se olharmos com atenção, 

veremos que na porta principal do paço bracarense de D. José também havia 

um motivo decorativo muito mais volumoso, esse bem assimétrico, 

exactamente no mesmo local; mas a verdade é que esta porta tinha outra 

nobreza, era a principal do paço do arcebispo, irmão do rei. Esta concha 

vimaranense é bem mais nervosa, está a meio do caminho de duas outras que 

André Soares iria conceber mais tarde, ambas com uma colocação igual: a do 

palácio do Raio é mais esguia e mais nervosa e a da porta principal da capela 

de Santa Maria Madalena da Falperra é tão larga quanto esta concha de Santa 

Rosa de Lima, mas menos nervosa. 

De cada lado da porta cai um leve drapejado, como se uma sanefa 

fosse, que termina numa guirlanda, como as do paço bracarense. E, entre a 

                                                 
727

 Sobre este portal e a sua cronologia no contexto do rococó minhoto, veja-se OLIVEIRA, 
Eduardo Pires de - Os alvores do rococó em Guimarães e outros estudos sobre o barroco e o 
rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 20-21, 48-49. Veja-se ainda 
NÓBREGA, Vaz Osório da – Pedras de armas e armas tumulares do distrito de Braga. Vol. 8, 
tomo 3. Guimarães. Braga: Assembleia Distrital de Braga, 1987, p. 438-440. 
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parte superior do chapéu da pedra de armas e a cornija, há uma pedra que tem 

no centro um óvulo colocado dentro de um cavado; na casa da Câmara vemos 

um trabalho similar na zona situada entre a parte superior da edícula e a 

inferior da falsa pedra de armas que é decorado com um óvulo muito saliente e 

um pouco mais arredondado. 

A dúvida será constante enquanto não se encontrarem documentos; 

mas esses documentos não existem no arquivo do convento que um dia pude 

trabalhar. Entretanto, a lição das pedras permite-nos apontar como seu autor o 

nome de André Soares. 

 

Arquitectura. 3) Palácio do Raio, Braga. 1752-1755 (figuras 23 a 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 5 - Palácio do Raio, 2001 

 

O Palácio do Raio é um dos edifícios portugueses mais admirados. E 

é, paradoxalmente, um dos mais mal estudados. Percorrendo a literatura 
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artística, apenas encontramos três artigos que o têm como tema728; nenhum, 

porém, com o rigor e pormenor que merecia. Em contrapartida, é um edifício 

que surge na bibliografia da especialidade estrangeira, mesmo com fotografia, 

desde 1924, data em que era muito escassa a utilização das gravuras dado o 

seu elevado custo729. 

É natural, portanto, que a pergunta surja: por que é que não tem sido 

estudado? A resposta não é fácil, mas poderá passar pelo facto de quase não 

haver documentação que nos ajude a compreendê-lo. Até agora apenas se 

conheciam as palavras de Manuel José Thadim, que escreveu em memória 

relativa ao ano de 1754: 

 

Casas de traz do Hospital. Anno de 1754. Atraz de S. Marcos faz João Duarte de 

Faria, Cavaleiro professo na Ordem de Christo, Familiar do Santo Officio, e Tendeiro, que havia 

sido na Porta do Souto, huas belissimas casas de pedra bem lavrada
730

. 

 

Para além dos documentos relativos às vendas do edifício após a 

morte de João Duarte Faria, há, pelo menos mais um documento, sem dúvida 

fundamental, que iremos analisar. E há um outro aspecto que tem sido 

descurado: o conhecimento da vida do homem que quis que aquela casa 

tivesse aquele aspecto. Robert Smith já alertara para o facto de João Duarte 

Faria ter sido mesário na Falperra no tempo em que se estava a construir a 

capela de Santa Maria Madalena731 e, também, para o facto de ter subido de 

comerciante de panos a familiar do Santo Ofício732. Mas não teve tempo para 
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 [PASSOS, Carlos] – Palacete do Raio. Lusíada, Porto, 2 (6), Dez. 1954, p. 85-87. CRUZ, 
Manuel Braga da – Quem habitou o Palácio do Raio. Bracara Augusta, Braga, 23 (68), Jul.-
Dez. 1969, p. 125-128; HENRIQUES, Paulo – O Palácio do Raio. O objecto e os seus destinos. 
Misericórdia de Braga, 1, Dez. 2005, p. 105-126.  
729

 WEISBACH, Werner – Die Kunst des Barock in Italien, Frankreich, Deutschland und 
Spanien. Berlin: Im Propylaen – verlag, 1924, p. 437, 526. Já referenciado por Robert Smith. 
730

 ADB. Ms. 1054 (THADIM, Manuel José da Silva – Diario bracarense das Epocas, Fastos e 
Annaes mais remarcaveis...), fól. 166. 
731

 SMITH, Robert C. – André Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 
22. 
732

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 327, nota 17. 
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entrever a verdadeira dimensão deste homem muito generoso e magnífico733, 

tema que já tratamos atrás e que nos permite perceber a sua ambição de 

pertencer ao mais alto grau na sociedade bracarense. A casa foi, sem dúvida 

alguma, mais uma das formas que utilizou para atingir esse estatuto. 

Não se conhece a data em que comprou o edifício que viria a 

transformar no que hoje se pode ver. O sítio escolhido era favorável devido à 

localização, junto ao Hospital de S. Marcos, próximo da igreja de Santa Cruz. O 

facto de estar localizado numa rua desnivelada não foi óbice. Acrescia ainda o 

facto de estar colocado junto de uma boa nascente de água, para além de ter 

muito perto uma das fontes públicas da cidade. Mas a casa não deveria ser 

suficientemente apelativa para os objectivos que queria atingir. Daí que tivesse 

pedido autorização ao arcebispo para fazer fortes alterações, para refazer a 

fachada, sinal que ou aquela casa era de dimensões consideráveis, mas de 

desenho simples, ou que apenas lhe interessava a maior notariedade que uma 

nova fachada, espectacular, desenhada pelo mesmo homem que concebera o 

paço do Arcebispo, ocupado por um homem de sangue real, lhe poderia dar na 

sociedade provinciana bracarense. Vejamos esse documento: 

 

Dis João Duarte de Faria desta cidade que na Rua de tras de São Marcos pessue 

huma morada de cazas em que pertende de novo se lhe faça hua fronteira e para milhor vestir 

a rua que no meio fas dous cantos e ambos sahem para fora no sitio das mesmas cazas dezeja 

o suplicante seja a dita obra direita e se quer recolher para dentro da parte de baixo pella sua 

mesma terra couza de quatro palmos e pella parte de sima allargallos para fora para assim se 

indireitar o que não faz prejuizo a Rua por ser muito larga e ficar muito mais vistoza e agradavel 

obstentando maior grandeza a Cidade por ser hua das entradas della comunicando prazer a 

quem passa...
734

 

 

É este o documento que passa agora a ser conhecido. Traz uma 

informação fundamental: o palácio do Raio, tal e qual o vemos hoje, não foi 

                                                 
733

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares… Braga: Arquivo Distrital de Braga, 1992, p. 
23. 
734

 ADB. Registo Geral, vol. 173, fls. 269v-270v. Registo de Provizão para factura de obra a 
favor de João Duarte de Faria desta cidade. Pedida em 20 de Novembro de 1752 e concedida 
em 22 do mesmo mês. Vai transcrita no volume 2 desta dissertação. 
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pensado pelo seu proprietário para ser um todo mas sim um conjunto de 

diversas partes, algo orgânico, dentro da boa tradição portuguesa e que tinha 

na cidade um excelente exemplo, embora velho de quase 80 anos, a Casa de 

Infías. Para além disso, permite-nos, o que não é menos importante, ter a data 

aproximada em que o edifício foi concebido, Novembro ou Dezembro de 1752, 

o que não anda longe da que lhe tem sido atribuída (1754-1755). Mas esta 

informação ganha uma maior relevância se pensarmos que permite precisar 

melhor toda a cronologia do rococó bracarense, sobretudo dentro da ideia de 

considerar a data da concepção como a fundamental para a compreensão da 

evolução do novo gosto. Sendo assim, o palácio foi desenhado dois meses 

antes da data provável em que a capela de Santa Maria Madalena da Falperra 

foi riscada e cerca de seis meses antes do edifício da Câmara Municipal. Esta 

nova cronologia é fundamental pois não só nos permite conhecer com 

pormenor a evolução da arte de André Soares e do rococó bracarense mas, 

também, ver que no capítulo decorativo não há razão para estabelecer 

diferenças entre arquitectura civil e arquitectura religiosa. E permite rebater a 

ideia de Robert Smith de que João Duarte Faria e Silva escolheu André Soares 

para projectar o seu palácio porque gostara do trabalho que este fizera para a 

capela da Falperra735 pois aconteceu exactamente o contrário. Não há dúvida 

que, neste caso, o importante foi o conhecimento directo que tinha com o 

projectista.  

 

Tabela 12 – Datas de concepção dos edifícios do Palácio do Raio, Capela de Santa Maria 
Madalena e Casa da Câmara 

 
Edifício Data de Robert Smith Data revista 

Palácio do Raio 1754  Novembro/Dezembro 1752 

Capela Sta Maria Madalena da 
Falperra 

1753  Janeiro 1753 

Casa da Câmara 1753  Março 1753 

 

                                                 
735

 Smith pensou que a concepção da capela da Falperra precedeu a do Palácio do Raio: A 
força e o esplendor da Falperra renovam-se na fachada das “beíssimas casas de pedra bem 
lavradas” construída em 1754 e 1755, atrás do Hospital de S. Marcos, para João Duarte de 
Faria... SMITH, Robert C. – André Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, 
p. 19-22. 
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Há ainda uma outra questão que se deve colocar: afinal o palácio do 

Raio, tal e qual o vemos hoje, é um edifício construído segundo o projecto de 

André Soares e com as alterações que Miguel José Raio lhe introduziu no 

século XIX ou é uma sobreposição de três momentos: pré-André Soares, André 

Soares e Miguel José Raio? 

Numa primeira leitura do edifício vemos que tem uma área de 

implantação tradicional, um simples rectângulo, sendo a fachada uma linha 

praticamente recta. Nada há aqui de jogos de volumes, de reentrâncias, como 

as que irá desenhar para o retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães ou o 

de Nª Sª das Dores. Os volumes irão surgir apenas na modelação das 

aberturas e respectivas cornijas e, sobretudo, nas do eixo central. As portas e 

as janelas do piso térreo estão ligadas às varandas do piso nobre por uma 

zona de pedra bastante trabalhada que, por sua vez, se continua até à 

platibanda por outra bem mais simples. O eixo central não tem ainda a 

volumetria que depois irá utilizar nos seus outros edifícios, mal se sente a 

ligação entre a parte superior da varanda principal e a platibanda, quase se 

podendo dizer que em rigor essa ligação não existe, o que acontece é que a 

decoração da parte superior da varanda é tão alta que toca na platibanda, não 

se continuando pelo frontão, como se verá no edifício da Câmara Municipal ou 

nos seus retábulos. 

Há nesta fachada uma aparente serenidade que contrasta fortemente 

com o tumulto das cornijas das varandas, de linha fortemente quebrada, e com 

a zona central preenchida com almofadas, um gosto que irá atingir o seu 

expoente no frontão do edifício da Câmara Municipal, mas apenas porque tem 

uma dimensão muito maior e, portanto, está mais visivel, mas que também iria 

ser utilizado na capela da Falperra. 

Com um ritmo a-b-c-b-a, há aqui uma simetria quase perfeita que só o 

não é totalmente porque no eixo central, no piso térreo e na pedra de armas, 

há uns tantos ornatos assimétricos, meramente decorativos. A porta principal é 

precedida por duas colunas que se abrem obliquamente para os lados, num 

ângulo de cerca de 135º, como que a sugerir às pessoas para entrar, o que é 
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complementado pelas esculturas que estão sobre a varanda, quais figuras de 

convite. A abertura das colunas para fora é uma sugestão que já fôra utilizada 

por Borromini no Palazzo Barberino, de que na Biblioteca Municipal do Porto 

existem gravuras no livro de Domenico Rossi736. E que irá reutilizar na Casa da 

Câmara, mas aí (e também aqui?) tendo como sugestão o desenho de uma 

lareira de sala, de Serlio. 

Estas colunas fazem parte de uma espécie de um corpo imenso que 

se destaca do restante edifício, havendo mesmo um espaço vazio entre as 

duas partes, sendo que na exterior há um zona terminal em forma de coração, 

bem barroca, e na interior uma belíssima e esguia concha, parcialmente 

escondida737, perfeitamente assimétrica, que pende sobre quem entra, solução 

diferente da que André Soares utilizara até aí. Um modelo, não da concha mas 

da situação em si, pode ser visto em Blondel738, mas esta é uma ideia corrente 

que pode ser encontrada em várias gravuras, sendo, talvez, a mais 

interessante a de Habermann, da série 137 (nº 4). Já o trabalho de pedra em 

forma de linha múltipla que encima estas duas portas poderá, por exemplo, ser 

encontrado na gravura que figura uma lareira, da série “Cheminnês 

Francoisses”, da autoria de Rump (nº 90). 

Lateralmente, podem ver-se dois concheados em forma de orelha 

(ohrmuschelstill), motivo que se repetirá, noutra situação, na parte superior e, já 

no interior, na porta que encima as escadas; este ornato surge também em 

múltiplas gravuras, sendo muito interessante a de Carl Pier, que a tratou 

isoladamente (série 130, nº 575, fig. 429). 

A varanda principal é muito ondulada, assenta também sobre uma 

forte e movimentada base, esta sim a poder ter servido de ideia para um 

trabalho que quatro anos mais tarde viria a conceber, o retábulo-mor da igreja 

                                                 
736

 ROSSI, Domenico – Studio d’Architettura civil sopra varie chiefe, capelle di Roma e Palazzo 
di Caprarola, et altre Fabrichi insigne di Roma... vol. 1, Roma, 1722, grav. 41. 
737

 Este artifício de esconder parcialmente um motivo escultórico já o encontramos na varanda 
principal do Palácio de D. José de Bragança, em que a balaustrada está sobre a folhagem de 
acanto existente na parede. 
738

 BLONDEL, Jacques-François – De la distribuition des maisons de plaisence et de la 
decoration des edifices en general, vol. 1. Paris: Chez Charles-Antoine Jombert, 1737, gravura 
66. 
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do mosteiro de Tibães. E o mesmo se poderá dizer da parte central do frontão 

desta portada, onde pela primeira vez usou a gravura publicada por Gottfried 

Bernard Goz, Alegoria da esperança que Robert Smith relacionara, e muito 

bem, com o ático do retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães739 - ou, como 

já vimos, uma gravura dos irmãos Klauber (fig. 428) -, e que, afinal, estava a 

ser utilizada aqui pela primeira vez, quatro anos antes! Lateralmente há dois 

fortes motivos, meramente decorativos, que terminam em enrolamentos, uma 

ideia que viria a ser aproveitada pelos anónimos autores, quiçá uma freira, que 

desenharam as portadas dos livros de Recibo e Despeza do Mosteiro dos 

Remédios relativos aos anos de 1762/1763, 1778/1779740 e o Livro das 

Sepulturas da Igreja deste Convento de Santa Crus d’Vianna, datado de 

1801741; mas esse motivo poderá ter-lhe sido sugerido pelo desenho da fonte 

da Visão, no Escadório dos Cincos Sentidos, no Bom Jesus do Monte, uma 

fonte cujo recorte nos remete para gravuras flamengas. As urnas colocadas 

imediatamente sobre a parte superior da varanda têm também origem numa 

peça do Bom Jesus do Monte, mas de sua autoria, pois podem ser vistas na 

porta da capela da Ascensão. 

O desenho da balaustrada desta varanda742 nada tem a ver com a que 

está na parte superior do edifício, nem, também, a pedra é a mesma pois a 

balaustrada que agora vemos deverá pertencer às alterações mandadas fazer 

por Miguel José Raio, em 1869743. A pedra de armas original esteve nas 

                                                 
739

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 105, foto 57. 
740

 ADB. Monástico Conventual, vol. F 338 e F 355. 
741

 ADB. Monástico Conventual, vol. D 13. 
742

 Bem como o da escada nobre. 
743

 Agradeço ao Prof. Doutor Jorge Pamplona, professor de Geologia na Universidade do 
Minho, o estudo macroscópico que fez, a meu pedido, das fácies do granito de algumas 
estruturas arquitectónicas deste edifício. As principais conclusões são as seguintes: a obra do 
tempo de João Duarte Faria foi toda feita com granito proveniente, aparentemente, da mesma 
pedreira, sendo que o da escada principal é proveniente de fácies de granularidade mais fina e 
muito pouco meteorizado (ou mesmo são), permitindo a execução de trabalhos muito mais 
delicados. O granito utilizado nas traseiras, no rés-do-chão e na loggia do primeiro piso, é de 
grão médio e está ligeiramente meteorizado, apresentando uma cromatização amarelada 
resultante da presença de óxidos de ferro. 
A balaustrada do topo da fachada, tal como a loggia do último piso, nas traseiras, foi feita com 
granito de grão fino a médio, de tendência porfiróide e com encraves, idêntico ao que se vê na 
obra do séc. XVIII, todavia não evidenciando qualquer tipo de meteorização. 
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traseiras do edifício até Abril de 1973, data em que voltou para o local primitivo, 

durante o congresso em que, tendo como motivo André Soares, foi 

homenageado Robert Smith. 

O pequeno frontão do palácio do Raio é limitado por uma cornija 

aparentemente entrecortada, formando quase um arco canopial, solução que 

irá ser vista na base das torres da capela de Santa Maria Madalena, mas com 

uma função meramente decorativa. O que nesta cornija acontece é que a parte 

central é bastante saliente, ocasionando um desnível e uma falsa leitura óptica 

para quem fizer uma leitura muito rápida. Esta saliência evoluiria na casa da 

Câmara para uma multiplicação de quatro planos cujas superfícies são cada 

vez mais pequenas, o que a faz parecer mais saliente. No ponto terminal da 

cornija vê-se um óvulo saliente, situação que se repete no edifício da casa da 

Câmara, em que se vê uma esfera no mesmo local. 

Ainda sobre a cornija existem dois C com enrolamentos nos extremos, 

motivo decorativo que tanto iria utilizar. Sobrepondo-se a tudo, vê-se uma 

espécie de urna, quadrangular, em que está uma pinha muito aberta. 

A pedra de armas está colocada no frontão, conforme a tradição. O 

seu desenho contrasta, porém, com o restante edifício pois ela é, exceptuando 

o campo onde estão colocados os símbolos heráldicos, sobretudo feita de 

ornatos. Entre esses ornatos estão dois, estreitos e longos, com enrolamentos 

nas pontas, isto é, em tudo semelhante aos que se iriam utilizar na porta da 

casa da Câmara, mas aqui de uma forma muito diminuta, naturalmente. 

Uma ampla escada com balaustres tremidos, mas fortes, dá acesso ao 

piso nobre. A meio, uma figura exótica de um homem (já foi chamado de 

mexicano e turco) segura, com um gesto amplo, um candelabro que ilumina o 

acesso. A sua monumentalidade é única na escultura em pedra que se fazia 

em Braga naquela data, mesmo superior às que existem no adro da igreja do 

Bom Jesus do Monte e que Robert Smith também atribuíu a André Soares. A 

nós parece-nos que aquela escultura está sobretudo próxima de quatro obras 

em madeira: os dois evangelistas, Marcos e Lucas744 que ladeiam o retábulo de 

                                                 
744

 Esculpidos em 1756 por António Pinto de Araújo. 
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Nª Sª dos Prazeres e estão colocados sobre peanhas concebidas por André 

Soares; e a anónima Visitação existente à entrada do Tesouro da Sé de Braga, 

em que a figura do anjo tem uma movimentação absolutamente excepcional! 

As obras de Miguel José Raio, dono deste palácio entre os anos de 

1852 e 1876745, incidiram em diferentes locais: a colocação de uma balaustrada 

sobre a fachada principal; a abertura de um novo lanternim e uma nova pintura 

na caixa de escadas; o apeamento dos tectos de madeira pintados – que foram 

levados para o sótão onde foram muito parcialmente aproveitados e colocados 

de uma forma aleatória – e a pintura de novos tectos sobre estuque; a 

transformação do último piso no espaço reentrante do U das traseiras numa 

zona de estar ou de passagem entre as duas alas, por detrás da caixa de 

escada, o que já não sendo nada pouco, deve ser acrescentado com outras 

obras menores e não estruturais. 

Da mesma forma que no Palácio de D. José de Bragança, também a 

documentação escrita é omissa sobre o nome de quem concebeu esta obra, 

mas cada pedra, cada forma de as combinar, afirma apenas um único autor, 

André Soares! 

                                                 
745

 CRUZ, Manuel Braga da – Quem habitou o Palácio do Raio. Bracara Augusta, Braga, 23 
(68), Jul.-Dez. 1969, p. 125-128. 
As obras mandadas fazer por Miguel José Raio foram inauguradas em 18 de Novembro de 
1872 segundo se pode ver numa pintura que existe na caixa de escadas, sobre a porta de 
acesso ao átrio.  
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Arquitectura. 4) Capela de Santa Maria Madalena da Falperra, 

Braga. 1753-1756, 1758 (figuras 39 a 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6 - Manoel Carneiro - Capela de Santa Maria Madalena da Falperra, 1903? 

 

A fachada da capela de Santa Maria Madalena da Falperra é para nós 

a peça de maior qualidade arquitectónica da obra de André Soares. É 

admirável como sendo esta uma terceira obra (não estamos agora a incluir o 

portão do convento de Santa Rosa de Lima), o seu autor conseguiu riscar uma 

tal fachada e numa época em que ainda não tinha desenhado talha! Germain 

Bazin tinha, também, uma enorme admiração por esta obra, no que era 

acompanhado por Reinaldo dos Santos: 

 

La dilatation dês formes, le gonflemente naturaliste des rocailles, le goût pour les 

plantes grasses, la urgescence dês surfaces placent cês monuments parmi les expressions les 

plus lyriques du baroque européen… Il est remarquable cependant – et ceci est spécifiquement 
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portugais – que cette accumulation ne tend jamais vers le chaos, mais obéit toujours à une 

rythmique…
746

 

 

Manuel Joaquim Moreira da Rocha já estudou devidamente a questão 

da planta e a construção da fachada num trabalho que, pode dizer-se, marca o 

início da revisão da obra publicada de Robert Smith não só sobre André Soares 

mas, também, sobre o barroco e o rococó no Minho747, a exemplo do que 

também se estava a fazer no Porto748. A partir deste estudo ficou assente que a 

obra feita no início da década de 1750 foi, tão só, uma fachada que se 

acrescentou a uma capela que tinha uma planta desenhada no final do século 

XVII. Alguns documentos novos que entretanto encontrámos não mudam a 

lógica e os dados fundamentais daquele estudo, apenas precisam um ou outro 

ponto. 

Como não poderia deixar de ser, os Apontamentos perpostos para a 

nova Reteficasão do templo e igreja de Santa Maria madalena do Monte já 

previam que a talha sera feita ao muderno com toda a garsa natural e perfeisão 

e ultimo pirmor da arte749. 

Este dado é importante pois mostra-nos que em finais de 1751 ou 

inícios de 1752, data provável deste documento, não havia outra intenção 

senão a de continuar a renovação que estava em curso na arte bracarense e 

que tinha sido iniciada com o novo edifício do Paço de D. José de Bragança. A 

opção ainda não passava por um trabalho da lavra de André Soares, mas é 

significativo que os mesários tivessem intenção de modernidade. Pensava-se 

então fazer a obra por administração directa, com um mestre pedreiro que 

                                                 
746

 BAZIN, Germain - Reflexions sur l’origine et l’ évolution du baroque dans le Nord du 
Portugal. Belas Artes, Lisboa, 2ª série, 2, 1950, p. 12. 
747

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – A Capela de Santa Madalena do Monte da Falperra 
de Braga à luz da documentação notarial. Revista de Ciências Históricas, Porto, 5, 1990, p. 
231-269. 
748

 FERREIRA-ALVES, Jaime Joaquim – António Pereira: arquitecto do Palácio de S. João 
Novo. Boletim Cultural. Câmara Municipal do Porto, 2ª série, 7/8, 1989-1990, p. 241-258.  
749

 Arquivo da Capela de Santa Maria Madalena da Falperra, Braga – Memorias da Confraria 
de Santa Maria Magdalena do Monte, fól. 75. É impressionante a quantidade de erros 
ortográficos que este documento apresenta! A letra é, felizmente, acessível. 
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ganharia $480 réis ao dia e 15 oficiais a $160 réis750, com um projecto que 

ainda não era o que o mestre pedreiro João da Costa apresentou e fora 

referido na reunião da Mesa de 27 de Agosto de 1752751. 

A intervenção de André Soares apenas teria início, talvez, na primeira 

metade de Setembro de 1752, quando subiu à montanha, acompanhando 

 

... Joseph Martins de Azevedo tabalião na mesma cidade de Braga... fui e vim a este 

citio da Igreja de Santa Maria Madalena do monte em companhia de João da Costa Mestre 

pedreiro da freguezia de adaufe com assistencia das testemunhas abaixo asignadas para 

efeito de se ver e examinar o estado da dita igreja e a danificação... 

 

Registe-se que para além de André Soares estudante morador na Rua 

do Souto, também testemunharam esta vistoria Antonio Vasques e Pedro 

Fontam offeciais de pedreiros naturais do Reino da Galiza assistentes na 

venda desta igreja752. 

No final daquele ano houve uma mudança substancial: a mesa queria 

que o conceituado mestre pedreiro João da Costa fosse o responsável pela 

obra. O projecto, porém, já não seria o seu, mas sim outro por a planta 

necessitar de emendas e feito o risco com toda a perfeição depois de 

emendado fizesse elle senhor Jose digo, e depois de emendado por direcção 

do nosso Irmão Jose Pereira Camelo...753 

Pensamos que é este o ponto crucial de mudança em relação ao 

projecto que iria ser seguido para a nova fachada. Há aqui uma nítida vontade 

de mudar o projectista. Até este momento André Soares ainda não deveria ter 

passado ao papel as suas ideias. Veja-se que só depois de bastante instado 

                                                 
750

 Arquivo da Capela de Santa Maria Madalena da Falperra, Braga – Memorias da Confraria 
de Santa Maria Magdalena do Monte, fól. 77. 
751

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da 
Falperra: nova abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 173. 
752

 Arquivo da Capela de Santa Maria Madalena da Falperra, Braga – Memorias da Confraria 
de Santa Maria Magdalena do Monte, fls. 91-93. Este documento vai, nesta parte, transcrito no 
vol. 2 desta dissertação. 
753

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da 
Falperra: nova abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 173. 
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(depois de varias respostas que teve delle) é que o mestre pedreiro João da 

Costa aceitou a obra. 

O novo projecto754 só deve ter ficado concluído em Janeiro e era, muito 

possivelmente, tão diferente do que apresentara que João da Costa se afastou 

da obra, ele que na data estava com uma empreitada no convento da Costa, 

em Guimarães. O mês de Fevereiro serviu para ser posto em arrematação 

pública (mandou fixar escrittos no Porto, Viana, Guimarães, Barcellos, Ponte de 

Lima...755), sendo o contrato ganho pelos mestres pedreiros João Rodrigues e 

Domingos Álvares, que apresentaram fiadores em 4 de Março de 1753756 e 

uma semana mais tarde assinaram a escritura757, estando presente André 

Soares na qualidade de testemunha. Em 18 de Novembro de 1753 João 

Rodrigues ficou como único responsável pela obra, por trespasse que lhe foi 

feito pelo seu sócio num cartório de Viana do Castelo758. 

A partir da reunião de 23 de Setembro de 1753, seu tio Thome 

Marques Guimarães foi mandatado para concorrer com os pagamentos 

cobrando o dinheiro necessario da mão de João Duarte [de Faria]759, um 

familiar e um amigo e antigo cliente, portanto, estando todos aqui juntos nesta 

obra, como já víramos em capítulo anterior. 

Os trabalhos ficaram concluídos em Junho de 1755, com aplauso dos 

bracarenses, o que se pode ver pelas palavras do padre Manuel José da Silva 

                                                 
754

 ... apareceo nosso Irmão, o doutor Jose Pereira Camelo, e por elle foi ditto, que pelo termo 
folha 35, se lhe tinha dado a faculdade para ajustar a obra da Igreja e que por querer ficasse 
com mais perfeição, e comveniencia deu ordem a outra planta mais ao moderno... ROCHA, 
Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da Falperra: nova 
abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 174. De notar que esta acta da 
reunião da Mesa aparece muito tardiamente, apenas em 23 de Setembro de 1753, quase nove 
meses após a anterior que fora em 29 de Dezembro de 1752. Serviu para deixar escrito as 
deliberações e actos que tinham acontecido naqueles meses.  
755

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da 
Falperra: nova abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 174. 
756

 Arquivo da Capela de Santa Maria Madalena da Falperra, Braga – Documentos dispersos, 
s/n. 
757

 ADB. Nota do Tabelião Geral, 2ª série, vol. 87, fls. 73-75v. SMITH, Robert C. – André 
Soares Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 71-77. 
758

 ADVC 4.68.4.4, fls. 94v-95.  
759

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da 
Falperra: nova abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 174. 
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Thadim: Magdalena Santa. Acabou-se no mez de Junho [1755] a fronteira da 

Capella de S. Maria Magdalena do Monte, de boa pedraria feita ao moderno760. 

Concluídos que foram estes trabalhos e outros de pouca monta cuja 

documentação vai lançada no no volume 2 desta dissertação, a Mesa quis, em 

1757, construir um escadório que defrontasse a capela. Não porque fosse 

preciso – a estrada passava próximo da porta761 – mas porque a fachada 

estava voltada à cidade e ficaria muito enobrecida com esta obra, a exemplo do 

que se podia ver no Bom Jesus do Monte ou na cerca do mosteiro de Tibães 

que André Soares tão bem deveria conhecer pois desenhara a nova talha da 

igreja em 1756.  

Para a nova obra teve que entender-se com o mesário que ficou 

encarregado dos trabalhos, o escultor António Pinto de Araújo, o mesmo a 

quem no mês de Abril de 1754 fora cometido o encargo de fazer as duas 

esculturas que estão ao lado do retábulo de Nª Sª dos Prazeres, sobre plintos 

desenhados por André Soares, na igreja dos Jesuítas762. A obra feita por 

direção do nosso confrade o Senhor Andre da Sylva, digo, Andre Soares da 

Sylva763, não avançou de imediato (a primeira referência data de 29 de Abril de 

1757764), o contrato apenas foi assinado em 30 de Junho de 1758765, tendo 

ficado estipulado nos Apontamentos para a obra de Santa Maria Magdalena do 

Monte nos pateos que se pertendem fazer por baixo da fronteira da Igreja da 

Santa pella planta que se aprezenta que 

 

                                                 
760

 ADB. Ms. 1054 (Diario bracarense das Epocas, Fastos e Annaes mais remarcaveis...), fól. 
171. 
761

 Não é conhecido o local exacto onde passava a antiga estrada Braga-Guimarães mas não 
deveria ser muito longe daquele onde agora termina o actual escadório. O outro escadório 
voltado a nascente termina no local correcto, junto à pequenina capela de Santa Marta, a 
Pecadora. 
762

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da 
Falperra: nova abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 176. 
763

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da 
Falperra: nova abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 181. 
764

 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – As capelas de Santa Madalena do Monte da 
Falperra: nova abordagem. Humanística e Teologia, Porto, 17, 1996, p. 176. 
765

 A.D.B. Nota Geral, 747, fls. 1-2v. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – A capela de Santa 
Madalena do Monte da Falperra à luz da documentação notarial. Porto, Revista de Ciências 
Históricas, 5, 1990, p. 253-257. 
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... algua mudansa ou acrecimo de mais do que mostra a planta sera por eleição do 

Reverendo
766

 Andre Ribeiro
767

 Soares da Silva inventor da planta...
768

 

 

Revistas aqui as obras e as datas da nova fachada da capela, vamos 

agora olhá-la. Poderá dizer-se que é uma obra perfeita. Perfeita, desde logo, 

porque entronca impecavelmente com a obra anterior. E aqui surge a primeira 

questão. André Soares não quis fazer uma entrada directa. Se esta fachada 

era um cenário, haveria que o prolongar, daí o espaço interno, um átrio 

coberto, entre a porta que se poderá considerar quase como falsa, a exterior, e 

aquela que é efectivamente verdadeira e que também é da sua autoria, a 

interior. E a verdade é que não era fácil. De certa forma, neste jogo entre o que 

está colocado à frente e o que fica atrás, há aqui uma reminiscência com a 

varanda do edifício do paço do arcebispo, entre a balaustrada e os ramos de 

folhagem que estão colados à parede: e, também, com o palácio do Raio em 

que, como já vimos, há um pequeno espaço entre a parte exterior da porta e o 

alinhamento da fachada. Ou seja, estamos perante a continuidade de uma 

ideia, embora aqui mais complexa porque joga com áreas e volumes muito 

maiores. 

Perfeita, também, porque não teme o espaço, a lonjura, isto é, a 

dificuldade de ser vista do local de onde deveria, efectivamente, ser vista: da 

cidade de Braga. Aparentemente não é mais que uma pequena capela, quase 

está mais desenhada no sentido da largura do que no da altura, o que não é 

verdade, o que facilitava o desejo dos seus promotores que deveriam querer 

que fosse vista de longe, da cidade. Esta fachada é um hino a quem a 

desenhou e, igualmente, a quem aceitou uma tão grande novidade. É pena não 

se conhecerem os livros de receita e despesa da confraria para se perceber até 

que ponto ela tinha capacidade de aceitar uma obra tão dispendiosa, para se 

perceber se aqui não estaria mais uma forma de João Duarte Faria e Silva, o 

futuro dono do palácio do Raio, manifestar a sua benemerência, logo o seu 

                                                 
766

 A palavra “Rd.” (Reverendo) está cortada com um traço. 
767

 A palavra “Ribrº” (Ribeiro) foi colocada posteriormente, está entrelinhada.  
768

 Arquivo da Confraria de Santa Maria Madalena da Falperra. Memorias da Confraria de 
Santa Maria Magdalena do Monte, fls. 86-88. 
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nome. Não nos esqueçamos que a cronologia da obra de André Soares não é 

aquela que tem sido utilizada por todos, na sequência da que foi apresentada 

por Robert Smith e que nunca mais foi discutida, mas sim outra: a concepção 

do palácio do Raio precede em apenas dois meses, mais ou menos, a da nova 

fachada da capela da Falperra. Podem ser apenas dois meses, mas é o 

espaço de tempo suficiente para João Duarte Faria poder ter a certeza que a 

escolha em André Soares era uma excelente opção. 

Se virmos com atenção, são apenas estas as obras de arquitectura 

riscadas por André Soares em que o rococó surge com plenitude! Depois há 

um caminhar noutro sentido, para os valores do tardobarroco, seja por opção 

pessoal, por exigência dos encomendadores, ou de uma cidade que não 

estava preparada para tal. Sem uma cronologia fina, sem uma boa base 

documental, não se conseguiria compreender esta evolução! 

Nesta fachada há como que um jogo entre os valores passados e os 

mais recentes. A utilização de cartelas a envolver meias-figuras é algo que, 

como já vimos, nos pode fazer remontar à fachada da igreja da Misericórdia 

bracarense, de 1562, embora ali apenas sejam cabeças e aqui meios corpos; 

mas o sentido é o mesmo. Também as vemos no púlpito da igreja do mosteiro 

do Salvador, este muito mais recente, de cerca de 1730. Como muito bem nos 

ensinou o actual ermitão da capela, aquelas figuras representam, obviamente, 

Santa Marta e São Lázaro769. 

A existência de um nicho com uma figura colocada exactamente no 

eixo central mas em plano elevado é algo que foi corrente nas fachadas 

religiosas bracarenses. Podem ver-se em Braga, por exemplo, nas capelas da 

Penha e de Guadalupe e nas igrejas dos Terceiros e de S. Vicente, obras que 

remontam ao século XVII e à primeira década do seguinte, cronologicamente 

muito distante desta, portanto. 

                                                 
769

 Agradeço à minha Amiga Myriam Ribeiro de Oliveira a sugestão de perguntar ao guardião 
do santuário quem é que poderiam representar aquelas escultura pois acreditava que estes 
homens sabem sempre melhor do que ninguém o que representa cada imagem, cada símbolo 
das capelas, fontes e demais obras que estão sob a sua alçada. 
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A concha larga que está no lintel da porta principal, é ainda espalmada 

como as da porta de Santa Rosa de Lima e a da capela do paço do arcebispo, 

mas já nada tem a ver com elas, é muito mais nervosa, pertence à linha da que 

se pode ver em local idêntico na porta do palácio do Raio, também mais 

pronunciadamente abaixo da linha da ombreira. 

A espécie de cornija, (ou de sanefa?) que separa a portada da grande 

janela também já se via imediatamente sob a varanda principal do palácio do 

Raio, embora com dimensões muito menores, com linha quebrada mas não 

ondulada. O estilo auricular, muito mais largo, mais volumétrico, também aqui 

se pode ver, bastante saliente, numa sequência de três almofadas contínuas, 

cada uma com dois níveis (no frontão do edifício da Câmara Municipal veremos 

mais uma, quatro, portanto, mas muito mais simples), envolto que está por um 

longo e sinuoso ornato fortemente ondulado e com cavados, cuja metade 

inferior tem as partes salientes do lado de dentro e a superior da parte de fora, 

num jogo extremamente sábio de côncavos e convexos que se estabelece com 

a grossa moldura lisa e de sucessivos planos que ladeia a porta!  

Mas há outras ideias, agora voltadas para o futuro: o arco canopial sob 

as torres falsas repete a cornija do palácio do Raio, onde também se 

encontram capiteis de “sentido” jónico, num jogo quase irónico entre o 

tradicional enrolamento e as usuais volutas; ou a utilização de almofadas nas 

ombreiras do nicho da santa, o que também se pode ver nas colunas exteriores 

da porta principal do mesmo edifício ou na porta interior que ainda se conserva 

no Hospital de S. Marcos. 

Em contrapartida, o desenho do frontão prenuncia o da casa da 

Câmara, bem como a linha aparentemente quebrada que o delimita, quebrada 

apenas porque feita de sucessivos volumes, num crescendo de volumetria que 

atinge a maior expressão no vértice, como também voltará a acontecer na 

Câmara. Vértices, da cornija e do janelão aparentemente pentagonal, que são 

como que apoiados em cunhas com planos sucessivos, também a prenunciar 

aquele frontão. 
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Já as guirlandas que descem a partir de uma concha e um cavado, 

pertencem ao presente a ao passado, ladearam as varandas do último piso no 

paço de D. José e irão ser utilizadas mais tarde, nas portas que levam à parte 

de trás do retábulo da capela-mor da igreja do mosteiro de Tibães ou em 

muitas das colunas dos seus retábulos mais tardios. 

Várias outras aproximações à sua obra se poderiam fazer a partir 

desta fachada, sem dúvida um dos seus trabalhos de grande nível e, por isso 

mesmo, fonte para muitos outros. 

Mas nem tudo foi ou voltará a ser utilizado, há experiências que 

mesmo sendo bem sucedidas não se repetem porque as razões poderão ser 

outras: as torres falsas, as urnas sobre as torres e, sobretudo, a necessidade 

contínua de criar volumes, ou seja, de tornar salientes, bem perceptíveis todas 

as partes da capela porque, repetimos, aquela fachada deveria, sobretudo, 

poder ser admirada de longe, desde a cidade. Daí que haja um pequeno e 

quase falso U a conduzir o olhar para o eixo principal; que a porta tenha uma 

ornamentação larga; que as urnas estejam sobre as torres; torres que, 

repetimos, são falsas, o que permite a colocação de mais ornatos. Ou que 

também aqui se repita o jogo sempre usado do contraste entre as superfícies 

caiadas de branco e a pedra cinzenta e como que pintada com paramécias e 

diatomáceas, o que lhe pode dar outra cor, ligeiramente amarelada. Mas esta 

fachada é sobretudo notável pela opção de muitas das pedras terem sido 

talhadas com um aumento pronunciado de volume, do limite para o centro. É 

devido a este aumento de volumetria e ao contraste das cores que a capela 

pode ser vista de longe. 

Algumas das formas expressas nesta obra têm origem em gravuras ou 

tratados de arquitectura, como já vimos no capítulo competente. Mas o uso que 

André Soares faz delas e sobretudo a forma única como tratou os volumes nas 

pedras é algo apenas seu e fazem desta fachada uma obra sem par!  

 

A obra da nova fachada não terminou, porém, aqui. Há ainda outras 

partes que são igualmente importantes, no contexto da sua obra e no sábio 
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acerto do desenho escolhido. Referimo-nos à porta interior e ao lance do 

escadório. 

Tanto quanto sabemos, nunca ninguém se referiu à porta interior. Não 

é uma peça que se possa colocar ao nível estético das suas demais obras. 

Mas é muito importante porque nos remete para outros trabalhos que lhe 

andam atribuídos, o que nos ajuda a poder dizer que algumas obras sem 

qualquer documentação conhecida podem ser consideradas suas: 

- as conchas das padieiras têm paralelo com as que se podem ver 

exactamente no mesmo local da varanda central do último piso do paço de D. 

José de Bragança 

- A falsa aduela de fecho, tratada de uma forma que já se pode 

considerar como escultórica, prenuncia as das capelas gémeas do terreiro das 

Três Capelas, no Bom Jesus do Monte, ou a que enobrece o longo arco que 

sustenta o coro na igreja do convento dos Congregados, ou, ainda, as do 

lanternim da capela dos Monges; 

- o largo apoio com um alto enrolamento e concheados que se 

prolongam para cada lado na base das ombreiras de fora, as mais trabalhadas, 

prenuncia as bases da casa de fresco que pertenceu aos jardins do Paço de D. 

José de Bragança e que desde 1920 está no Bom Jesus do Monte e, também, 

as partes similares da porta principal da igreja do convento de Cabeceiras de 

Basto. E, in-extremis, os enrolamentos que se vêem na base de alguns dos 

seus trabalhos finais de talha, nomeadamente nos retábulos da capela do 

palácio de Mateus e na dos Monges, embora estes sejam mais simples e não 

tenham o quase arrastamento que se pode ver na pedra. 

 

Muito diferente é o trabalho do lance do escadório, contratado em 30 

de Junho de 1758. É largo como a capela e, de certa forma, repete algumas 

ideias que nela se podem observar: 

- na capela há um átrio entre a fachada e a nave. O mesmo se pode 

dizer no escadório: há um primeiro muro, também com linha quebrada, que 

resguarda o lance principal, de desenho octogonal muito irregular; 
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- o desenho das duas primeiras paredes do escadório repete as da 

nave da capela; 

- o contraste da absoluta nudez decorativa (deverá ter havido algumas 

pirâmides que o tempo e os homens deixaram perder ou destruir) faz ressaltar 

todo o trabalho de pedra da fachada. 

 

Arquitectura. 5) Casa da Câmara, Braga. 1753-1756; 1861-1863 

(figuras 52 a 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 7 - Câmara Municipal de Braga, 2010 
 

Poucos edifícios barrocos há em Portugal que estejam tão bem 

estudados e tenham sido tão glosados quanto este. Depois do ensaio de 

Robert Smith770 que a considerou o edifício civil mais belo do barroco 

peninsular, todos seguiram as suas palavras sem tentarem ir mais além. Por 

                                                 
770

 SMITH, Robert C. – A Casa da Câmara de Braga (1753-1756). Bracara Augusta, Braga, 22 
(63-66), 1968, p. 283-320. Sep. 
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um lado havia o nome e sabedoria do Autor, por outro o estudo beneficiava de 

uma documentação quase perfeita771.  

Há, porém, duas questões a apontar. A primeira é a de que não se 

pode estudar um edifício restringindo-se apenas ao momento da sua 

construção. A outra diz respeito ao facto do autor quase nem sequer ter 

abordado a obra no contexto geral da arte daquele momento nem a ter 

pensado no contexto sociológico bracarense, este, sem dúvida, também muito 

interessante. Será, portanto, por essas perspectivas que iremos abordar o 

edifício. 

Vejamos primeiro a questão da construção. As actas da Câmara 

Municipal dão informações bastante pormenorizadas a partir da reunião de 30 

de Setembro 1752, data em que há pela primeira vez uma referência ao 

assunto. Curiosamente, essa referência é feita de uma forma que faz parecer 

que a ideia não era nova e que, até, já deveria andar a ser debatida há 

bastante tempo: 

 

... outros si acordarão que davão comissao ao procurador do Senado actual Antonio 

Fernandes Veloso pera ajustar a compra das casas de Donna Joana cittas no campo dos 

Touros pera no ditto lugar se fazer novas casas pera o Senado…
772

 

 

É natural que aquela ideia estivesse na mente dos vereadores. Já 

vimos que Braga era um senhorio eclesiástico na posse do arcebispo, que era 

ele quem escolhia a vereação dentre um conjunto de homens nobres que lhe 

eram propostos. Vimos também que o edifício do novo paço do Arcebispo foi 

inaugurado a 16 de Agosto 1751. 

Desde o primeiro terço do século XVI que a vereação estava instalada 

num edifício que fora mandado fazer pelo arcebispo D. Diogo de Sousa, 

defronte da Catedral. Agora, em meados do século XVIII, a cidade de Braga e 

                                                 
771

 Sobre este edifício veja-se ainda MILHEIRO, Maria Manuela de Campos – Braga: a cidade e 
a festa no século XVIII. Guimarães: Núcleo de Estudos de População e Sociedade, Instituto de 
Ciências Sociais, 2003, p. 287-290. 
772

 AMB. Cx 21, Livro de actas nº 43, 1747-1758, fól. 146. Robert Smith só estuda o edifício a 
partir da data em que foi lançada nas actas da câmara o primeiro termo sobre a construção, 3 
de Agosto de 1753. 
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o seu arcebispado passavam a ser governadas por um homem de sangue real 

de primeira linhagem, irmão de rei. Num período de absolutismo foi, portanto, 

natural, que a vereação quisesse estar o mais próximo possível do seu 

soberano. Essa era, sem dúvida, uma razão muito mais plausível para que a 

vereação pretendesse mudar o local do edifício da Câmara que a do barulho 

dos sinos que continuamente eram tocados, como foi invocado no pedido feito 

ao arcebispo para autorizar a mudança e nova construção. Este pedido não 

passou, portanto, de um pró-forma pois é posterior em um mês e dez dias773 à 

determinação de ajustar a compra do edifício que ocupava o local onde 

queriam edificar a nova construção. 

Há, porém, uma questão que se deve colocar: quem é que deveria 

arcar com as despesas da nova edificação sendo o termo de Braga um 

senhorio eclesiástico? 

Nunca foram bem conhecidas as razões que levaram D. Diogo de 

Sousa a construir o edifício da Câmara que serviu até aquela data. Nada há 

que nos diga que pertencia aos arcebispos a obrigação da construção de um 

novo edifício para a Câmara, da mesma forma que era dever dos donatários a 

construção da capela-mor ou outras partes das igrejas das freguesias. Mas a 

verdade é que D. Diogo de Sousa tomou essa atitude, algo que, depois, seria 

continuado com D. Rodrigo de Moura Teles ao refazer inteiramente de novo, 

em 1717, a velha capela de S. Sebastião das Carvalheiras, um templo que era 

da responsabilidade da Câmara774. Acresce ainda que a Câmara de Braga não 

tinha dinheiro para fazer o edifício775 pelo que teve que se empenhar 

fortemente para o poder construir, não apenas junto da confraria de Nª Sª da 

                                                 
773

 ADB. Registo Geral, vol. 151, fls. 228v-229v. Vai transcrito no volume 2 desta dissertação. 
774

 Esta informação consta do rol das doações e benemerências deste arcebispo que tem sido 
transcrita nos mais variados estudos. Veja-se, porém, com mais pormenor OLIVEIRA, Eduardo 
Pires de – A capela de S. Sebastião, em Braga. Forum, Braga, 36, Jul. – Dez. 2004, p. 71-112. 
775

 Para continuar as obras a Câmara teve mesmo que lançar mão das pratas que tinha, 
conseguindo com a sua venda a quantia de 221$920 réis. AMB. Livro de actas nº 43, 1747-
1758, fls. 191v-192: Termo de camera e de como se detreminou se continuasse com a nova 
obra da Caza da Camera do campo dos Touros e de como se mandou rematar a prata velha 
que se achava no thisoureiro. Acta da sessão de 5 de Abril de 1754. 
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Conceição do Monte das Penas776 (cujos bens estavam então na dependência 

directa do arcebispo777) mas, também, do Santuário de Nª Sª de Porto de 

Ave778 que estava igualmente sob a jurisdição directa do arcebispo através da 

Superintendência Geral dos Santuários, por si criada, e que também tinha 

como responsável maior o Dr. Jerónimo Coelho da Costa Maia779, sendo o juro 

praticado apenas de 2,5%, metade do que era corrente780. Na realidade, as 

quantias pedidas nunca seriam amortizadas, vindo mesmo a ser perdoadas 

pelo seu sucessor, D. Gaspar781.  

Há ainda outro documento a ter em atenção, é uma deliberação da 

câmara, datada de 30 de Maio de 1753, que justifica a necessidade do novo 

edifício como sendo uma deliberação do arcebispo e não da vereação: 

 

... outros si acordarão que por Sua Alteza Serenissima ter determinado que esta caza 

do Senado por se achar arruinada se mudasse pera o citio do Campo dos Touros, na forma da 

planta que se mandou fazer assistisse a ditta obra ajustandoa com a meihor comodidade que 

                                                 
776

 Robert Smith já referenciara a existência deste empréstimo (A Casa da Câmara..., p. 11, 
nota 19) sem, porém, assinalar que os bens daquela antiga confraria estavam a ser geridos por 
um delegado nomeado pelo próprio arcebispo, o Dr. Jerónimo Coelho da Costa Maia, ele 
mesmo um amante de riscar pois foi o autor dos riscos do retábulo-mor da igreja de Nª Sª a 
Branca que seria quase de imediato alterado por André Soares, como também do retábulo da 
Casa da Mesa da Santa Casa da Misericórdia, como já atrás referimos. 
777

 O arcebispo queria construir junto da igreja desta confraria uma casa para abrigo de 
meninas pobres.  
778

 AMB. Cx 21, Livro de actas nº 43, 1747-1758, fól. 223: Termo de camera e de como se 
mandou fazer escreptura da obrigassão do dinheiro das cazas velhas do Campo dos Touros a 
Nossa Senhora do Porto. 1755. 8 de Agosto. 
779

 O Dr. Jerónimo Coelho da Costa Maia era também o responsável pela instituição para as 
meninas que o arcebispo queria criar: ADB. Registo Geral, vol. 145, fls. 389-390: Registo de 
provisão a favor do Doutor Jeronimo Coelho da Costa Maia, para Administrador dos bens e 
legados a que estao obrigados os Confrades da Confraria de Nossa Senhora do Monte de 
Penas, enquanto se nao fizer o edificio do Recolhimento. 1746. 24 de Novembro. 
780

 AMB. Cx 21, Livro de actas nº 43, 1747-1758, fls. 219-219v: Termo de camera e de como o 
senado da camera tomou a razão de juro hu conto e duzentos mil reis a administração da igreja 
de Nossa Senhora da Conceição do Monte das Penas a rezão de dous e meio por cento pera 
se continuar com a obra da caza da camera do Campo dos Touros. 12 de Maio de 1755. 
781

 AMB. Registo de papeis, leis, provizoes e decretos 1765-1786, fls. 72v-73: Registo de uma 
petiçao que a Sua Alteza Real fizerao os regedores do Senado da Camera e Decreto do 
mesmo mesmo Senhor pelo qual perdoou ao mesmo Senado os juros que estavam devendo 
ao Santuario de Nossa Senhora do Porto e Conservatorio do Monte das Penas desta cidade. 
29 de Dezembro de 1769. 
Embora neste pedido apenas se refiram os juros, não há em todas as demais actas qualquer 
menção ao pagamento da quantia que tinha sido emprestada, o “próprio”, para utilizar uma 
expressão setecentista. 
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puder o Nosso procurador deste Senado Antonio Fernandes Veloso pera o que lhe damos 

comissão...
782

 

 

Ficamos, assim, com algumas dúvidas sobre as verdadeiras razões 

que levaram à construção do novo edifício, se as que a vereação apontara, se 

as que escondera, se estas. É perfeitamente plausível que o próprio arcebispo 

tenha incentivado a construção dentro da sua estratégia de vincar a sua 

posição e domínio em todos os estratos da sua cidade. 

Se a análise das informações históricas pode permitir que se coloquem 

estas considerações, o mesmo se pode dizer sobre o exacto local em que o 

edifício foi implantado. Não temos um conhecimento absoluto sobre a 

existência de espaços devolutos existentes nos lados da praça. Pelo Mappa de 

Braga, de 1756, pode ver-se que não havia ali áreas devolutas. É, portanto, 

possível, que aquele fosse o melhor local, tanto mais que ficaria defronte do 

edifício arcebispal, o que transformaria, assim, a praça num dos principais 

espaços do poder da cidade (religioso e civil), numa hierarquia difícil de ajuizar 

pois havia outras praças muito importantes na urbe, embora com diferentes 

sentidos: o Largo do Paço era essencialmente religioso pois era ali que 

funcionavam todos os serviços da toda poderosa Mitra Bracarense; o campo de 

Santa Ana e Arcada eram o espaço privilegiado do comércio; e o campo da 

Vinha pertencia em grande parte às ordens monásticas pois estavam ali 

sedeados dois conventos (Pópulo e Salvador) e a casa bracarense de outro 

(Tibães), para além de albergar, ainda, o imenso edifício do Seminário 

Conciliar. 

Ao ser construído defronte do novo palácio arcebispal o também novo 

edifício municipal, ficava topograficamente numa posição de dependência pois 

o local onde foi implantado era de cota bastante inferior, havendo, portanto, 

necessidade não de olhar em frente, mas de baixo para cima, sempre que 

                                                 
782

 AMB. Cx 21, Livro de actas nº 43, 1747-1758, fól. 164. Robert Smith transcreveu imensas 
deliberações da câmara sobre o andamento das obras. Mas não esta, talvez porque não curou 
de precisar as razões que levaram à construção do edifício. 
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alguém quisesse ver, referir, apontar ou simplesmente olhar para o Paço onde 

morava o arcebispo! 

Ao contrário do que se pode perceber da leitura do estudo de Robert 

Smith, o edifício não foi concluído de uma empreitada783. Nesta fase foi apenas 

levantada a zona central e a parte voltada a Sul, ficando a faltar o terço do lado 

Norte. Essa era uma das obras que se queriam realizar em 1769, dentro do 

programa de reformas urbanísticas da cidade que, como vimos, não tiveram 

grande expressão. E a verdade é que não havia grande necessidade de 

terminar o edifício, como a própria câmara reconheceu em Junho de 1772: 

 

... a casa da Camara pode passar por hora sem se acabar pois pera edificar o 

senado, o quarto que se acha ja feito se empenhou... em lugar de se aplicar pera acabamento 

do outro quarto da casa da camara, seja pera pagar o empenho que motivou o primeiro e 

podera fazer quando melhor comodidade tiver visto se ter servido e poder muito bem servira a 

republica com as comodidades de que se acha feito...
784

 

 

O edifício só viria a ficar concluído quase um século mais tarde, com 

uma campanha de obras que se estendeu de 1861 a 1863, arrematada pelo 

mestre pedreiro Manuel Francisco Rato, tendo havido o bom senso de fazer, 

pura e simplesmente, uma réplica da parte já construída785. 

 

Analisada que foi a questão construtiva há que agora reflectir sobre o 

estilo escolhido. Até ao momento, André Soares apenas concebera obras em 

que se anunciava o novo estilo, o rococó, com uma forte linguagem decorativa 

e em que continuamente recorria aos mais variados ornatos. Nesta nova obra, 

ao contrário das anteriores, as superfícies estão praticamente virgens de 

qualquer motivo decorativo, há apenas recurso ao contraste da cor do granito 

com a do vermelho sanguíneo com que foram pintadas as paredes e, 

                                                 
783

 Para as obras de conclusão deste edifício veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A Casa da 
Câmara de Braga. As obras do Século XIX. Minia, Braga, 3ª série, 1, 1993, p. 177-215. Sep. 
784

 AMB. Cartas dos Senhores Reis, Arcebispos e outras autoridades. Missiva datada de 5 de 
Junho de 1772. 
785

 Para as obras de conclusão deste edifício veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A Casa da 
Câmara de Braga. As obras do Século XIX. Minia, Braga, 3ª série, 1, 1993, p. 177-215. Sep. 
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sobretudo, ao primado da linha que envolve e define as superfícies da pedra 

das molduras das aberturas e do eixo central que é denso, matérico e com 

bastante relevo, sobretudo nos grandes enrolamentos laterais das portas – 

solução já vista na pedra de armas do palácio do Raio – que se abrem para os 

lados. Esta proposta teve passado e futuro, passado na arquitectura (porta 

principal do palácio do Raio), futuro na talha (linha definidora do camarim do 

retábulo de Nª Sª das Dores). Mas também no frontão, memória directa 

também do que existe no palácio do Raio, em que vai recorrer à multiplicidade 

de planos sobrepostos, quatro no caso, em forma de falsa pedra de armas, 

envoltas por uma cornija forte e projectada – mas não tanto quanto as que iria 

utilizar na talha ou nas sucessivas cornijas da igreja do convento dos 

Congregados – que termina numa pequena bola, tímida ideia do rolo com que 

culmina a fachada do convento de Santa Clara, em Santiago de Compostela786, 

para onde também se pode remeter este frontão do edifício bracarense. E aqui 

a questão coloca-se: qual terá sido a principal fonte de influência: a galega, de 

um possível conhecimento directo de uma ida a Santiago ou directamente do 

tratado de Dietterlin, cujas possíveis influências já analisámos? 

Robert Smith já chamara a atenção para a proximidade que poderá ter 

existido entre a arte de placas galega, directamente devedora dos desenhos de 

Dietterlin, como muito bem sublinha Cármen Folgar de la Calle787. Mas este 

relacionamento soaresco com a arte galega de Simón Rodriguez e dos 

Sarela788 terá que ser melhor explorado, não poderá ser assim tão restritivo 

nem se poderá também circunscrever apenas aos tratados de Dietterlin e 

Vriedeman de Vries e outros autores do Norte da Europa, há que procurar 

outras fontes bem mais antigas, do primeiro terço do século XVI, quiçá mesmo 

da primeira década desse século. Veja-se a cartela que envolve a pedra de 

armas de D. Diogo de Sousa na antiga Fonte dos Granginhos, transferida 

                                                 
786

 FOLGAR DE LA CALLE, Maria del Cármen – Simón Rodriguez. Corunha, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, 1989, p. 61. 
787

 FOLGAR DE LA CALLE, Maria del Cármen – Simón Rodriguez. Corunha, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, 1989, p. 22-24, 105, 147. 
788

 FOLGAR DE LA CALLE, Maria del Cármen – Arquitectura gallega del siglo XVIII: Los 
Sarela. Santiago de Compostela, Universidade, 1985. 
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desde a década de 1970 ou 1980 para junto à capela de S. Sebastião, porque 

uma inscrição nela existente nos diz ter sido construída em 1509789, a mesma 

data em que João de Castilho projectou a capela-mor da Sé, e ali a primeira 

abóbada de combados que se construiu em Portugal! Há, talvez, que explorar 

as portadas dos livros que chegaram a Braga por aqueles anos, conhecer 

melhor quem aí trabalhou nos inícios do século XVI; este estudo poderá levar a 

uma reviravolta muito grande nos conhecimentos que temos actualmente 

porque nada há que aponte nesse sentido790. 

A verdade é que há neste edifício um grande retrocesso do ponto de 

vista estilístico. Depois das soluções encontradas no palácio do Raio e da 

magistral cortina que foi a nova fachada da capela de Santa Maria Madalena 

da Falperra, nada faria prever que se não continuasse nesse sentido. Mas não. 

Com esta obra André Soares iniciaria como que uma nova fase na sua vida 

artística, a sua caminhada com dois sentidos, uma, a do rococó, que teria 

sobretudo expressão na talha; outra, a do tardobarroco, com que privilegiaria 

sobretudo a arquitectura. O que não quer dizer, porém, que as duas artes não 

se interpenetrem e, até, nesta mesma obra: vendo com atenção, há uma leve 

haste no enrolamento dos grandes motivos da porta principal (derivada de um 

desenho de uma lareira como Mandroux-França detectou) que nos remetem 

para aquele que deverá ter sido o seu último retábulo, o da capela dos Monges. 

O que é curioso é que na parte traseira destes mesmos grandes SS, em local 

dificilmente visível pelo público, existe também aquela haste esculpida; algo 

que já se tinha percepcionado na varanda principal do paço do Arcebispo: não 

                                                 
789

 BELINO, Albano – Inscripções e lettreiros da cidade de Braga e algumas freguezias ruraes. 
Porto: Typ. Occidental, 1895, p. 101. Veja-se fotografia em NÓBREGA, Vaz Osório da – Pedras 
de Armas e Armas Tumulares do Distrito de Braga. Cidade de Braga. Vol. 1. Tomo 2. Braga: 
Junta Distrital de Braga: 1971, p. 719-721. 
790

 É fulcral para a arte portuguesa conhecer o que se fez em Braga no tempo do arcebispo D. 
Diogo de Sousa. Apesar da boa tese de mestrado de Rui MAURÍCIO (O mecenato de D. Diogo 
de Sousa, Arcebispo de Braga (1505-1532). Urbanismo e arquitectura. 2 vols. Leiria, Magno 
edições, 2000), da excelente síntese de Avelino de Jesus COSTA (D. Diogo de Sousa. Novo 
Fundador de Braga e grande Mecenas da Cultura. In Homenagem à Arquidiocese Primaz nos 
900 anos da dedicação da Catedral. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 1993, pág. 15-
118 que repete o seu texto de 1966) e do bom trabalho de Carlos RUÃO (Arquitectura 
maneirista no Noroeste de Portugal: italianismo e flamenguismo. Coimbra: Instituto de História 
de Arte da Universidade de Coimbra, 1996) pensamos que há, ainda, muito que trabalhar para 
termos um bom conhecimento deste período. 
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interessa que o motivo escultórico possa ser (estar) de difícil visibilidade, o 

projecto agora pedido deveria obrigar a que fosse na mesma trabalhado. É esta 

uma noção de rigor que é invulgar entre nós. 

Há outra noção que se aplica à talha e que embora tenha começado 

no palácio do Raio surge aqui com mais força: a parte terminal do frontão ser 

mais espessa, feita por planos sobrepostos. Foi tão glosada esta forma na 

região minhota (inclusive pelo próprio André Soares na talha do arco do 

retábulo de Nª Sª dos Prazeres) que é quase estultícia querer indicar paralelos. 

Com este exemplo, fica destruída a afirmação de Jonh Bury de que entre nós a 

talha precede a arquitectura791. 

Na arquitectura, aproveitaria esta opção da nudez da pedra, pela 

ausência de ornatos e primado da linha, em algumas fontes do Bom Jesus do 

Monte e na esmagadora maioria das capelas e igrejas que projectou, sobretudo 

na do Convento dos Congregados. 

 

                                                 
791

 BURY, Jonh – Barroco tardio e rococó no Norte de Portugal. Journal of the Society of 
Architectural Historians, 15 (3), Out. 1956. Republicado em Arquitectura e arte colonial no Brasil 
Colonial. São Paulo, Nobel, 1991, p. 136-153. 
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Arquitectura. 6) Fontes do terreiro e do jardim formal do palácio 

dos Biscainhos, Braga. 1752/1753; 1759 (figuras 64 a 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 8 - Palácio dos Biscainhos, traseiras, 2010 

 

António Pereira Pinto de Eça, senhor do palácio dos Biscaínhos, teve o 

título de alcaide-mor de Braga em 1755792 e foi provedor em três mandatos na 

Santa Casa da Misericórdia: 1754-1757, 1758-1761 e 1770-1771793. Já vimos 

que o desenho do jardim formal do seu palácio poderá ter origem numa gravura 

retirada de um dos livros de Blondel794. A fonte que está no pequeno lago, de 

uma grande delicadeza, poderá ter saído das mãos de André Soares, com 

quem o dono da casa manteve um grande relacionamento por causa das obras 

                                                 
792

 ADB. Registo Geral, vol. 135, fls. 133v-134, de 1 de Julho de 1775: Registo de titulo de 
Alcaide Mor desta cidade a favor de Antonio Pereira Pinto d'Eça. 
793

 FERREIRA, José Augusto – Catálogo dos provedores da Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Braga instituída pelo grandioso arcebispo D. Diogo de Sousa (1513?). Séc. 
XVI-Séc. XX. Braga: Livraria Cruz, 1940. p. 21. 
794

 BLONDEL, Jacques-François – De la distribuition des maisons de plaisence et de la 
decoration des edifices en general, vol. 1. Paris: Chez Charles-Antoine Jombert, 1737/1738, 
gravura 15. 
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do Hospital de S. Marcos (1754-176...); é possivel, porém, que esta peça seja 

ligeiramente anterior, de 1752 ou 1753, período em que André Soares 

trabalhou a pedra de uma forma muito mais brincada. O granito que aqui foi 

usado não tinha um grão muito fino e o escultor escolhido também não era 

dotado com a qualidade que o excelente desenho pedia. A fonte795 é, nesse 

aspecto, muito desigual: enquanto os corpos dos tritões não têm qualquer rigor 

anatómico, sobretudo da cintura para baixo, as cabeças dos golfinhos são bem 

expressivas. Organizada em três taças, taças que parecem formadas por 

grandes folhas árvores, esta fonte deveria ser, quando a água estivesse a cair 

em cascatas sucessivas, uma das obras de André Soares mais delicadas, com 

maior espírito rococó. Ao contrário dos outros seus trabalhos, aqui não é o 

volume que sobressai, mas sim a graciosidade796.  

Na taça que está no terreiro imediato à casa, há outra fonte muito 

semelhante a esta. Numa base saliente e canelada assentam quatro atlantes. 

Sobre eles está uma concha invertida, de desenho rococó e que repete o 

desenho de uma das taças da fonte do jardim formal. Sobre ela estão 

colocadas uma esfera e um repuxo. 

Estas duas peças foram claramente construídas em datas diferentes: 

enquanto a fonte do jardim deverá datar de 1752 ou 1753, a do terreiro deverá 

ser coeva da que André Soares desenhou para o claustro do Hospital de S. 

Marcos, 1759, pois têm um desenho muito próximo. Veja-se, aliás, que a base 

da fonte do terreiro deste palácio é canelada e que uma das partes da fonte do 

Hospital também é canelada, embora com um desenho totalmente diferente. A 

pedra escolhida e a forma de as trabalhar mostram bem essa diferença; é 

possível, porém, que não tenham sido esculpidas pelas mãos do mesmo 

mestre.  

                                                 
795

 MUSEU DOS BISCAINHOS – Roteiro. Lisboa: Instituto Português de Museus, 2005, p. 89-
90. 
796

 Devemos recordar que o Cónego Arlindo Ribeiro da Cunha, principal impulsionador da 
criação do Museu dos Biscainhos nos disse, em várias conversas que teve connosco na 
década de 1970, que o jardim formal do Palácio dos Biscainhos deveria ter sido desenhado por 
André Soares e, muito particularmente, a fonte central; nunca, porém, nos informou se 
conhecia algum documento em que se pudesse estribar. 
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O Mappa da Cidade de Braga Primas (1756) não invalida estas datas, 

antes as permite, pois vê-se nele a fonte do jardim formal, mas não a do 

terreiro. 

Arquitectura. 7) Hospital de S. Marcos, Braga. 1754-176... Capela 

de S. Bentinho. 1754? (figuras 69 a 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 9 - Hospital de S. Marcos, Capela de S. 
Bentinho, 2001 
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O Hospital de S. Marcos foi um estaleiro quase contínuo desde a sua 

fundação. Obras maiores, obras menores, novas enfermarias, estava em 

mutação quase permanente mercê da atenção que lhe devotava a Misericódia 

bracarense que o tinha a seu cargo e das fartas quantias de dinheiro que lhe 

eram doadas por muitos beneméritos797. 

Em meados do século XVIII não tinha a configuração actual. O edifício 

que ora se vê, sobretudo a fachada e a ala nascente, é o resultado de um 

projecto de Carlos Amarante aprovado em 1787, tendo-se as obras prolongado 

até 1839. A área de implantação era, porém, a mesma segundo se pode ver no 

Mappa de Braga Primaz desenhado por André Soares em 1756.  

Naquela data, a igreja estava encostada a nascente de todo o 

conjunto, marginava lateralmente a rua de S. Lázaro; havia outro corpo 

sensivelmente a meio ocupado com uma enfermaria, onde agora está a igreja 

desenhada por Carlos Amarante; do lado poente, dando lateralmente para a 

rua de S. Bentinho, estava em construção uma nova enfermaria. 

Para além das rendas e do dinheiro dos benfeitores, havia um outro 

benfeitor muito importante, uma memória colocada numa parede que deveria 

existir no mesmo lugar onde agora está uma capela. A invocação do santo nela 

representado dava o nome à rua: S. Bento da Parede. 

Desconhecem-se as razões objectivas que levaram a haver 

necessidade de se mexer naquela parede mas é bem possível que estivesse a 

sentir-se a falta de uma nova enfermaria. E também é plausível que sendo 

necessário fazer obras no local, fosse decidido transformar a simples mas 

rendosa memória numa pequenina capela onde pelo menos uma vintena de 

romeiros – esta capela era e ainda continua a ser um dos locais de pequenas 

romarias da cidade, sobretudo nas noites de quinta-feira – pudessem cumprir 

as suas promessas com algum conforto, abrigados da chuva ou do sol. 

                                                 
797

 Não está ainda devidamente feita a história das obras que o Hospital de S. Marcos foi 
recebendo ao longo dos anos. E não será muito fácil fazê-las porque as actas da Misericórdia 
bracarense são muito omissas em informações. Vejam-se, entretanto, os dois estudos da 
autoria de CASTRO, Maria de Fátima – Construção, conservação e ampliação dos edifícios da 
Santa Casa da Misericórdia de Braga. Bracara Augusta, Braga, 47 (113), 1997, p. 5-106; A 
Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Braga. Braga: Santa Casa da Misericórdia, 2001. 
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Em Julho de 1754, o comerciante e futuro Mesário da Misericórdia e, 

também, do Bom Jesus do Monte, Manuel Rebelo da Costa, doou a quantia de 

100$000 réis para as obras da capela798. É esta a referência mais antiga que 

conhecemos em que se vê a intenção de a construir; a quantia não era grande, 

mas a capela também é muito pequena. Não se sabe quando começaram as 

obras, mas em 19 de Fevereiro de 1755 o Provedor, António Pereira Pinto de 

Eça, senhor do palácio dos Biscaínhos, deu ao tesoureiro do Hospital a quantia 

de 74$454 réis para se continuar na obra da Capella do nosso gloriozo São 

Bento, segundo a emcumbencia que lhe foi dada para ella se fazer 799. Em 7 de 

Junho o provedor recebeu uma doação deixada em testamento, no valor de 

100$000 réis, que deveria ser aplicada para a despeza das obras da Capella 

de São Bento do Hospital800. 

As obras ficaram concluídas no fim do ano. No dia 19 de Dezembro foi 

endereçado ao arcebispo o pedido de uma provisão que permitisse ao pároco 

da freguesia, S. João de Souto, benzê-la. A resposta veio célere, no dia 21801. 

A capela foi benzida aos 24 deste mez802. 

Nenhum documento nos informa até este momento sobre as obras que 

se estariam a fazer naquela ala dos terrenos pertencentes ao Hospital. A 

primeira notícia surge apenas em 10 de Abril de 1756, em que numa reunião 

da Mesa da Misericórdia foi decidido aplicar ali 400$000 réis porque ... como a 

baranda de madeira do Hospital estava amiasando ruina e sostentada em hus 

pontalletes de paos, e que hera presisamente nessessario comtinuarse a obra 

do Paredão de São Bento do Hospital athe ao cunhal que fas frontaria para o 

campo dos Remedios...803 

                                                 
798

 ADB. Misericórdia 671, fól. 470. 
799

 ADB. Misericórdia 15, Livro de Termos 1751-1757, fls. 152-152v. 
800

 ADB. Misericórdia 15, Livro de Termos 1751-1757, fls. 168, 185v-186. 
801

 ADB. Registo Geral, vol. 122, fls. 375v-376v: Registo de Provizão para que Vossa Alteza 
Serenissima faça merce ao Parocho de Sao Joao de Souto desta cidade para na forma do 
Ritual Romano possa benzer a Capella de que trata a petição. Albano Belino (Archeologia 
christã. Lisboa: Empreza da Historia de Portugal, 1900, p. 136-137) transcreve parte desta 
provisão e dá-nos as contas da capela, num total de 487$116 réis, não indicando porém a sua 
fonte. 
802

 ADB. Ms 1054 (THADIM, Manuel José da Silva – Diario bracarense das Epocas, Fastos e 
Annaes mais remarcaveis...), fól. 171. 
803

 ADB. Misericórdia 15, Livro de Termos 1751-1757, fól. 206. 
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Passados exactamente oito meses, volta-se a falar da obra do coredor 

que se anda fazendo no espital de sam marcos da Capella de sam Bento enthe 

o Campo dos Remedios e da necessidade de serem aplicadas mais verbas, 

agora do casco, porque tinham terminado as esmolas, para se de poder 

comcluir o referido coredor com sua fronteira e varanda proxima a elle para o 

servidam do esspital tudo na forma da pranta e risco que pera toda a obra se 

acha feita804. 

Uma obra desta envergadura exigia um projecto prévio, mas nunca o 

vimos referido. Como também em nenhum documento há notícia sobre o início 

das obras! Em 26 de Junho de 1757, a Mesa decidiu, finalmente, ir a um 

notário para lavrar um contrato com os pedreiros, Francisco Mendes e António 

Ferreira, dois conceituados mestres da freguesia de Santa Maria de Palmeira, 

que já há algum tempo, quanto não conseguimos apurar, estavam a trabalhar 

nestas obras805. 

A primeira referência ao nome de André Soares surgiu apenas em 3 de 

Julho de 1757: 

 

... e que o mesmo tisoureiro despendece doze mil e oito sentos reis com Andre 

Soares pello trabalho que teve e espera esta mesa tenha na obra do espital emmendando o 

risco como emmendou na parte onde for preciso para o milhor na parte onde for preciso para a 

milhor perfeicom e se nomeou o Reverendo Custodio Correa Gomes para espetor da dita 

obra...
806

 

 

Um ano mais tarde, a 12 de Julho, pode ler-se outra informação 

similar:  

 

... e mais se mandou dar a Andre Soares pello seu trabalho nas obras do espital 

nove mil e seis sentos reis os quais lhe entregara o tizoureiro do espital do dinheiro deste...
807

 

 

                                                 
804

 ADB. Misericórdia 15, Livro de Termos 1751-1757, fls. 239v-240. 
805

 ADB. Misericórdia 15, Livro de Termos 1751-1757, fól. 268. ADB. Nota do Tabelião Geral, 
vol. 742, fls. 142v-143. O contrato tem a data de 30 de Junho de 1757. 
806

 ADB. Misericórdia 15, Livro de Termos 1751-1757, fól. 273v. 
807

 ADB. Misericórdia 16, Livro de Termos 1757-1769, fól. 40. 
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Mas estas obras não ficaram por aqui. Em Março de 1759 houve uma 

alteração aos trabalhos devido a haver uma cada vez maior necessidade de 

haver enfermarias para albergar doentes, o que implicava uma coordenação 

constante808. 

E deveria ser André Soares a continuar com a responsabilidade, o que 

era perfeitamente natural dentro de uma lógica de continuidade. Pelo que não é 

de admirar que no termo da Mesa de 18 Abril de 1762 se possa ler o seguinte:  

 

... Mais se mandou continuar neste Hospital a parede interior que ha de ficar pela 

parte de traz da igreja nova e varanda do claustro grande junto della na forma da planta e 

apontamentos para haver comoda serventia da Cozinha para o corredor da Enfermaria das 

mulheres sem passar o comer que se lhes administra quotidianamente pela enfermaria dos 

homens; e que para esta obra se fizessem pelo risco que tem dado o Architeto Andre Soares 

todas as disposicoens necessarias por ser muito util e conveniente...
809

 

 

As obras continuariam. Em 1766 a responsabilidade por parte da 

Misericórdia já recaía em Manuel Rebelo da Costa810. E em 19 de Setembro de 

1770 foi lavrado o contrato de obra de pedraria do acabamento da 

convalescenca e sua varanda com o mestre pedreiro Francisco da Mota, 

também de Palmeira811, tendo de novo assumido a incumbência dos trabalhos 

Antonio Pereira Pinto de Eça. Outras obras se seguiriam, todas de pouca 

monta, porém, até que em 1787 começou outra obra maior, imensa, a da 

                                                 
808

 ... ahi se propos que por não chegarem as infermarias que havia ao presente no hospital de 
São Marquos para comodo de todos os infermos que a elle comcorrem e juntamente se lhe dar 
combalessenssa em lugar separado dos que estavão com maior infermidade susedia muitas 
vezes recairem alguns pello que se resolveo... que se fizesse no claustro junto a infermaria dos 
homens outro corredor para a comvalescensa delles e da mesma sorte da parte das 
infermarias da mulheres outro corredor para comvalescensa destas e que para este efeito se 
demolise aquelle principio da varanda nova que nos mesmos claustros se acha para 
dezembarasar o poderia fazer a obra asima referida e que esta pedra servise para prinsipiar 
logo os quatro cantos da varanda que se ha de fazer... ADB. Misericórdia 16, Livro de termos 
1757-1769, fls. 64-65. 
809

 ADB. Misericórdia 16, Livro de termos 1757-1769, fól. 161v. 
810

 ADB. Misericórdia 16, livro de termos 1757-1769, fls. 364-364v. 
811

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 792, fls. 12-13. 
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redefinição de todos os espaços, o que implicou uma nova fachada, tudo com 

projecto de Carlos Amarante812. 

Poder-se-á pensar que com este novo projecto e rearranjo geral do 

edifício se tivesse perdido a totalidade as obras que André Soares concebeu e 

coordenou813. Muita coisa se perdeu, mas alguma, pouca, restou. Vejamos. 

A decisão de começar as obras deverá ter tido início em 1754 com a 

construção da capela em honra do principal benfeitor da instituição, S. 

Bentinho. Com a transformação deste espaço, obra que não foi muito custosa 

dadas as suas exíguas dimensões, possibilitava-se um mais confortável acesso 

ao santo, o que permitiria que com a frequência de mais pessoas as esmolas 

pudessem vir a ser mais vultuosas, facto plausível mas que não podemos 

confirmar devido a não haver o correspondente livro de lançamento de 

esmolas. Depois haveria tão só que seguir com um plano que fosse gizado, 

exactamente para aquela área do espaço que estava ainda devoluta. É natural, 

portanto, que o projecto da capela e das enfermarias tivesse sido apenas um. 

Como vimos, a primeira referência a André Soares remonta a 3 de 

Julho de 1757. E a última a 18 Abril de 1762. Ou seja: documentalmente esteve 

ligado a esta obra durante pelo menos 5 anos. Mas deverá ter estado mais, 8 

anos, se aceitarmos a hipótese que propusemos acima. 

Faltam os documentos em papel. Mas podemos ser ajudados pelos 

que estão lavrados na pedra, isto é, a própria capela, uma porta e uma escada, 

uma fonte e, talvez, um lavabo. 

As exíguas dimensões da capela não nos permitem obter muitos 

dados. E o facto de ter, compreensivelmente, recebido um alpendre 

envidraçado em 1903, substituído pelo actual em 1922, não ajuda à leitura. 

                                                 
812

 ADB. Misericórdia 19, Livro de termos 1780-1787, fls. 295v-296v: ... foi lembrado pela 
tesouraria do hospital que era preciso satisfazer as despesas dos riscos que para a obra nova 
dele tinha mandado fazer ao arquitecto Carlos Luis Ferreira Amarante e se deu a inspecção da 
sua paga... Acta da reunião de Mesa de 1 de Julho de 1787. FERREIRA, José Augusto – 
Ampliação e transformação do edifício do Hospital de S. Marcos de Braga no século XVIII, 
segundo plantas do Engenheiro Manuel Pinto Vilalobos e do Arquitecto (?) Carlos António 
Leone. Lumen, Lisboa, 3 (5), 1939, p. 265-272. 
813

 Tem passado despercebida a intervenção de André Soares neste edifício. Veja-se 
OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Estudos sobre o século XVIII em Braga. História e Arte. Braga: 
APPACDM Distrital de Braga, 1994, p. 19, 55, 56, 57. Veja-se, também, MACEDO, António da 
Silva – S. Bento do Hospital. Misericórdia de Braga, 2, Dez. 2006, pp. 159-168. 
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Temos aqui a posição cenográfica, algo que era muito caro ao Autor, no ângulo 

formado por duas ruas. Depois o uso do C, embora com a falta da voluta 

inferior, C que cria o envolvimento para um pequeno nicho, nicho que por sua 

vez é um frontão, também. E, talvez mais importante que tudo, a duplicação do 

espaço para ser mostrado o orago, dentro de um oratório colocado no frontão e 

numa tela no altar, dá azo a uma volumetria mais real que aparente pois são 

duas as imagens que ficam patentes. 

A porta está colocada num local interior, à margem do corredor da 

entrada do lado nascente, onde começa a escada que sobe para o piso 

superior. Há nela alguma similitude com a porta interior da capela da Falperra: 

a monumentalidade, excessiva para um local interior, e o afastamento das 

ombreiras externas na parte inferior. Ao palácio do Raio podem-se ir buscar as 

almofadas das falsas colunas da porta principal, almofadas essas que aqui 

também se podem ver no intradorso da porta e arco, algo que é de certa forma 

similar à questão das palmas escondidas pela balaustrada na varanda principal 

do Paço de D. José de Bragança e da concha na porta do palácio do Raio. A 

parte superior é agora lisa, o que faz com que pareça um Arco de Triunfo. Mas 

a questão é que a aquela parte está entaipada, parecendo, inclusive, que 

continuaria para cima. 

Atrás desta porta está uma escada torsa e estreita que faz lembrar a 

do paço de D. José de Bragança. Em vários dos cantos vêem-se mísulas que 

repetem formas, sobretudo a concha irregular, já utilizadas noutras obras. 

Estas mísulas são, porém, muito diferentes das que sustentam os tectos das 

três salas principais do palácio do Raio que são muito mais elaboradas e em 

madeira, havendo, inclusivé, numa delas um ornato em ponto muito pequeno 

que depois se irá ver em dimensões monumentais nos caixilhos das janelas da 

capela-mor das igrejas dos conventos de Tibães e de Rendufe. 

A pequena fonte814 data de 1759 e está no meio do sóbrio claustro 

desenhado por Manuel Pinto Vilalobos durante a sua campanha neste edifício 

                                                 
814

 ADB. Misericórdia 16, Livro de termos 1757-1769, fls. 64-65: e que se acabe primeiro o 
xafariz que no mehio do Claustro se vai fazendo. Acta da sessão de 28 de Março de 1759. 
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na década de 1720815. É composta por uma espécie de coluna que está 

colocada no centro de uma taça que tem um desenho bastante complexo e 

muito bem organizado. Tem quatro partes, também repartidas por quatro faces. 

Na inferior vêem-se, alternadas, cabeças de golfinhos (?) e ornatos circulares; 

na segunda, mais estreita, as mesmas caneluras que iremos encontrar a servir 

de pseudo capiteis nos retábulos da capela da Lapa (Fão) e do transepto da Sé 

de Lamego; a terceira tem quatro meios corpos até à altura da pubis cujas 

barrigas salientes jogam muito bem com as caneluras que estão abaixo; a 

última é uma pequena taça que se abre e de cujo centro deveria jorrar água 

para o céu, dando-lhe uma maior verticalidade e movimentação, o que agora 

só parcialmente é visível porque na década de 1950 (?) foi sobre ela colocada 

uma espécie de concha circular que a tapa816. Na sua organização, esta fonte 

tem fortes similitudes com as que estão no jardim formal do palácio dos 

Biscainhos e no centro do terreiro, sobretudo com a primeira. A fonte do 

Hospital tem, porém, um melhor trabalho final da pedra e uma maior 

sobriedade no desenho.  

O lavabo está actualmente na sacristia. Não conhecemos nenhuma 

informação documental sobre a sua construção mas poderia ser uma das 

várias peças que André Soares desenhou durante os anos em que trabalhou 

para o Hospital. Nos seus contornos e na parte superior, tem um desenho 

muito próximo de uma das fontes do Bom Jesus, a que está colocada junto à 

capela da Unção817. A decoração interior é, porém, diferente. No centro tem um 

motivo que lembra bastante a pedra de fecho do arco que sustenta o coro alto 

da igreja dos Congregados; a água sai pela boca de três cabeças esguias, 

próximas das que estão na fonte do jardim formal do palácio dos Biscainhos. 

Os bordos da taça são compostos por óvulos, solução já utilizada na taça base 

                                                 
815

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Estudos sobre o século XVIII em Braga. História e Arte. 
Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1994, p. 56-58. 
816

 Não temos nenhuma informação sobre esta última intervenção. Esta data é dada por 
comparação com outra peça similar existente nos jardins do Largo de Nª Sª a Branca. 
817

 SMITH, Robert C. – André Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, foto 
33. 
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da fonte do jardim formal do palácio dos Biscainhos818. Apesar de todas as 

semelhanças referidas, é muito difícil datar esta peça. 

 

Arquitectura. 8) Capela de Nª Sª da Torre, Braga. 1756-1757 

(figuras 78 a 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 10 - Capela de Nª Sª da Torre, 2010 

 

 

                                                 
818

 O Cónego António da Silva Macedo alvitra que esta peça poderá ter saído das mãos de 
André Soares. Mas não indica as razões que o levaram à aquela proposta: MACEDO, António 
da Silva – A igreja de S. João Marcos do Hospital. Misericórdia de Braga, Braga, 3, 2007, p. 52. 
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A capela de Nª Sª da Torre representa o culminar de uma alteração 

absoluta na forma de ver e sentir uma torre defensiva medieval. É ao mesmo 

tempo um documento sociológico extremamente interessante. Mostra que na 

Idade Moderna o medo deixou de ter a ver com a terra, passou a ser com o 

além, ou o desconhecido. Levantada na Idade Média, deixou nos finais do 

século XVI de ser um ponto de ligação entre o interior e o exterior da cidade ao 

ser fechada a passagem em L que era feita pelo seu interior com a abertura da 

porta que ainda hoje se vê e que esteve em risco de demolição nos finais do 

séc. XIX. Em 1692, a exemplo do que acontecia em outras torres ou portas da 

cidade, de que os exemplos mais interessantes são os da Torre de Nª Sª da 

Ajuda, onde funcionava a confraria homónima819 e a Porta Nova, em cuja parte 

interna ainda se conserva a imagem de Nª Sª da Nazaré, já se encontrava aqui 

a funcionar uma devoção, dedicada a Nª Sª da Conceição820. Essa 

transformação continuou em 1721, quando o topo da torre foi transformado na 

sineira da igreja do Colégio dos Jesuítas821. 

Em 1756, devido à cidade de Braga ter sido preservada do terramoto 

que assolara Lisboa e o Algarve, os devotos em vez de se encomendarem a S. 

Sebastião, o patrono dos cataclismos e pestes, voltaram-se para Nª Sª da 

Torre, muito certamente por influência dos Jesuítas, e deram início às obras 

desta maquineta. A história da construção está já muito bem feita, razão pela 

qual não a repetimos aqui822.  

Esta capela não é mais que uma maquineta colocada a meio da torre. 

Tem a tutelá-la a grande sineira de 1721, mas destaca-se de todo este 

                                                 
819

 Em 1762 esta confraria ocupava o 33º lugar entre as 72 confrarias e irmandades de Braga 
no que respeita ao saldo das suas contas. ADB. Col. Cronológica, doc. 2844. Mapa das contas 
das confrarias de Braga. 1762 (?) 
820

 ADB. Nota do Tabelião Geral, 2ª série, vol. 19, fls. 88-88v. ROCHA, Manuel Joaquim 
Moreira da – Arquitectura civil e religiosa de Braga nos séculos XVII e XVIII. Os Homens e as 
Obras. Braga: [s.n.]: A.C. Litografia, 1994, p. 69. 
821

 11 Julho 1721 - Contrato de obra de pedraria das torres do Colegio da Companhia de jezus 
com Antonio de Oliveira, mestre pedreiro da freguesia de Salvador de Joanne. ADB. Nota do 
Tabelião Geral, vol. 585, fls. 169-169v. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Arquitectura civil 
e religiosa de Braga nos séculos XVII e XVIII. Os Homens e as Obras. Braga: [s.n.]: A.C. 
Litografia, 1994, p. 153. 
822

 SMITH, Robert C. – Três estudos bracarenses. Belas Artes, Lisboa, 2ª série, 24/26, 1970, p. 
58-63, 74-76. 
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complexo por estar colocada em posição bem saliente em relação à parede 

Norte da torre e porque o seu autor soube aplicar uma sábia medida que foi a 

de fazer do grande relógio embebido na torre, o termo máximo da altura da 

maquineta. Homem aparentemente contraditório, do ornato assimétrico, mas 

das simetrias na articulação das diferentes peças de um todo, usou a diferença 

existente entre a base da sineira e a parte superior do relógio como limite 

máximo de altura para a parte estrutural da capela, ou seja, repetiu aquela 

medida para baixo. 

A capela abre-se, seja nas falsas pilastras com almofadas do piso 

inferior, seja na parte superior, solução que já vimos ter utilizado nos edifícios 

do Raio e da Câmara, sendo que no Raio também usou almofadas. E, de uma 

forma muito inteligente, continua a dar uma aparência de abertura ao colocar 

na diagonal as pirâmides que encimam lateralmente a capela, o que é 

reforçado pelo facto de na sua base a cornija ter uma torção para a frente o 

que leva a que aquelas pilastras, que estão na continuidade das que vêm de 

baixo, criem espaços recolhidos na fachada principal e nas duas laterais. 

É bem nítido que André Soares – o seu muito possível autor pois 

nenhum documento indica o seu nome mas que as relações de amizade que 

vimos ter com os Jesuítas possibilitam, bem como a posição preponderante 

que então tinha na cidade no domínio das obras e, ainda, as soluções 

decorativas ou arquitectónicas que aqui repete –, quis salientar sobretudo a 

parte superior, aquela onde existe a capela:  

 

1. As grandes aletas falsas que estão na parte de cima do piso térreo, 

sustentam, aparentemente, o piso superior, tornando o da entrada mais 

estreito; vê-las-emos mais tarde na parte inferior do embasamento do retábulo-

mor da capela de Santa Maria Madalena, da Falperra. 

2. A zona da capela está colocada entre duas cornijas, ambas muito 

fortes, sendo que a superior é bem mais pronunciada pois não havendo aqui 

um frontão, não deixa de existir um espaço entre a parte superior dos capitéis e 
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a cornija muito saliente que a encima823, espaço esse que é reforçado com 

almofadas não contínuas, e que nos aproxima do que já tinha feito no frontão 

da Câmara e noutros edifícios824. 

 

Ao contrário do que aconteceu no Paço de D. José de Bragança e na 

igreja dos Santos Passos, em que criou uma posição de relevo colocando os 

edifícios num plano ligeiramente superior, aqui havia necessidade de uma 

escadaria de acesso – o que fez com um desenho que amplia a sensação de 

abertura e convite a entrar na capela – para aceder ao piso térreo da torre, 

conforme se poderá ver no lado externo desta mesma torre, a que dá para o 

Campo de Santiago, que parecendo muito elevada em relação à rua, reflecte, 

afinal, a cota antiga daqueles espaços públicos. 

A capela de Nª Sª da Torre é uma obra que se insere dentro da sua 

corrente cada vez mais tardobarroca – veja-se, inclusive, as gárgulas em forma 

de canhões –, que tem nos ornatos sinuosos e assimétricos dos falsos capitéis 

e das falsas aletas, um aceno à modernidade que ia, sobretudo, praticando nas 

suas obras de talha. 

 

                                                 
823

 A capela de San Telmo, em Tui, tem uma parte superior que faz recordar muito esta obra 
bracarense, repetindo o espaço entre os capitéis e a cornija que também é muito saliente e 
igualmente plana, embora seja mais animada devido ao facto da planta ser bem mais complexa 
pois os ângulos da fachada estão transformados em mais um dos lados da capela, embora 
muito pequenos. O frontão é muitíssimo menos complexo porque serve apenas para albergar o 
grande nicho do patrono e suportar uma pequena, mas esguia, sineira. Sobre esta capela veja-
se ROSENDO VALDÉS, Andrés – Una muestra de arquitectura itinerante en Tuy: La Capilla de 
San Telmo. In CONGRESO ESPAÑOL DE HISTORIA DEL ARTE, 6º. Madrid, 1995. 
824

 Outra aproximação que se pode fazer passa por gravuras com modelos de retábulos. 
Vejam-se, por exemplo, os de Haberman das séries 34 (4), 49 (4), 160 (2), que apresentamos 
no volume de imagens, o 4º, que complementa esta dissertação (Ilustrações nº 404, 407 e 
418). 
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Arquitectura. 9) Igreja dos Terceiros, Braga. Porta. 1757-1761 

(figuras 84 e 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 11 - Igreja dos Terceiros, porta principal, 2010 

 

O facto da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco bracarense ter 

encarregado André Soares para conceber o desenho da porta principal da sua 

igreja825 ultrapassa e muito o âmbito do que em meados do séc. XVIII se 

costumava aceitar em Braga para a concepção. Agora, e apenas por esta vez, 

                                                 
825

 Esta peça foi dada a conhecer por ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – A propósito de 
André Soares e do rococó – Nótulas para a revisão de um processo. Portugália, Porto, 17-18, 
1996-1997, p. 288. 
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tanto quanto sabemos, o design de autor também será estendido à arte da 

carpintaria. Veremos que mais tarde, em 1768, também concebeu o desenho 

de uma grade de ferro. 

As portas são elementos fundamentais da arquitectura de um edifício e 

da decoração de uma sala. Os tratados do século XVIII, nomeadamente os de 

Briseux e Blondel, reproduzem múltiplos desenhos de portas, sobretudo de 

salões que, como iremos ver no capítulo sobre a talha, André Soares utilizou 

múltiplas vezes nos seus retábulos. 

Não deixa, portanto, de ser extremamente curioso fazer o contraste 

entre aqueles desenhos e o desta porta. Sem nos querermos agora adiantar 

sobre o que iremos desenvolver mais adiante, esta porta reflecte muito bem o 

que temos vindo a afirmar: para André Soares há duas formas muito, muito 

diferentes de trabalhar as artes da talha e da arquitectura. Enquanto as portas 

dos retábulos irão viver da leveza, da subtileza, do ornato vegetal, esta grande 

porta de uma igreja irá afirmar-se de outra maneira, pelo domínio puro da linha 

e da sucessão de planos, algo que se pode ver na sua obra desde a parte 

superior da varanda principal do palácio do Raio mas que se afirma sobretudo 

no frontão da casa da Câmara, sendo sobretudo notável a aproximação que 

esta porta da igreja dos Terceiros faz com aquele frontão, nomeadamente ao 

repetir a pequena bola que tanto se vê no vértice do frontão como nos dois 

extremos do motivo maior desta porta!  

O facto de estar divida em três folhas tem apenas a vêr com a 

necessidade de dividir o seu elevado peso, sendo, assim, mais fácil e 

económica a manutenção. Peso, gravidade, é o que se sente nesta porta, nada 

da leveza que se vê nas portas dos retábulos. 

A ideia de fazer a porta foi motivada pelo mau estado em que se 

encontrava a existente. O processo começou em 14 de Agosto de 1749826, mas 

nada se fez de concreto. Em 24 de Janeiro de 1753 e em 30 de Maio de 1755 

                                                 
826

 Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco – Igreja dos Terceiros. Livro de termos nº 4. 
1746-1753, fól. 101. 
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voltou-se a alvitrar a necessidade de realizar a obra827, ficando encarregado de 

a fazer executar o nosso irmão secretario o licenciado Jose Ramos de 

Carvalho828 e Santos de Araujo e Silva. 

O preço porque foi contratada, 45$600 réis mais os materiais, era um 

valor bastante elevado, tanto mais que o prazo de execução seria curto, 

apenas dois meses e meio. Mas não foi isso o que aconteceu pois embora o 

carpinteiro contratado, Inácio Pereira, tivesse sido admitido a professar na 

Ordem, juntamente com a sua mulher, em 6 de Março de 1759829, as portas 

ainda não estavam prontas em 1 de Fevereiro de 1761, data em que o mestre 

carpinteiro se voltou a comprometer a realizar a obra, ele que já tinha sido 

ameaçado de ser posto em juízo e já tinha sido chamado à mesa para ser 

admoestado pelo seu atraso830. 

André Soares não deverá ter voltado a trabalhar para a Venerável 

Ordem Terceira de S. Francisco pois as obras que foram mandadas em fazer 

em meados do ano seguinte, casa da mesa e sacristia, nada têm a ver com o 

seu tipo de desenho831 . 

O desenho desta porta viria, de certa forma, a servir de modelo na 

igreja de Nª Sª a Branca832. Este templo passara por grandes obras de 

reconstrução que alteraram imenso a nave e grande parte da fachada. As 

obras foram inauguradas em 1771, data que está inscrita na nova fachada que, 

curiosamente, mantém a moldura da porta original, de D. Diogo de Sousa. As 

                                                 
827

 Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco – Igreja dos Terceiros. Livro de termos nº 4. 
1746-1753, fól. 218v; Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco – Igreja dos Terceiros. Livro 
de termos nº 5, fól. 35v. 
828

 Presbitero do habito de Sao Pedro e Bacharel em canones pela Universidade de Coimbra, 
para um lugar de Advogado do Numero dos Auditorios Eclesiasticos desta Corte: ADB. Registo 
Geral, vol. 134, fls. 333v-334v, com data de 25 de Fevereiro de 1757. 
829

 Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco – Igreja dos Terceiros. Livro de termos nº 5. 
1753-1764, fól. 171. 
830

 Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco – Igreja dos Terceiros. Livro de termos nº 5. 
1753-1764, fól. 144-145, 183-183v, 204, 205. Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco – 
Igreja dos Terceiros. Livro dos termos dos discretos 1743-1824, fól. 39v. 
831

 ... foi proposto o risco para a obra da casa do mesmo, digo caza da meza, e sacristia e 
vindo todos em que se fizesse, para o que se mandou ajuntar toda a Ordem... Tambem se deu 
comissão... para pagar o risco a quem o fes. Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco – 
Igreja dos Terceiros. Livro de termos nº 5. 1753-1764, fól. 144-145, sessão de 20 de Julho de 
1758. 
832

 Devo a Manuel Joaquim Moreira da Rocha a atenção de me ter chamado a atenção para 
esta obra. 
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novas portas de madeira custaram a soma de 81$260 réis833, tendo sido 

encarregado da sua construção o mesmo carpinteiro, Inácio Pereira. O novo 

modelo seguiu a organização espacial das portas da Igreja dos Terceiros, mas 

o desenho é aqui muito mais sinuoso, podendo, talvez, ser de Carlos 

Amarante, que desenhara e pintara uma bela página no livro que a Irmandade 

de Nª Sª a Branca tinha com os autógrafos dos arcebispos. Mas a 

documentação não nos dá qualquer elemento. 

 

Arquitectura. 10) Igreja da Lapa, Arcos de Valdevez. 1758-1764 

(figuras 86 a 94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 12 - Igreja da Lapa, 2010 

                                                 
833

 Arquivo da Igreja de Nª Sª a Branca; Irmandade de Nª Sª a Branca. Receita e despesa 
1736-1806, fls. 209-210. 
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A igreja da Lapa, nos Arcos de Valdevez, é um dos enigmas no estudo 

da arte de André Soares. A singeleza da sua composição torna muito difícil o 

seu estudo sem apoio da documentação. Mas a documentação que existe, o 

livro de despesa da confraria, é omissa no que respeita a uma informação 

fundamental: o nome do autor do risco. Nele podemos apenas saber que em 

meados do ano de 1758 alguém foi a Braga, fazer o quê não se sabe, mas 

poderá ser algo relacionado com o projecto da obra porque em 9 de Julho fora 

dada a provisão de ereção de hua Irmandade de Nossa Senhora da Lappa834; 

a partir desse momento há uma série de despesas relacionadas com o 

estaleiro para a construção da capela: aguçar picos, serrar madeira para fazer 

um coberto e telhá-lo, surgindo logo de seguida a referida ida a Braga de dois 

portadores835. Porquê dois? 

A obra começou pela capela-mor e implicou a destruição de uma 

capela ali existente. Os trabalhos devem ter sido feitos com bom ritmo porque 

um ano mais tarde já queriam demolir uma outra parte da capela antiga e 

benzer o novo altar entretanto feito836. Segundo um documento avulso, datado 

de 18 de Maio de 1759837, a capela iria ter três altares, o que nos permite 

pensar que desde o início se pensava num templo com estas características. A 

                                                 
834

 ADB. Registo Geral, vol. 123, fls. 484-484v. Esta provisão vai transcrita no volume 2 desta 
dissertação. A erecção desta capela é o resultado da pregação do padre missionário brasileiro 
Ângelo Sequeira; veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires de – O culto de Nª Sª da Lapa no espaço 
do arcebispado de Braga. In Os alvores do rococó em Guimarães e outros estudos sobre o 
barroco e o rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 203-302. 
835

 Despeza com dois portadores de hir a cidade de Braga 00480: Arquivo Paroquial de São 
Salvador dos Arcos de Valdevez. Confraria de Nª Sª da Lapa. Livro de Receita e Despesa 
1759-, fól. 5. Todas estas despesas vão transcritas no volume 2 desta dissertação. 
836

 1759. 18 de Maio: Diz o Presidente e mais officiais da Irmandade da Senhora da Lapa sita 
na vila dos Arcos; que para continuarem as obras da capella da mesma Senhora he precizo 
cortar parte de um cunhal da capella antiga, do que resulta tambem demollir parte do altar em 
que sempre se dice missa, e ate collocar á Imagem da mesma Senhora e porque querem 
mudar de altar para mais comodamente e com a decencia devida se dizer missa, e comprir aos 
vottos dos ofeciais que comcorrem; he necessario licença para se benzer o altar. Arquivo 
Paroquial da Freguesia de S. Salvador dos Arcos de Valdevez. Irmandade de Nª Sª da Lapa. 
Papeis avulsos. 
837

 Arquivo Paroquial da Freguesia de S. Salvador dos Arcos de Valdevez. Irmandade de Nª Sª 
da Lapa. Papeis avulsos. 
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obra ficou concluída de arquitectura em Fevereiro de 1764838. O retábulo-mor 

seria contratado em 1769 e os dois laterais em 1771839. 

Conhecendo o Alto Minho e mesmo considerando que este era um 

local especial, o coração do núcleo urbano de Arcos de Valdevez, já então com 

alguma importância porque formado por duas freguesias, uma aquém e outra 

além rio e, sobretudo, porque estava nas margens de uma importante estrada 

muito antiga, a que ligava Braga a Monção, que ali entroncava com outra 

secundária que ia para Paredes de Coura, e, ainda, a igreja matriz estava a 

pouca distância, podemos alvitrar que a capela antiga deveria ser de pequenas 

dimensões.  

O novo templo, colocado muito possivelmente no ponto mais alto da 

vila de então e num local chave, rompeu com a escala da urbe, tornando-se 

notado desde longe. É certo que tem a implantação tradicional, nascente-

poente, mas o espaço que a defronta é mais elevado, embora então devesse 

ser muito pouco ou nada habitado. 

É possível que o programa pedido pelos encomendadores do projecto 

pudesse ter essa obrigação, um edifício que fosse visto de longe, que servisse 

de referência aos viandantes, mas que também afirmasse o novo culto e quem 

o estava a dar a conhecer. 

Robert Smith, apenas guiado pela sua intuição, sugere que a 

arquitectura pertença a André Soares. Infelizmente quase não justificou a sua 

proposta. Sabendo que ele conheceu e trabalhou no arquivo proquial de S. 

Salvador dos Arcos de Valdevez estranhamos que não se refira ao livro de 

contas que citamos840. É certo, porém, que não se encontram nele informações 

substantivas para a autoria do projecto. Devemos dizer, porém, que 

concordamos com aquela atribuição de autoria. Vejamos porquê: 

                                                 
838

 ADB. Registo Geral, vol. 186, fls. 165-166. 
839

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Estudos sobre os séculos XVII e XVIII no Minho. História e 
Arte. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1996, p. 87-92. 
840 Note-se que Robert Smith escreveu um texto sobre uma igreja dos Arcos baseado no 

arquivo paroquial de S. Salvador: A Igreja do Espírito Santo, de Arcos de Val de Vez, e o seu 
recheio artístico segundo os documentos da Irmandade. In OLIVEIRA, Eduardo Pires de – 
Estudos sobre os séculos XVII e XVIII no Minho. História e Arte. Braga: APPACDM Distrital de 
Braga, 1996. 
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A nova capela corta com os projectos conhecidos de André Soares. 

Pode encontrar-se uma primeira referência a este tipo de templo nas capelas 

de S. Sebastião das Carvalheiras ou de Guadalupe, de planta centrada, em 

que há um corpo bem saliente que se destaca em alguma altura. Mas a 

referência principal deverá ter sido o edifício da capela de Santa Maria 

Madalena cuja planta, muito grosso modo se repete aqui. 

Se olharmos bem, o que acontece na Falperra é, em absoluto, uma 

planta formada por duas partes: um átrio e uma nave de planta centrada. Em 

Santa Maria Madalena o átrio é muito mais saliente e existe uma pequena 

capela-mor. Mas a situação não se pode dizer que seja muito diferente. O 

corpo saliente poderia muito bem figurar como um átrio e não como uma 

pequena nave. Não foi, porém, essa a opção escolhida porque a igreja da Lapa 

tem dois pisos, com o superior a servir de coro alto. Os dois corpos são 

ligeiramente encurvados o que dá uma uma animação espacial invulgar em 

terras nortenhas; também aí se repete, de certa forma, a capela de Santa Maria 

Madalena, o jogo formado pela capela e pela escadaria, esta concebida em 

1758, ou seja, o mesmo ano em que se iniciaram as obras da igreja da Lapa. 

Em contrapartida, a nave tem uma elevação incomparavelmente maior. 

É um modelo que viria a servir quer pela altura, quer pela forma como se 

distribuem as suas paredes e aberturas nelas existentes, como referência para 

outras obras: a igreja do Hospital de São Marcos, em Braga, ou, na Galiza, as 

capelas de São Telmo, em Tui (fig. 376 e 377), ou a Peregrina, em Pontevedra. 

E, como veremos mais adiante, para o lanternim da capela dos Monges. Ou 

seja, algo que não anda longe dos desenhos 90 a 92 de Andrea Pozzo, mas 

com pilastras adossadas em vez de colunas salientes. 

A fachada é extremamente simples. Uma escadaria de sete degraus 

eleva a posição da capela e realça-a em relação à estrada que lhe passa aos 

pés, modelo que André Soares, o muito provável autor do projecto, repetimos, 

já utilizara no edifício do palácio do Arcebispo. O embasamento da capela 

repete uma solução similar composta por fiadas de pedra com a altura dupla 

dos degraus e muito pouco salientes. 
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Uma porta bastante alta – a lateral é ainda bem mais esguia – está 

sobrepujada por uma espécie de frontão que mais não é que um artifício para o 

elevar, algo que já se vira na parte superior da capela de Nª Sª da Torre, onde 

se inscreve um falso frontão, um pouco mais saliente, pois acima dele ainda se 

existe um pouco mais da espalda de pedra que marca o espaço entre a grande 

janela e o lintel. No meio desta espalda vê-se uma grande aduela que 

ultrapassa para cima e para baixo o dintel e que tem mais funções decorativas 

que estruturais, solução recorrente na sua obra e vulgar na literatura do género 

da época. Um enorme janelão permite ampla entrada de luz para o coro alto e 

igreja. Na paredes laterais também há várias janelas de grandes dimensões 

que lhe dão uma luminosidade muito mais intensa do que era habitual. 

O frontão é definido por uma cornija que se estende ao longo de todo 

este corpo saliente e está sobrepujado por um monte de certo volume, 

encimado por uma pequena cruz. Neste frontão é visivel a ligação que é 

estabelecida por uma pedra que no centro é um pouco mais saliente, entre o 

grande janelão e a cornija, solução que já utilizara outras vezes. 

Nada há nesta igreja que nos lembre a decoração leve e brincada da 

Falperra, nem a capela de Nª Sª da Torre. Não há sequer capiteis nas pilastras 

que marcam os cantos da fachada. Há, sim, um jogo de volumes muito forte 

entre os dois corpos, jogo que é muito bem realçado pela reentrância da dobra 

da pilastra.  

Ou seja, parece repetir-se aqui algo já visto na obra arquitectónica de 

André Soares. Do Palácio do Raio para a Casa da Câmara não vão apenas 

dois meses, vai uma opção de decorar a sua arquitectura. É verdade que da 

capela da Falperra para esta Igreja da Lapa poderão ir seis longos anos, mas a 

ideia é a mesma: a progressiva simplificação decorativa da sua arquitectura, a 

redução cada vez maior do uso de ornatos e a afirmação muito forte do jogo do 

claro escuro através do uso de diferentes volumetrias, seja nas cornijas, seja 

nas molduras de portas e janelas. 

No ano de 1758 André Soares desenhou, muito provavelmente, os 

retábulos do transepto da Sé de Lamego. Quase se pode dizer que entre estes 
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retábulos e esta igreja arcoense há apenas duas relações: a verticalidade e a 

aduela decorativa. De resto, afirma duas sensibilidades diferentes. A verdade é 

que cada vez mais iria seguir caminhos realmente diferentes, manifestar duas 

personalidades, diria mesmo, criar dois heterónimos, um para a arquitectura e 

outro para a talha! 

 

Arquitectura. 11) Santuário do Bom Jesus do Monte, Braga. 

Capelas e fontes, 1748?-1750 até 1765? (figuras 95 a 107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 13 - Bom Jesus do Monte, Fonte, 2011 

 

 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
352 

 

A intervenção de André Soares nas obras do Bom Jesus do Monte é 

um enigma que a documentação conhecida não ajuda a vencer. A informação 

directa restringe-se a apenas um pagamento de $900 réis, um presente que lhe 

foi dado em virtude de ter concebido vários riscos841. E nada mais. 

Há que procurar outros caminhos, ver as peças ainda hoje existentes, 

peças que poderão estar fora dos locais para onde foram pensadas, tantas as 

alterações que foram sendo operadas nos terrenos do santuário ao longo dos 

tempos. Ver as obras em que poderá ter participado Manuel Rebelo da Costa, 

um dos maiores benfeitores do santuário, poderá ser outro caminho. 

Embora tenha projectado várias capelas e fontes e, eventualmente, 

várias esculturas, peanhas e tarjas, não se pode dizer que houve uma 

intervenção global, organizada. Parece sim que a intervenção de André Soares 

foi, tão só, a de responder aos pedidos que pontualmente lhe iam sendo feitos, 

quiçá por Manuel Rebelo da Costa. Poderá, acaso, ter projectado o terreiro das 

Três Capelas, concluído em 1760842, o que está de acordo com a construção 

das capelas que então faltavam, Emaús (1759-1760) e Noli Me Tangere (1760-

1761). 

A capela da Ascensão pertence ao período em que André Soares 

usava na sua arquitectura óculos abertos ou fechados. Na porta da capela do 

Paço Arquiepiscopal com a pedra de armas de D. José, nas torres falsas da 

Falperra a enquadrar as figuras de Marta e Lázaro, na capela da Unção a servir 

de cartela para uma legenda. Ou seja, são tudo obras de um período que vai 

corresponder aos primeiro anos da sua actividade conhecida.  

Olhando para aquela capela, pode ver-se que deverá ser 

indubitavelmente uma das suas primeiras obras, quiçá ainda de finais da 

década de 1740. Há nela algumas semelhanças com a Fonte das Chagas, de 

1742, que Robert Smith lhe atribui sem, porém, explicitar as razões que o 

levaram a fazer essa afirmação que, quanto a nós, precisa de um estudo 

                                                 
841

 SMITH, Robert C. – André Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 
52-53, nota 18. 
842

 MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo barroco em 
Portugal. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 1988, p. 50, nota 73. 
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profundo para se poder manter essa conclusão. Há, porém, uma diferença 

extremamente importante entre ambas as peças: enquanto na fonte o desenho 

é muito seguro e muito bem organizado, na capela as dúvidas acumulam-se e 

há situações muito mal resolvidas.  

Não pode haver dúvidas, porém, que uma peça deverá estar na origem 

da outra: o desenho externo, a forma extremamente larga na base – que 

poderá ter influenciado a porta de ligação do átrio da capela de Santa Maria 

Madalena à nave – e o uso de volutas que descem e enrolam sensivelmente a 

meio da composição, embora na capela já ganhem a forma de um grande C.  

Há outros pormenores que nos remetem para outras obras passadas e 

futuras: 

 

- a colocação de cada uma das três capelas sobre um leve pedestal de 

três mais dois degraus acima do terreiro, pedestal que é bem marcado porque 

está lajeado com granito enquanto o terreiro continua ensaibrado 

- o uso de uma superfície larga de pedra pouco trabalhada a envolver 

a porta, o que na Falperra também se vê mas com um desenho muito mais 

perfeito;  

- o arco mistilíneo sobre a porta que na mesma capela da Falperra 

também existe mas com funções apenas decorativas 

- o uso de gárgulas em forma de canhão e a utilização de uma cornija 

dupla na zona do falso frontão será mais tarde utilizada na capela da Torre 

- o dintel fortemente enervado, algo que nos faz lembrar a cornija do 

cunhal nascente do edifício do convento dos Congregados. 

 

Seja como for, há aqui compromissos que se parecem querer vir a 

continuar no futuro e gostos que ainda se não querem perder. A capela tem um 

desenho perfeitamente tradicional: planta centrada, cornija e pilastras seguidas 

e pouco trabalhadas. 

A fachada mais não é que um desenho que ali foi aplicado, como que 

uma colagem, uma peça cénica. É uma portada larga onde se por um lado 
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ainda se vê o uso dos tradicionais enrolamentos sobre o lintel da porta, por 

outra se anuncia que a arte do projectista irá ser marcada por volumes fortes e 

que irá aceitar a tradicional forma bracarense de a desenhar, com uma linha 

ascensional composta pela porta, janela, frontão pronunciado e urna esguia. 

No meio da cornija a cartela já bem rococó contrasta muito fortemente 

com o óculo singelo, sem qualquer decoração. E nestas duas peças se define a 

capela: o óculo é o passado, a cartela é o futuro e a capela é o presente. 

Presente que se pautua entre o paço do Arcebispo e a capela da Falperra,: 

algures entre 1748 e 1750. 

 

A mesma dúvida não se coloca para as capelas de Emaús e Noli Me 

Tangere pois aí, mercê de um contrato de obra lavrado em 25 de Março de 

1760, sabemos que uma foi construída em 1759/1760 e a outra em 1760/1761, 

uma por Ambrósio dos Santos e Manuel Vivas, galego, e a outra pelo também 

galego Cristóvão José Farto e por António Ferreira843. 

Com uma planta aparentemente igual, difereciam-se pelo desenho da 

fachada e pela cúpula que nestas é bem mais esguia pois não arranca 

directamente da cornija, mas atrás das pirâmides. 

A fachada é poderosa, fortissimamente marcada por uma falsa aduela 

que é puramente decorativa, aduela que tem várias espessuras e quase forma 

um triângulo entre os vértices da parte superior das pilastras e o local onde 

deveria estar colocada a pedra de fecho que, curiosamente, embora seja 

cuidada, não tem o requinte da concha a projectar-se abaixo da linha da porta, 

como na Falperra ou no palácio do Raio. E não poderia ter porque aqui toda a 

composição é feita em função da enorme cunha que desce do pequenino 

frontão, também meramente decorativo, onde se inscreve uma concha aberta, 

ornato que se via também no dintel da varanda principal do último piso do paço 

de D. José (uma concha dentro de outra concha), sobre o frontão da varanda 

principal do palácio do Raio ou, mais contida, no avental das janelas da casa 

                                                 
843

 ADB. Nota Geral, 2ª serie, vol. 97, fls. 6-7: Contrato de obra de hua cappela nova para façiar 
com as mais que tem o Bom Jesus do monte que hão-de fazer os Mestres Pedreiros 
Christovão Farto e Antonio Ferreira. 
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da Câmara. Sob essa concha quase perfeita vê-se outra triangular, que é um 

misto de agrafe e concha, como também a decoração é um misto de vários 

motivos: volutas, óvulos e folhas de acanto numa composição compósita que 

resulta muito bem e serve de enquadramento a legendas. Sobre a cornija da 

porta vêem-se alguns, poucos, ornatos rococó e ao lado motivos auriculares 

similares aos do palácio do Raio. 

O mais interessante nestas capelas é, contudo, a informação sobre a 

capacidade do seu autor de abandonar quase completamente um tipo de 

desenho e mudar para outro que se pode dizer radicalmente diferente, tão 

diferente que quase nos permite pensar que é outro o autor. Deverá ser, talvez, 

essa capacidade que lhe permite ser tão diferente nas artes da talha e da 

arquitectura. 

Há, assim, que procurar quais são as outras peças que levaram a que 

a confraria do Bom Jesus gastasse dinheiro para uma prenda pelos vários 

riscos que fez para as obras novas, para além destas duas capelas, que Robert 

Smith datava de 1756-1765 mas que são seguramente de 1759-1761. 

 

A capela da Unção é extremamente interessante do ponto de vista 

formal. Por um lado utiliza um motivo que foi sobretudo frequente nas primeiras 

obras de André Soares, o óculo, e por outro pertence já ao período em que a 

sua arquitectura é mais despojada de ornatos. A cobertura é em tudo similar à 

das duas capelas gémeas do terreiro das Três Capelas com quem tem, aliás, 

mais alguns paralelismos: um frontão muito pequeno, embora o da capela da 

Unção seja maior; o mesmo tipo de urnas, quer sobre a cornija, quer no topo 

da capela; as gárgulas em forma de canhão; e a utilização de uma falsa 

aduela, agora reduzida a um formato muito pequeno. 

O estilo auricular ainda se mantém, mas está reduzido ao máximo, não 

é mais do que uma sugestão do que fora no palácio do Raio ou na capela de 

Santa Maria Madalena da Falperra. Aqui é a linha na sua plenitude, mas 

mesmo essa com pouco relevo. Dir-se-á que é uma capela discreta. O único 

motivo decorativo que ostenta é a pequena, mas muito bem desenhada concha 
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que encima a falsa aduela principal. Mónica Massara data-a de 1762-1765844. 

É possível que esteja correcta. 

 

A fonte que está ao lado da capela do Descimento deverá ser da 

mesma data da capela da Unção. Aparentemente é muito diferente, mas na 

realidade está muito próxima: a linha volta aqui a ser poderosa, mesmo muito 

poderosa pois esta é uma obra em que se afirmam volumes. São três as linhas 

que definem o seu desenho: a exterior, a interior e outra sensivelmente a meio, 

linhas que ao mesmo tempo ajudam a definir os diferentes volumes em que foi 

trabalhada a pedra. O óculo mantém-se, agora muito mais visível, entre os dois 

vazados! No centro, dentro de um círculo, envolvendo a bica de ferro, um 

levíssimo ornato, só visível para quem atente firmemente nele. Acima, a fechar 

o cavado superior, volta a haver o motivo tradicional que aqui é mais decorativo 

do que em qualquer outra obra do autor porque não se justifica a existência de 

uma aduela dado que não há arco nenhum. O arco trilobado na parte superior 

é equlibrado pelos dois cavados em C do cavado de baixo. Aparentemente 

desligado do conjunto, para lhe dar maior volumetria e, sobretudo, para 

equlibrar melhor a composição geral, há uma falsa pirâmide, triangular, de 

lados abaulados, na sequência da linha que vem desde a terra. Esta fonte é, 

quanto a nós, uma das obras em que André Soares melhor afirma a qualidade 

do seu desenho de arquitectura845, bem mais interessante que as gravuras que 

lhe poderão ter servido de inspiração846. É, também, uma obra profundamente 

cenográfica, algo ilusionista, que com os seus grandes cavados quase nos faz 

pensar que a água brota do nada! 

Na fonte que está ao lado da capela da Unção a linha volta a ser 

soberana e o ornato que tem, também em volta da bica, é mais simples. Em 

contrapartida, as linhas definem volumes pois são bastante grossas e muito 

                                                 
844

 MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo barroco em 
Portugal. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 1988, p. 47. 
845

 Mónica Massara tem uma opinião similar: ... é talvez o exemplo mais elegante... desta via 
sacra de pedra. MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo 
barroco em Portugal. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 1988, p. 79. Foi construída 
pelo mestre pedreiro Domingos Fernandes nos anos de 1765-1766. 
846

 Gravuras desenhadas por Babel e executadas por Hertel (série 1, nº 1 a 4). 
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salientes. Tem um frontão que é similar ao da capela que ladeia. Como já 

vimos, é muito semelhante a um lavabo que está na sacristia da igreja do 

Hospital. Mónica Massara informa-nos que foi construída por José de Sousa e 

seus irmãos – com outros trabalhos no santuário, sobretudo de escultura – nos 

anos de 1762-1765847. 

É muito possível que tenham sido esta capela e as duas fontes as 

peças que deram origem ao dispêndio dos $900 réis. Ou seja, poderão datar 

dos anos de 1762-1765. 

 

Arquitectura. 12) Casa Rolão, Braga, 1758 a 1762 (figuras 108 a 

113). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 14 - Casa Rolão, 2001 

 

 

                                                 
847

 MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo barroco em 
Portugal. Braga: Confraria do Bom Jesus do Monte, 1988, p. 80. 
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De todas as peças de arquitectura civil de volumetria média que têm 

sido atribuídas a André Soares está é, talvez, aquela que tem mais 

verosimilhança de o ser. Há um conjunto de casas que lhe tem sido atribuído, 

as que foram feitas para os criados do arcebispo, diante do seu palácio, no 

antigo campo dos Touros, actual praça do Município; são, porém, obra dos 

inícios do século XIX. Integravam o enorme complexo do edifício mandado 

fazer pelo arcebispo D. Frei Caetano Brandão para o Colégio de São Caetano; 

vicissitudes várias, como a abertura de uma rua e o facto de serem 

alpendradas, o que permitia as mais diversas situações durante o período da 

noite, ocasionaram a sua quase total destruição848. 

Aurélio de Oliveira informa-nos que a casa Rolão foi construída por um 

francês que estava na cidade há algumas décadas, Carlos Rulam, que em 

1758-1761 fez levantar um verdadeiro palacio no velho campo de Santa Ana849; 

esta data precisa um pouco a que fora proposta por Robert Smith (1759-1765). 

Nenhum dos dois autores apresenta, porém, as razões para as suas 

afirmações. Não é que não possam estar correctas, tanto mais que uma afina a 

outra. 

É interessante fazer aqui um exercício de análise formal. Não há 

dúvida que foi sensivelmente naqueles anos que a casa foi construída. Os 

trabalhos poderão ter corrido céleres porque parece que o proprietário tinha 

dinheiro suficiente para tal. Vimos também que em 1758 André Soares 

concebeu a sua primeira obra totalmente isenta de qualquer ornato, em que se 

afirmou pela mestria do uso da linha. Após aquela data, continuou a utilizar, em 

arquitectura, ornatos rococó. Mas são já quase sem expressão, vejam-se as 

fontes do Bom Jesus do Monte junto das capelas do Descimento e Unção e 

                                                 
848

 Desse edifício conservam-se os desenhos do alçado principal e dois do que estava voltado 
à actual Praça do Município, todos da autoria João Batista Vieira GOMES (Memórias da Antiga, 
Augusta, Nobre e Fiel Cidade de Braga, p. 255 e 251 e 261, respectivamente), manuscrito 
pertencente ao Museu dos Biscainhos, actualmente no Arquivo Distrital de Braga. Para a planta 
veja-se: ABREU, José Paulo – D. Frei Caetano Brandão: O reformador contestado. Braga: 
Universidade Católica. Faculdade de Teologia / Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 
1997, p. 158. Ambos estes livros nos dão muitas informações sobre a sua história. 
849

 OLIVEIRA, Aurélio de – Indústrias de Braga. VIII. As manufacturas têxteis (2. As sedas). 
Bracara Augusta, Braga, 51 (119), 2003, p. 299; noutra página, 294, dá-nos a data de 1759-
1760. 
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esta mesma capela e, mesmo, as duas capelas gémeas do terreiro das Três 

Capelas, isto é, obras concebidas entre 1759 e 1762-1765. 

Atentemos agora nesta casa. Fosse pelo lote disponível, por razões 

impostas pelo proprietário, ou por vontade do autor ensaiar uma nova 

experiência, este edifício é encimado por uma cornija corrida, sem grande 

expressão e sem qualquer tipo de frontão. Aparentemente é um edifício que 

não quer sobressair em altura dos que o rodeiam. Mas ao aceitar um tal 

desenho de cornijas nas portas e janelas, o seu proprietário estava 

implicitamente a aceitar que a sua casa deveria ter uma fachada com 

ostentação. Na ausência de um frontão, o autor concebeu-a num ritmo ABAB, 

correspondendo A às portas mais largas e B às mais esguias, ou seja, embora 

não haja aqui o tradicional ornato assimétrico que poderia ser visto alguns 

metros adiante, no interior da igreja dos Congregados, no retábulo de Nª Sª das 

Dores que naqueles mesmos anos concebera, resolveu fazer a assimetria 

dentro de uma aparente simetria AB AB, não tendo havido o excesso de 

desconcertar a parte de cima com a de baixo. Curiosamente, esta casa 

apresenta apenas três tramos nas traseiras e tem sobre o central um pequeno 

frontão triangular. 

Vejamos as similitudes com outros edifícios construídos antes, durante 

e, quiçá, depois: 

 

Palácio do Raio – ligação através de uma pedra que ficou visível da 

parte superior das varandas e a cornija; utilização de um frontão seguido 

dividido em três partes, embora com um desenho um pouco diferente; 

“almofada” saliente em pedra no frontão das varandas. 

Casa da Câmara – Pedra tratada de uma forma bojuda, convexa, entre 

o frontão das portas e a parte inferior das varandas. 

Igreja da Lapa – Levíssimo segundo frontão, que na casa Rolão está 

como que disfarçado na superfície de pedra existente entre a parte superior 

das portas e a inferior das varandas. 

Capela da Unção – Estilo auricular tratado de uma forma muito leve. 
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Fonte junto à capela da Unção – Utilização de uma linha muito 

volumosa, no caso da fonte, a que a desenha e a que define os espaços 

interiores; e, na casa Rolão, na fortíssima expressão dos frontões, sobretudo 

nos das varandas, sem paralelo em toda a sua obra. 

 

Com esta análise não conseguimos apresentar uma data segura para 

a realização desta obra, mas enquanto não surgir documentação, poderá 

aceitar-se que a sua concepção – e não a construção que, contudo, deverá ter 

sido imediata –, tenha acontecido algures entre 1758 e 1762. 
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Arquitectura. 13) Convento dos Congregados, Braga. Gaveto do 

Campo de Sta Ana com a Cangosta da Palha (1755); fachada da igreja e 

arco do coro alto (1761); capela dos Monges (1768?)850 (figuras 114 a 136). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 15 - Igreja dos Congregados, 2010 

 

 

                                                 
850

 Embora um pouco deslocada cronologicamente, incluímos aqui a entrada sobre o Convento 
dos Congregados por considerarmos que a fachada da igreja é a parte dominante do edifício. 
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A igreja do convento dos Congregados é um dos edifícios mais 

singulares de André Soares. Aquela massa imensa, sem qualquer ornato, 

apenas linhas e volumes, tem uma verticalidade e uma força ascensional que 

em nenhuma outra obra do autor atingiu tamanha expressividade851!  

Poder-se-á questionar o facto da igreja pertencer a um convento e, 

naturalmente, poder haver outras partes do edifício que tenham saído das 

mãos do mesmo autor. Robert Smith intuiu algumas, umas de arquitectura 

(desenho do andar térreo, antes de 1750; janelas do ângulo com a rua da 

Palha, cerca de 1755; coro e capela dos Monges, 1761-1766), e outras de talha 

(retábulo de Nª Sª das Dores, 1755852; retábulo de Nª Sª da Aparecida853, 1761-

1766?; caixa de órgão, s/d).  

A questão mais complexa deste edifício é que também aqui se sofre de 

uma falta imensa de documentação e de estudos, as informações são muito 

parcelares e há mesmo algumas que poderiam ser importantes mas que não 

podem ser confirmadas, como é o caso das que nos são transmitidas por Sena 

Freitas, um historiador bracarense insuspeito do séc. XIX mas que nunca citava 

as suas fontes como era então costume, tendo ainda a desculpa de não ter 

pensado em dar à luz o seu livro pois foi publicado postumamente854. 

Devemos começar por lamentar que Robert Smith não tenha podido 

voltar a estudar este edifício para explicitar melhor as razões que o levaram a 

                                                 
851

 Robert SMITH diz ser a obra mais emocionada de André Soares (André Soares. Arquitecto 
do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 32). 
852

 Já vimos que Robert Smith confundiu a invocação e a data. O correcto é Nª Sª das Dores e 
1761. 
853

 A invocação correcta é Nª Sª da Conceição. 
854

 FREITAS, Bernardino José de Senna – Memórias de Braga. 5 vols, Braga: Imprensa 
Catholica, 1890. A única monografia de carácter geral sobre o edifício foi apenas feita com o 
intento de dar alguma informação aos alunos que ali frequentavam aulas e aos turistas que o 
visitassem: OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Convento dos Congregados. Braga: Centro 
Integrado de Formação de Professores da Universidade do Minho, 1988. Eugénio dos 
SANTOS (O Oratório no Norte de Portugal: contribuição para o estudo da história religiosa e 
social. Porto: INIC/Centro de História da Universidade do Porto, 1982, p. 111-126) dá-nos 
algum enquadramento histórico, sobretudo para a fundação bracarense. 
No pequenino livro A Igreja dos Congregados. Alguns apontamentos para a sua história. Braga: 
[Igreja dos Congregados], 1966, que embora não assinado se sabe ser da autoria do P. Manuel 
Fernando Sousa e Silva, então reitor da igreja, temos a informação que em meados do séc. 
XIX houve um incêndio que, tendo atingido a Sacristia da Igreja, destruiu o Arquivo do 
Convento (p. 12). 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
363 

 

atribuir aquelas datas. Datas seguras, documentais, para o período que agora 

nos interessa, temos apenas as seguintes: 

 

1737. Início das obras da portaria e fachada principal voltada ao 

campo de Santa Ana855. Em 1750 estava apenas concluida a zona do rés-do-

chão conforme se pode ver no Mappa das Ruas de Braga. 

1755. Construção da parte situada no gaveto do campo de Santa Ana 

com a Cangosta da Palha856. 

1760. 31 de Dezembro. Autorizada a criação da confraria de Nª Sª das 

Dores857 (18 Janeiro de 1761, colocação da imagem no retábulo858). 

1761. Início da construção da igreja, terminada em 1766. Por 

dificuldades económicas não se completam as torres859. 

1762. 10 de Março (e 12 de Março de 1763). Únicas referências 

(ambas de uma forma indirecta) a Paulo Vidal estar a trabalhar nas obras da 

fachada da igreja.  

 

Voltemos atrás. Robert Smith atribui as obras da portaria do convento 

a uma data desconhecida, anterior a 1750, e propõe o nome de André Soares. 

É uma informação que não é correcta, não só pela data agora conhecida, 1737, 

como pelo facto de aquela porta nada ter a ver com as que Soares criou, pois 

nada nela nos remete para a sua noção de monumentalidade e, em simultâneo 

para a facilidade do desenho que sempre apresentou. Além disso, vê-se ali 

uma falha no desenho que é muito característica da arte bracarense da 

primeira metade do séc. XVIII, nomeadamente de Manuel Fernandes da 

Silva860, a colocação de cachorros que ajudam a segurar a varanda sobre o 

lintel da porta principal. É uma incapacidade técnica que afecta o sentido 

                                                 
855

 THEDIM, Manuel José da Silva – Diário bracharense..., fól. 105. 
856

 THEDIM, Manuel José da Silva – Diário bracharense..., fól. 171. 
857

 ADB. Registo Geral, vol. 62, fls. 110v-111. 
858

 THEDIM, Manuel José da Silva – Diário bracharense..., fól. 197. 
859

 ADB. Ms 162, fól. 168v. 
860

 Embora já no período final da vida, Manuel Fernandes da Silva deveria continuar a gozar de 
um enorme prestígio porque em 1737 era o Procurador da Câmara Municipal de Braga. No ano 
seguinte surge como vereador; este facto é extraordinário porque a Câmara de Braga só 
excepcionalmente eram nomeados vereadores pessoas que não pertenciam à nobreza! 
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estético conforme se pode ver, por exemplo, nos dois portais da fachada do 

palácio dos Biscainhos (fig. 363). Outro elemento que André Soares nunca 

utilizou são as duas aletas tão secas, levemente influenciadas por desenhos 

Norte europeus. 

Em contrapartida, o modelo das janelas, sobretudo as dos pisos 

superiores, já se aproximam e muito do seu tipo de desenho, nomeadamente 

as das interessantes varandas falsas do andar nobre, com uma almofada em 

vez da abertura, de uma grande qualidade. Mas já nada há no eixo principal 

que nos remeta para André Soares, desde o frontão que é muito pouco 

expressivo, aos capiteis das pilastras tão acentuadamente jónicos, ao arco 

quase em ferradura que enquadra uma janela muito estática e a uma varanda, 

essa sim varanda, demasiado clássica. Se compararmos com as janelas que 

estão no gaveto deste edifício e no tumulto da cornija daquela parte, e 

atendendo à data possível desta parte da fachada (1750-1755), teremos que 

concluir que aqui esteve mão de outro, ou outros mestres pois, repetimos, o 

desenho do portal nada parece ter a ver com o restante. 

Esta questão remete-nos para uma área, essa sim muito sombria no 

conhecimento da arte bracarense, que é a dos mestres de pedraria que 

também se “atreviam” a desenhar, ou a de outras personalidades, quase 

sempre ligadas à Igreja, que só nos aparecem muito pontualmente, mas com 

obras que se podem dizer de certa qualidade, como foi o caso de Frei Luís, 

monge leigo de Cister, irmão do Arcediago de Vermoim... que foi eminente na 

Architectura861 e que como já vimos afirmou ter sido arquitecto real e, pouco 

depois, do arcebispo D. José. Aqui, agora, apenas podemos relembrar uma 

informação que já nos foi dada por Sena Freitas, a de que um arquitecto do 

Porto (resultado de um pedido à casa daquela cidade?) veio fiscalizar obras na 

igreja em 1741862, e outra que nós próprios já aduzimos: a de que uma década 

                                                 
861

 PEIXOTO, Inácio José – Memórias particulares de... Braga: Arquivo Distrital, 1992, p. 16. 
Veja-se o volume 3 desta dissertação com as breves biografias dos artistas deste tempo. 
862

 FREITAS, Bernardino José de Senna – Memórias de Braga. 5 vols, Braga: Imprensa 
Catholica, 1890, p.227-228. 
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mais tarde se construíu a fachada do convento do Pópulo, com desenho de 

autor desconhecido. 

A fachada da igreja é singular pois não só não corresponde apenas ao 

templo mas, também, está disposta em dois planos diferentes. Esta foi a forma 

que André Soares encontrou para a salientar pois ali era impossível criar uma 

falsa elevação. O jogo de luzes que esta implantação ocasiona já lhe dá esse 

destaque, único entre os templos bracarenses. Mas não é só por essa razão 

que a fachada é invulgar, é que, além disso, está dividida por uma forte cornija 

em duas partes quase da mesma altura, o que permite salientar a parte 

superior, com mais aberturas e um número muito maior de zonas com planos 

sobrepostos e imensas linhas curvas ou entrecortadas. Se olharmos com 

atenção, ver-se-á também que a igreja é pouco iluminada apesar das suas 

grandes dimensões pois apenas possui duas janelas grandes no eixo central e 

duas médias, num dos vãos laterais. 

Esta fachada não tem qualquer tipo de decoração. Tem sim um jogo 

muito, muito forte de planos côncavos e convexos, sobretudo na metade 

superior, e um domínio magistral da linha curva. 

As pilastras, complementadas lateralmente pelas torres, não acentuam 

apenas a verticalidade e a definição do eixo central, incrementada pela 

interrupção da parte terminal do frontão e pelas imponentes urnas863. Permitem 

também um jogo muito sábio de cavados de onde avultarão as fortes molduras 

compostas de múltiplos planos, que podem atingir a dezena, num crescendo 

miúdo mas contínuo que faz sobressair imenso todas as molduras, sejam as 

das janelas ou as das edículas onde estão colocadas as imagens. Ou seja, 

temos aqui algo que nos remete para o frontão da casa da Câmara e, 

sobretudo, para a fachada da capela de Santa Maria Madalena, tanto mais que 

esta zona fortemente “enervada e moldurada” está colocada na parte que fica 

situada mais longe do olhar do observador, isto é, na metade superior da 

fachada. 

                                                 
863

 Estas urnas são iguais às que se existem na escada que leva ao coro alto no Mosteiro de 
Refojos de Basto. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
366 

 

Olhando atentamente, veremos que as cornijas das janelas laterais, as 

que estão sob as imagens, são bem menos salientes que as das edículas onde 

foram colocadas estas mesmas imagens, podendo mesmo fazer-se algum 

paralelo na sua volumetria com as da casa Rolão, ali logo ao lado. Veja-se, 

também, a evolução que as aberturas do eixo central vão tendo conforme vão 

estando em plano superior, seja em largura seja em número de planos. Em 

nenhum outro local se encontra uma tal definição de volume feita de uma tão 

contínua sobreposição de planos, que atinge o climax na zona superior, na 

grande janela em forma de fechadura, na feliz comparação de Robert Smith, 

com uma cornija infinda, em que até os pseudo capiteis mais não são do que 

partes integrantes das cornijas! Ou seja, ao contrário do que é habitual, o fulcro 

desta igreja não é a porta principal mas sim o núcleo formado por aquela 

abertura e a parte terminal do frontão, pronunciado como se de um retábulo 

também se tratasse! 

O uso das pilastras e a integração dos capiteis nas cornijas foi algo 

que já tinha sido usado na fachada do gaveto do edifício conventual, o que 

permite uma maior integração das duas partes. O mesmo se pode dizer da 

ausência de qualquer tipo de ornato. A cornija multilinear foi, porém, 

interrompida, só sendo retomada na parte que faz gaveto com a antiga 

cangosta da Palha, que data de 1755.  

Esta parte do edifício deve ter causado alguma sensação na sociedade 

bracarense da época quer pela espantosa cornija que atinge um crescendo de 

25 níveis (!), ainda por cima salientados pela manutenção do ondulado desta 

cornija que aqui atinge o topo, quer pela colocação do vértice do edifício num 

ligeiro cavado e, ainda, pelo autêntico mostruário de janelas, todas com 

desenho diferente, sendo que as mais trabalhadas são as que estão voltadas 

para a praça principal, tendo duas delas ornatos. André Soares praticou aqui o 

contrário do que iria fazer seis anos mais tarde no desenho da fachada da 

igreja, ao apresentar uma hierarquia inversa na dignidade das peças, de baixo 

para cima. Como era seu timbre, também concebeu janelas bastante cuidadas 
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para a outra face do gaveto, apesar de estarem voltadas para uma singela 

cangosta. 

 

Dificuldades económicas não permitiram que se acabassem 

 

... as duas Torres da fronteira; mas lev[ant]ou-se hua, que fica para o 

Nascente, so ate a ultima cornija, em que deve assentar a cupola da mesma 

Torre; e a outra que fica para o Poente, so athe a altura que foi necessaria para 

segurar o grande Arco do Coro, para segurança do qual não bastaria menor 

encosto, que o de duas torres864. 

 

Estas torres viriam a ser terminadas apenas em 1966865 segundo o 

desenho das do convento de S. Miguel de Refojos de Basto. 

O convento de S. Miguel de Refojos de Basto (fig. 369) é um edifício 

que tem algumas similaridades com a fachada da igreja dos Congregados e já 

houve quem o atribuísse a André Soares sem, porém, explicitar as razões, 

embora trazendo dados documentais importantes sobre o preço do risco, dois 

pagamentos no valor de 19$200 e 43$000 réis866. Só por si estes valores não 

inviabilizariam o nome de André Soares que por estes anos concebeu 

trabalhos de talha para pelo menos três conventos beniditinos, Tibães, Rendufe 

e Bustelo; são, porém, valores incomparavelmente mais elevados que aqueles 

que já vimos ter recebido pelos seus trabalhos. A questão coloca-se mais uma 

vez no desconhecimento que ainda temos dos nomes dos autores de riscos 

desta época, com a agravante de que quem quer que tenha sido, tinha um alto 

conceito do seu valor para pedir quantias tão avultadas; deveria ser também 

alguém com nome suficientemente reconhecido para o remunerarem com tais 

valores! 

                                                 
864

 ADB. Ms 162: Memorias da Congregaçao do Oratorio de Braga para a cronica geral das 
congregaçoes, fls. 168v. 
865

 [SILVA, Manuel Fernando Sousa e] – A Igreja dos Congregados. Alguns apontamentos para 
a sua história. Braga: [Igreja dos Congregados], 1966, p. 25-26. As obras começaram em 1958. 
866

 DIAS, Geraldo José Amadeu Coelho – O mosteiro de São Miguel de Refojos. Jóia barroca 
em terras de Basto. Cabeceiras de Basto, Câmara Municipal, 2009, p. 97. 
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Naquela atribuição são sugeridas comparações com os edifícios da 

capela de Santa Maria Madalena da Falperra e da igreja dos Santos Passos 

sem, porém, explicitar o porquê. Temos que concordar que no primeiro caso há 

inegavelmente aproximações à obra de André Soares, mas também há 

diferenças formais bastante grandes. Não consideramos, porém, ser possível 

qualquer comparação com a igreja vimaranense. Em contrapartida, há 

bastantes semelhanças com uma fachada que lhe é posterior, a da igreja dos 

Congregados, e tanto assim é que em 1958 quando se decidiu acabar as 

torres, o projecto escolhido foi o das torres deste mosteiro867. 

Vejamos: a voluta da parte inferior da padieira da porta faz lembrar a 

mesma zona da porta interior da capela da Falperra e da casa de fresco do 

paço de D. José de Bragança, desde 1920 no Bom Jesus. A concha que 

penetra na parte inferior da grande abertura central também se vê na Falperra,; 

só que em nenhum outro local desenhado por André Soares as conchas têm 

uma base tão rígida, elas brotam da própria pedra e, também, não têm traços 

horizontais na base. A série de aberturas num dos braços do transepto remete-

nos para o experimentalismo do gaveto do convento dos Congregados, embora 

sejam todas muito, muito simples. Há a ideia e não a resolução. Há aqui 

pontualmente o uso de diversos planos, na ideia flamenga, ou galega, do estilo 

de placas, mas nada que se possa comparar com outras obras de André 

Soares. Em contrapartida, as urnas, belíssimas, são da linha das que se 

poderão ver na fachada da igreja dos Congregados. 

Várias outras comparações poderiam ser feitas entre as fachadas 

destas duas igrejas conventuais, o que é natural porque estamos perante uma 

obra de qualidade e do mesmo período, em que a cópia era aceite. Mas a 

verdade é que analisando cada pormenor não encontramos aqui o ritmo das 

obras de André Soares. Em contrapartida, isso sim, poderemos aceitar que 

embora o seu autor tenha bebido em obras do mestre bracarense, é natural 

                                                 
867

 Informação que nos foi dada pelo P. Manuel Fernando Sousa e Silva, autor do opúsculo A 
Igreja dos Congregados. Alguns apontamentos para a sua história. Braga: [Igreja dos 
Congregados], 1966 e pelo arquitecto Manuel dos Santos, director da Escola do Magistério 
Primário – instituição que funcionava na zona conventual – e que serviu como uma espécie de 
consultor nas obras. 
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que esta fachada tenha fornecido pistas e ensinamentos para a obra da 

fachada da igreja dos Congregados. É sintomático que os mestres pedreiros 

que a construíram sejam maioritariamente bracarenses e que a chefiá-los 

tenha estado João da Costa. 

O que é curioso é que nada se sabe sobre os mestres pedreiros que 

levantaram a fachada da igreja dos Congregados, excepto que em 10 de Março 

de 1762 (e 12 de Março de 1763) Paulo Vidal era o mestre que estava com 

esta obra, desde quando não se sabe. Mas não deverá tê-la levado até ao fim 

porque nos biénios de 1763-1764 e 1765-1766 encontrámo-lo em Viana do 

Castelo a trabalhar para a confraria de Nª Sª da Agonia, embora os 

pagamentos sejam de valores muito pequenos. O Rol das Ordenanças, de 

1764, também não inclui o seu nome, embora nele apareça o pedreiro António 

Vidal868. Em 1768 já o reencontrámos em Braga com uma intervenção de 

relevo, ao lado de Diogo Soares, a dar um parecer sobre as obras que era 

necessário fazer na capela-mor e sacristia da igreja de Santa Cruz.  

 

Há ainda neste convento dos Congregados duas outras obras que 

devem ser atribuídas a André Soares. Uma está na igreja: é o coro alto que 

assenta num grande arco cuja estabilidade obrigou à construção das torres. No 

meio deste arco voltamos a ver a grande aduela central quase transformada 

numa imponente escultura, uma das suas imagens de marca.  

A outra é uma peça extraordinária, a mais complexa em toda a sua 

obra e, quiçá, no Portugal barroco e tardobarroco: a pequenina capela de Nª Sª 

da Apresentação, ou dos Monges que abre duas janelas sobre a capela-mor, e 

cujo lanternim tem uma monumentalidade excepcional, sem par mesmo na 

obra de André Soares. 

 

                                                 
868

 O pedreiro Estêvão Vidal, também galego, não aparece neste rol, embora em 18 de Julho 
deste mesmo ano de 1764 tenha assinado uma procuração onde indica que está a morar na 
mesma rua que António Vidal, a cangosta da Palha, pequena artéria para onde está voltada a 
fachada nascente do convento dos Congregados: ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 769, fls. 
195v-196. Não sabemos que tipo de parentesco haverá entre estes três homens. 
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Fotografia 16 – Capela dos Monges, Convento dos Congregados, 2001 

 
 

A questão que aqui se coloca sobre a documentação é ainda mais 

grave do que a que alertamos no início. Se sobre o edifício há muito pouca 

informação, para a capela dos Monges não há rigorosamente nenhuma. A 

primeira referência minimamente concreta surgiu apenas em 1988869 e após 

                                                 
869

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Convento dos Congregados. Braga: Centro Integrado de 
Formação de Professores da Universidade do Minho, 1988, p. 13. Até aí houve apenas duas 
referências bibliográficas: [SILVA, Manuel Fernando Sousa e] – A Igreja dos Congregados. 
Alguns apontamentos para a sua história. Braga: [Igreja dos Congregados], 1966, p. 36: No 
primeiro andar destacamos, com especial interesse, o restauro de uma Capela do séc. XVIII – 
uma peça com muito interesse do barroco nortenho. Robert Smith (André Soares. Arquitecto do 
Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 44) mal a refere também, nem sequer faz qualquer 
alusão à sua parte mais extraordinária, o lanternim, apenas aflora em seis linhas o retábulo, 
que reproduz (estampa 44). 
Em livro publicado em 1988, Vítor SERRÃO (História de Arte em Portugal: o Barroco. Lisboa: 
Editorial Presença, 2003, p. 271) estabeleceu uma relação entre o lanternim e Guarino Guarini 
(um verdadeiro exercício de ilusionismo quase guarinesco, único no seu género em todo o 
país). 
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ela ainda não houve nenhum estudo específico, pese a divulgação que a 

imagem do seu lanternim já teve870. 

É uma capela muito pequena, interior, situada no piso superior do 

convento, sobranceira à capela-mor da igreja para onde se abrem duas 

grandes janelas, originalmente a dar para o exterior. O acesso é feito por duas 

entradas: uma, lateral, aberta em data muito posterior que liga directamente 

para o espaço que serve de nave; a outra é axial e mais ampla. Tem a forma 

rectangular e está dividida em três partes bem marcadas por pilastras duplas, 

uma mais larga que tem sobre ela outra mais estreita, cada uma com seu falso 

capitel de algum sabor jónico, com uma voluta para cada lado do vértice, e 

adornados com folhas molduradas. Tem três tramos. Os dois principais estão 

junto à porta e ao retábulo; ao meio está o do lanternim, bem menor. Todo o 

interior é moldado em gesso, numa atitude sem paralelo na arquitectura 

bracarense. Os moldes dos ornatos são grosseiros, mesmo os mais simples, 

em que incluímos as pilastras.  

Várias são as ligações que se podem fazer desta obra com outros 

trabalhos anteriores do autor. A porta, do lado de dentro, tem um desenho 

muito próximo de uma das portas da capela do paço de D. José que ainda hoje 

poderá estar in loco, entre a Sala do Arcaz e a Secção Paroquial; a linha da 

parte superior é inquestionavelmente similar, bem como a utilização de um 

motivo decorativo circular e guirlandas. Os motivos decorativos em forma de 

cartelas arredondadas envoltas por um ondulado grosso que estão sob os 

arcos laterais onde assenta o tambor do lanternim, têm, lateralmente e da 

mesma forma que a porta principal da capela do paço de D. José de Bragança, 

dois pontos em que o ornato exterior se interliga com o motivo central. O uso 

de almofadado no intradorso destas portas, bem como o que se vê nos arcos 

que delimitam o lanternim e os que existem lateralmente remetem-nos para a 

porta do palácio do Raio. Os falsos cachorros adornados com volutas que 

aparentemente sustentam o lanternim têm muito a ver com as cornucópias, um 

motivo que André Soares usou na talha à saciedade e com as mais variadas 

                                                 
870

 Sobretudo em OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Braga. Percursos e memórias de granito e 
oiro. Porto: Campo das Letras, 1999, p. 110. 
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formas e funções, inclusive a servir de mísulas. A estrutura arquitectónica do 

lanternim tem relação directa com a igreja da Lapa, nos Arcos de Valdevez. E, 

por fim, o elemento mais monumental, as falsas pedras de fecho do lanternim, 

transformadas em escultura.  

Mas o que avulta nesta capela é o alto e esguio laternim, com forma de 

elipse bastante larga, com a extensão maior no sentido da largura da nave. 

Num primeiro relance somos confundidos com a carga decorativa nele 

existente que é impressionante. Um olhar frio, porém, faz-nos abstrair o 

acessório, os elementos decorativos, e ver que, afinal, está muito próximo das 

cúpulas de Andrea Pozzo, com a marcação lateral feita por colunas, aqui 

adossadas porque o espaço não as permitia salientes – embora pudesse ser 

essa a opção do autor que já assim as utilizara na Igreja da Lapa (Arcos de 

Valdevez) – e aberturas entre elas871.  

O tambor assenta em quatro arcos almofadados, dois laterais, de 

menor secção e outros dois bem mais largos, que atravessam a nave. Sobre 

eles corre uma cornija de onde arrancam quatro pilastras simples encimadas 

por capiteis similares aos já referidos. Rompem esta cornija quatro enormes 

aduelas/pedras de fecho, perfeitamente modeladas, tão ou mais altas do que 

as que utilizou nas capelas gémeas do terreiro das Três Capelas e muito mais 

esguias do que a que colocou no meio do arco do coro desta mesma igreja, 

poderosíssima! Em cada uma das quatro secções do tambor existem quatro 

janelões circulares por onde entra a única luz natural para a capela. Sobre eles 

existe outra falsa aduela, bem mais simples. Acima, há outra linha de cornija 

muito forte que sustenta a pequena cúpula, também ela repartida em quatro 

partes que se unem num óvulo onde se inscreve, ao meio, um motivo 

vegetalista. A decoração do lanternim está organizada de baixo para cima, 

numa natural diminuição gradual do volume dos motivos decorativos. 

Da mesma maneira do que fizera noutros locais, André Soares não 

quis usar directamente as gravuras que deverá ter visto no tratado de Pozzo. A 

                                                 
871

 POZZO, Andrea – Perspectivae pictorum atquae architectorum. Partes 1 e 2. Augsburgo: 
Imprensis Jeremiae Wolffii, 1719, gravuras 90 a 92; POZZO, Andrea – Perspective in 
architecture and painting. Nova Iorque, Dover publications, 1989, p. 194-199. 
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monumentalidade das colunas duplas, as enormes janelas com varandim e, 

depois, a cúpula curva e com caixotões terminando num pequeno lanternim foi 

aqui substituída por uma organização arquitectónica bem mais simples (tambor 

e cúpula) e muito menos arquitectónica. Não existem as colunas duplas em 

planos diferentes, nem o varandim, nem dois tipos de aberturas. A cúpula, em 

si, é muito menos expressiva e não tem o tambor com a abertura no topo. Em 

contrapartida, utiliza colunas adossadas e, sobretudo, falsos elementos de 

arquitectura o que nos indica que o seu autor era acima de tudo um criador de 

espaços, ilusionista, um excelente decorador, como já fora um excelente 

cenarista em várias das suas propostas arquitectónicas. 

No restante espaço da capela há soluções que se repetem: os tectos 

segmentados em quatro secções; os ornatos de forma circular e com pendões 

sobre a linha de cornija corrida de onde partem os arcos que sustentam o 

lanternim; as volutas que, afinal, não deixam de ser mais um elemento circular, 

e os florões que coroam a parte central de cada uma das secções do tecto.  

Na igreja dos Arcos de Valdevez o espaço era outro, 

incomparavelmente maior. O tambor tem a mesma organização deste da 

capela dos Monges, mas não ostenta qualquer tipo de decoração, não 

sabemos se por opção de projecto ou por razões económicas. Já no do 

Mosteiro de Cabeceiras de Basto houve uma cópia que se pode dizer directa 

do trabalho de Pozzo o que não deixa de ser mais um factor contra a atribuição 

desta igreja a André Soares. 

 

Ao fundo da capela está o retábulo. O dourado que o cobre 

inteiramente não choca, antes anula o tom creme de todo o estuque e torna 

mais visível o espaço do sagrado. A capela é longitudinal, mas o corte que é 

operado pelos arcos onde assenta o lanternim e o uso de muitos motivos 

redondos fazem-na parecer menos longa do que na realidade é. Por isso nos 

causa grande admiração o retábulo que por um lado parece largo devido aos 

contornos ondulados exteriores – um retábulo que parece querer abraçar a 

parede onde se insere – mas que, por outro lado, também parece querer 
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dominar o volume da nave, tal é a impressionante projecção, a enorme força do 

seu frontão, visualmente ampliado pela forma em zigzag do ático, pela grande 

amplitude do tampo e desenho da mesa de altar, muito reentrante e quase 

triangular. Nenhum dos retábulos de André Soares interveio de uma forma tão 

decidida no espaço em que se insere. 

 

A capela parece inteiramente construída em estuque, numa 

aproximação ao que então se fazia na Europa Central. A utilização deste 

material é outra das questões que ficam em aberto, da mesma forma que a 

pintura a branco e azul claro em alguns retábulos. Ambas as soluções implicam 

informações que não poderiam ser transmitidas pelas gravuras que eram 

monócromas.  

Em contrapartida, fica resolvida a questão das fontes de informação de 

André Soares para o desenho da capela, com Andrea Pozzo e não com 

Guarino Guarini, o que não quer dizer que não possa ter folheado a Architettura 

civile872. E a verdade é que também não se conhece qualquer tipo de relação 

directa deste matemático e arquitecto italiano com Braga ou o Minho873. 

Esta capela, capaz de provocar o enigmático sentimento de 

estupefacção e maravilha874, vive de uma pujante ornamentação quase toda 

resultante de elementos de carácter arquitectónico e, sobretudo, do lanternim 

que teve que ser forçosamente alto para permitir a existência das 4 aberturas, 

única forma de entrada de luz. O lanternim não tem, portanto, qualquer 

visibilidade exterior, não só pela posição da capela mas, também, porque só 

dentro é que ele parece ter dimensões vultuosas, erro quase ilusionista criado 

pela exiguidade deste espaço e a fortíssima carga decorativa com carácter 

                                                 
872

 Na Tavola XIX, desenho 35, de uma reedição deste tratado (GUARINI, Guarino – 
Architettura civile. Milano, Edizione il Polifilo, 1968) vê-se um capitel ornado com dois pássaros 
e uma folha no meio deles, folha que é similar à que usou nos capiteis adossados desta 
capela. Mas a verdade é que André Soares usou a folha em várias situações diferentes. 
873

 Embora sem essa intenção, Paulo Varela GOMES (Les projets de Francesco Borromini et 
Guarino Guarini pour le Portugal. Révue de l’Art, Paris, 133 (3), 2001, p. 81-92) fez o inventário 
dos desenhos de Guarino em Portugal; nada há que se possa referir ao norte do país. 
874

 TAVARES, Domingos – Guarino Guarini: geometrias arquitectónicas. Porto: Dafne editora, 
2010, p. 13. Deve salientar-se que o autor não se refere a esta capela, mas à capacidade 
criadora de Guarino Guarini. 
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monumental. Não há aqui, portanto, a intenção de o afirmar exteriormente, 

como fizera nos Arcos de Valdevez, como Guarino Guarini fez com a Sacra 

Sindome, a capela do Santo Sudário, sobre os telhados da vizinhança, em 

ostensiva sobreposição à quase colada cúpula da catedral875, ou noutra igreja 

turinense, a de São Lourenço, porque não tinha fachada e se inscrevia na mole 

construtiva do palácio real876. 

 

Duas questões naturalmente se devem colocar: quando é que a capela 

terá sido feita? Haveria dinheiro para a fazer? 

É difícil responder à primeira pergunta. Os seus elementos 

arquitectónicos ou decorativos não nos ajudam pois vimos que tanto foram 

utilizados em outras obras de meados da década de 1740 como noutras bem 

posteriores. Talvez seja mais fácil obter resposta na parte da talha pois não nos 

parece curial que os trabalhos de arquitectura e talha tenham sido realizados 

em datas diferentes, tanto mais que é bem possível que atendendo ao material 

utilizado, o gesso, e ao facto de não haver uma grande perfeição nos ornatos, a 

capela possa ter ficado muito mais barata do que se tivesse sido construída em 

pedra. 

Na documentação que apresentamos no volume 2 desta dissertação, 

transcrevemos algumas páginas de um documento que nos dá conta da 

situação financeira dos Oratorianos e das dificuldades que tiveram para 

levantar a fachada da igreja, o que levou a que as torres ficassem incompletas. 

Mas esse documento também nos ensina que por vezes houve padres que 

socorreram a Congregação com dinheiro.  

Como iremos ver no capítulo sobre a talha, o retábulo da capela 

deverá ter sido entalhado em 1768 (?). Esta parece-nos ser uma data bastante 

plausível para a construção da capela pois também tem a vantagem de ser 

dois anos posterior à conclusão das obras da fachada, o que permitiu alguma 
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 TAVARES, Domingos – Guarino Guarini: geometrias arquitectónicas. Porto: Dafne editora, 
2010, p. 89. 
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 Real Chiesa di San Lorenzo, Torino; s/e, 2000 (?). 
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recuperação económica, tanto mais que, repetimos, não deve ter sido uma 

obra muito dispendiosa, atendendo aos materiais utilizados. 

 

Arquitectura. 14) Capela de Santo Amaro, Sé, Braga. Arcos de 

pedraria e grades de ferro. 1766 (figura 137). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 17 - André Soares – [Projecto de alteração da fachada das capelas do Claustro de 
Santo Amaro], 1768 (Tesouro da Sé) 

 

A intervenção de André Soares na visibilidade da capela de Santo 

Amaro pode ser considerada uma obra extremamente simples, embora dupla 

porque se estendeu à pedraria e às artes do ferro. Não fosse a informação 

documental e não se ficaria a saber destes seus trabalhos porque 

desapareceram quer na voragem dos tempos, quer nas obras levadas a cabo 

pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais na década de 

1930. Esta capela que desde a intervenção da DGEMN passou para a grande 

capela de Nª Sª da Piedade, estava então situada defronte da porta lateral da 

Sé, a que foi aberta por D. Diogo de Sousa, conforme se pode ver na planta 
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publicada pelo Cónego Aguiar Barreiros877. O maior cemitério da cidade de 

Braga, na Idade Moderna, estava localizado defronte daquela capela e das que 

a ladeavam. 

 Ainda hoje é visivel que existe uma porta que dá directamente para o 

extremo norte do transepto da catedral. Para se aceder a essa porta havia 

como que uma passagem que tinha origem na que se abria para o largo do 

Paço. A poente desta passagem existiam ainda três capelas, duas do lado 

poente (Boa Memória e Espírito Santo) e uma a nascente, a capela de Santo 

António. Ou seja, havia quatro capelas e uma passagem que estavam 

colocadas atrás de um conjunto de quatro arcos. Os arcos que estavam nos 

extremos (capelas de Santo António e Espírito Santo) eram bem mais 

pequenos que os que estavam ao centro. A situação não era boa, sobretudo 

para a confraria de Santo Amaro que era a que estava situada ao meio, ficando 

com um pilar defronte do seu retábulo, quiçá ao meio. Por essa razão, na acta 

da reunião de 25 de Abril de 1766 foi escrito que 

 

... os officiais da Confraria de Santo Amaro cita nos claustros da Santa Se Primas 

tinhão feito huma planta para haver de se demulir os dous Arcos que estão nesta Capella, e 

outro que pega na de Santo Amaro, e destes dous fazerem-se tres arcos, de tal sorte e 

grandeza que tome cada hum a aria de sua Capella, na forma do que esta na Capella do 

Espirito Santo...
878

 

 

Um mês depois,  

 

... por considerarem o obstaculo que fazia o pe do Arco desta capella para ser o 

santo digo ser visto o Santo della...
879
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 BARREIROS, Manuel Aguiar – A Catedral de Santa Maria de Braga. Estudos críticos 
archeologico-artisticos. Porto: Marques de Abreu, 1922, (Trofa: Sólivros de Portugal, 1989, p. 
20-21). 
878

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 89v-90v. 
879

 ADB. Nota geral, vol. 776, fls. 175-176: Contrato de obra de Pedraria de ter arcos de 
confradia de Santo Amaro dos claustros da Santa Se Primas desta Cidade com Ignacio Pereira 
carpinteiro do campo da Vinha desta mesma Cidade. ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – 
Arquitectura Civil e Religiosa de Braga nos séculos XVII e XVIII. Os Homens e as Obras. 
Braga: 1994, p. 159. 
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lavraram um contrato com o capinteiro Inácio Pereira 

 

... para transmutarem os dous arcos grandes do meyo em tres arcos iguaes em 

largura e altura na forma da planta que para isso feito tem... 

 

Na realidade esta obra viria a ser levantada pelo fiador, o mestre 

pedreiro de Viana do Castelo, Henrique Ventura Lobo880. 

Ao fazer-se esta obra, a confraria de Nª Sª da Boa Memória, cuja 

capela estava situada imediatamente ao lado, decidiu na reunião da mesa de 4 

de Agosto que 

 

...para mais perfeição da capela de se fizesse o pedestal da parte da capela do 

Espirito Santo, irmão e do mesmo modo para o outro da capela de Santo Amaro... 

 

pelo que chamou à 

 

... mesa o mestre pedreiro Henrique Ventura, que é o que tinha tomado os arcos da 

obra de Santo Amaro dos claustros da Sé, para haver de tomar a obra acima exposta do 

pedestal inteiro, como o outro dos de Santo Amaro...881 

 

Aquele local era bem mais desabrigado que o interior da Sé, muito 

mais sujeito a roubos que as capelas que estavam colocadas no interior do 

templo. Tornava-se, necessário, portanto, haver alguma protecção. Quem 

tomou a iniciativa foi a confraria de Nª Sª da Boa Memória, que numa reunião 

da Junta de Irmãos, determinou 

 

... se fizessem umas novas de ferro na forma das que se acham postas na capela do 

Santuário desta Sé, acrescentando-lhe em lugar das lanças o acréscimo do risco que o nosso 

irmão o Reverendo André Soares da Silva fez visto na mesma junta e aprovado por eles... 

                                                 
880

 Quer os pagamentos, quer o processo completo que ainda existe, nos mostram bem que foi 
mestre Ventura que fez a obra, recebendo 78$400 réis e Inácio Pereira 24$000 réis, 
ultrapassando a obra 6$200 réis o preço contratado (Arquivo da Sé Catedral. Confraria de 
Santo Amaro. Livro de Despesas 1751-1801, fól. 28 e Papeis avulsos). 
881

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 98-98v. 
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devendo tudo ficar  

 

... ao arbítrio dos nossos irmãos inspectores das obras, os reverendos António 

Lopes da Silva e André Soares da Silva...
882 

 

Na sequência desta decisão, a confraria de Santo Amaro resolveu 

também fazer uma obra igual pelo que contratou com os  

 

... mestres Francisco Jose e Sebastião Dias de lhe fazerem as grades de ferro com 

toda a perfeição da arte para a capella da mesma confradia asim e da mesma forma que são 

as que fazem para a capella da Confradia de Nossa Senhora da Boa Memoria dos mesmos 

claustros com o mesmo lavor e risco que humas foram feitas hão de ser feitas (sic) as outras 

sob pena de que faltando na perfeição e risco ou altura de se lhes não aceitarem e fazerem 

outras a sua custa ou as refazerm a sua custa para o que serão vistas e examinadas pelo autor 

do risco que he Andre Soares... 

 

 

Nenhuma destas duas obras existe hoje, nem os arcos, nem as grades 

de ferro. Felizmente conservou-se o projecto, que não está assinado, aquele 

papel que é sempre referido nas escrituras e que vai assinado pelo tabelião e 

pelo dono da obra. É o único documento deste tipo, então vulgar porque 

obrigatório, que conhecemos em Braga! Quando o vimos, ficamos admirados 

sobretudo por ainda existir. E também nos admirou a bela letra com que foram 

escritas as legendas. Mas só depois de conhecermos o assento de irmão na 

irmandade de Santo Amaro é que relacionamos aquela letra com a do Mappa 

de Braga Primaz, ou seja, com André Soares 

 

O Reverendo Andre Ribeiro Soares da Silva morador a Sao Miguel o Anjo foi aseito 

por confrade remido por dar o risco para a obra dos Arcos e todos os mais precizos para a 

conclusao de todas as obras do Nosso Santo sendo nomiado por Inspector das ditas obras o 

                                                 
882

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 109-109v. 
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que tudo consta do termo de juntas a folio 78 e por isso ficou confrade sem dar esmola alguma 

no anno de 1768...
883

 

 

Este projecto está desenhado numa folha de papel com 39x24cm. Na 

parte inferior apresenta o desenho dos Claustros de S. Amaro na forma em que 

se achão e na superior Os Altares dos claustros de S.to Amaro ficarião todos 

com igual descencia, transmutando os dous arcos grandes do meyo, em tres, 

como se deixa ver, nesta Planta. 

Nada há que mereça relevo do ponto de vista artístico. Poderá dizer-se 

mesmo que este tipo de proposta poderia ser apresentada por qualquer mestre 

pedreiro sem grande qualificação. Talvez tenha sido por essa razão que André 

Soares não assinou o desenho, o que contrasta, e muito, com as suas outras 

duas obras conhecidas, a cartela da página de rosto dos Estatutos da 

irmandade de Santa Ana e Santos Passos e o Mappa de Braga Primaz, que 

estão assinadas, uma com o nome completo. 

O que então existia eram quatro arcos, dois mais largos ao centro e 

dois menores em cada lado. Os do centro serviam de passagem para uma 

porta existente no transepto, lado Norte, da Catedral e para albergar as capelas 

de Santo Amaro e Nª Sª da Boa Memória. O retábulo de Santo Amaro ficava, 

assim, tapado, sensivelmente a meio, por um dos arcos. A proposta 

apresentada foi muito simples e pragmática: transformar os dois arcos em três, 

cada um com sua serventia específica, desafrontando, desta forma, o de Santo 

Amaro. Como medida utilizou, sensivelmente, os arcos das capelas dos 

extremos, Santo António e Espírito Santo. Os arcos ficaram um pouco 

melhorados ao receberem uma moldura e ao terem uma almofada sobre a 

pilastra que separava as capelas. Para maior segurança, colocou um 

gradeamento; mas como a obra se perdeu, não podemos saber qual poderá ter 

sido o seu desenho. 

Não deixa, contudo, de ser importante porque é mais uma uma parte 

de um todo, uma obra que nos permite entender melhor quem foi André 
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 Arquivo da Sé Catedral de Braga. Livro de assento de irmãos da Confraria de Santo Amaro, 
fól. 5v. 
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Soares, um homem que tanto aceitou conceber trabalhos extraordinários como 

outros quase sem expressão artística. É, também, mais um documento para o 

conhecimento da cripto-história de arte bracarense, quase sempre tão 

desprezada884. E, finalmente, é também importante porque com este desenho 

ampliamos de dois para três o acervo de papéis conhecidos da lavra de André 

Soares. 

 

Arquitectura. 15) Igreja dos Santos Passos, Guimarães. 1769 

(figuras 138 a 145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 18 - Egreja de Nossa Senhora da Consolação em Guimarães. “Archivo 
Pittoresco”, Lisboa, 7, 1864, p. 93 
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 Sobre os conceitos de cripto-história de arte veja-se SERRÃO, Vítor – A Cripto-História de 
Arte: Análise de obras de arte inexistentes. Lisboa: Livros Horizonte, 2001. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
382 

 

Aparentemente, esta igreja tem uma documentação perfeita pois existe 

o livro de obras que já foi, inclusive, parcialmente publicado885. Mas não é bem 

assim. Nada há, por exemplo, que nos informe sobre as razões porque André 

Soares foi escolhido. Esta palavra é muito forte mas é a correcta, conforme se 

pode ler naquele documento que a partir daqui seguiremos pontualmente: 

 

... Estes zelosos e rectos administradores cuidarão, como ja haviam cuidado, os 

emediactos [antecessores] na aplicação de se fazer o risco da obra, com todo o dezempenho, 

procurando com diligencia e actividade architecto perito que o fizesse, e, com efeito, 

persuadirão ao famozo curioso na arte de architectura Andre Ribeiro Soares da Silva, da 

Cidade de Braga, que fizerão vir a esta capella ver o citio em que se pretendia formalizar a 

sumptuoza obra para idear o mesmo risco e planta / fól. 5v / que vindo, e vendo tudo, tomou a 

incumbencia de o fazer. Cuidouce comeficacia em que a desse com a possivel brevidade; 

porem, como a sua deliberaçao preçizava de tempo para o acerto, alem das grandes 

ocupaçoes em que he constetuido, levou tempo... 

 

Fosse por memória de outras obras hoje desconhecidas – excepto o 

portal do convento de Santa Rosa de Lima – fosse pela ligação que teve com o 

arcebispo que permaneceu dois anos em Guimarães, pelo conhecimento de 

outras obras bracarenses, ou por qualquer outra razão, em nenhum outro local, 

excepto Viana, foi André Soares tão bem tratado e com tanta admiração. Em 

Braga, por aqueles anos, não só foi preterido na concepção do novo retábulo-

mor para a igreja de Santa Cruz – que pouco depois seria destruído, nem 8 

anos teria de vida apesar de ter sido o retábulo mais caro que se fez no Entre-

Douro-e-Minho, com o custo extraordinário de 1.650$000 réis886 – como 

também a irmandade de Nª Sª da Boa Memória não aceitou de imediato o 

retábulo que lhe quis oferecer por sua devoção.  

O documento não nos informa a data em que André Soares esteve em 

Guimarães, mas foi antes do tempo quaresmal do anno de 1769. Antes de 14 
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 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Os alvores do rococó em Guimarães e outros estudos sobre 
o barroco e o rococó do Minho. Braga: APPACDM Distrital de Braga, 2003, p. 31-40. 
886

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol 779, p 8v-9v: Contrato de obra de retabollo da capela mor da 
egreja de Santa Cruz desta cidade e sanefas da irmandade de Santa Cruz desta mesma 
cidade com Luis Manuel da Silva dos Penedos e com Manuel Carneiro da Costa da rua de 
Santo Andre do Quinteiro. 26 de Janeiro de 1767. 
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de Junho já elaborara o projecto e o enviara para Guimarães pois nesse dia 

houve uma reunião para o aprovar: 

 

Chegado o risco e planta da obra cuidou a dita meza em lhe dar principio para que 

não ficasse sepultado no esqueçimento das mezas foturas e da irmandade e ainda dos devotos 

deixarem de continuar com tão sumptuoza obra, que não so ha de servir para honra e gloria, e 

honrra de Deus, mas tambem para a grandeza da terra e admiração do povo que nella 

empregar a vista porque foi o dito risco e planta patente e visto não so pella irmandade, mas 

ainda por / fól. 6v / por muitas pessoas principaes e de juizo claro e curiozos e ainda por 

mestres peritos na arte da Architectura que todos uniformemente aprovarão e repetirão a 

execução de tão famoza obra a sumptuozo templo com a poçivel brevidade. 

 

Quinze dias mais tarde foi lavrado o contrato da obra de pedraria com 

Bartolo Domingues a Antonio Francisco e Miguel Carvalho de Arões887. 

Nada no documento nos informa sobre a obrigação de André Soares 

acompanhar a obra, a não ser no fim do contrato de pedraria porque, como era 

tradicional, deste preço os ultimos 200$ so se hão de entregar depois da obra 

acabada, vista e examinada por Diogo Soares e Andre Soares... André Soares 

não quis receber dinheiro algum pelo seu trabalho, pelo que a irmandade 

achou por bem gastar 13$800 réis na compra de trinta covados de crepe e 

forro que se lhe deu em agradecimento da factura do dito risco. Diogo Soares, 

que por ordem da mesa se mandou vir para fazer orçamento das obras, 

também nada quis receber; mas a irmandade, reconhecida, gastou a mesma 

quantia na compra de arratel e meio de tabaco... Diogo Soares veio pelo 

menos duas vezes de Pombeiro, onde estava a trabalhar nas obras do 

Mosteiro: uma certamente para orçar a obra e a outra para analisar o seu 

andamento. 

 

Já vimos que André Soares deverá ter mudado ligeiramente o local de 

implantação do templo de forma a poder criar uma plataforma em que a igreja 

pudesse ter uma localização que que fosse mais visível do que naquele lugar 
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 Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, Guimarães. Nota do tabelião João Ribeiro, N-951 (N-
971, cota antiga), fls.13-13v. Contrato cedido pelo Dr. António José Oliveira, a quem agradeço. 
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chão, a poucos metros do pequenino rio vimaranense. E tão importante era 

para ele a questão da localização que não só se deslocou a Guimarães para 

estudar o sítio como gastou uma das quatro folhas de papel imperial... em que 

dispoem as plantas, riscos ou desenhos que se achão assinados... pois o 

primeiro papel Mostra... todo o terrapleno, aria, e ambito e superficie da terra. 

Ou seja, ao ter este cuidado estava a afimar mais uma vez o primado 

do lugar, a importância da colocação dos edifícios em sítios onde pudessem 

sobressair, o que só não aconteceu com a casa da Câmara por razões óbvias 

e com aqueles edifícios cujo lote o não permitia sendo que, contudo, o palácio 

do Raio não deixa de ter a sua segunda fachada mais importante, a que está 

voltada a sul, num local de bastante sobranceiro à rua e fonte pública que 

então ali existiam. 

Neste novo projecto vimaranense, André Soares foi acompanhado por 

Diogo Soares, uma parelha que já encontramos no edifício da casa da Câmara 

e que poderá ter co-existido noutros locais pois os seus nomes surgem por 

mais do que uma vez num mesmo edifício embora a parca documentação 

conhecida não permita que os associemos. É possível que a vigilância da obra 

tenha cabido ao mestre de pedraria, pois, repetimos, sabe-se que foi a 

Guimarães pelo menos duas vezes. 

A obra vimaranense foi a última que André Soares realizou pois a 

morte levou-o no final daquele ano. Nela se continuou a afirmar o tardobarroco, 

primeiro no bombeado da fachada, numa tensão que se repete no desenho da 

escadaria de acesso e do adro – como já se vira na capela de Santa Maria 

Madalena –, em que até os cantos da fachada são curvos, numa solução que 

de imediato nos leva a pensar na fachada da Kollegienkirche (1694-1707), de 

Fischer von Erlach888 (fig. 427), ou na abadia de Weingarten889 porque todo o 

restante é diferente, incluindo a colocação das torres que em Salzburgo e 
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 A melhor forma de conseguir imagens desta igreja é ainda através de gravuras pois está 
situada num local onde é muito difícil fotografar. Veja-se, por exemplo, a de Benjamim Kenckel, 
Prospeckt der Kollegienkirche in Salzburg: SAMMER, Alfred – J. B. Fischer V. Erlach: 
Akzentuierte Dokumentation der Sakral – Architectur in seinem 275.Todesjahr. Viena, 1999, p. 
94-95. 
889

 BECK, Otto – Die Basilika zu Weingarten. Regensburg: Verlag Schnell & Steiner, 1997. 
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Weingarten estão ao lado da fachada, numa solução que até está mais próxima 

da parte central da antiga igreja conventual, actual paroquial da pequena 

cidade bávara de Ochsenhausen890. A nave é longa pelo que dificilmente 

poderia permitir uma planta centrada, mas a ideia está lá, ainda que 

timidamente, pois os cantos estão interiormente arredondados. É bem possível 

que Carlos Amarante tenha visto esta igreja antes de projectar 18 anos mais 

tarde a fachada da igreja do Hospital de São Marcos, em Braga. 

Em 1862 foram colocadas as torres, da autoria de Pedro Ferreira891. E 

pena foi que assim tivesse acontecido, como também se lamentam os relógio e 

azulejos pois as gravuras anteriores a estas alterações mostram-nos uma 

igreja incomparavelmente mais tensa, muito mais contida, uma excelente obra 

tardobarroca. 

                                                 
890

 BECK, Otto – Pfarrkirche Sankt Georg Ochsenhausen. Regensburg: Verlag Schnell & 
Steiner, 1998. 
891

 CALDAS, António, José Ferreira – Guimarães. Apontamentos para a sua história. Porto, 
1881 (2ª ed. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento / Câmara Municipal de Guimarães, 
1996, p. 351). 
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5.4 A talha 

 

A arte da talha tem uma importância no contexto da obra de André 

Soares tão grande quanto a da arquitectura. São em maior número as obras 

desta arte, o que é natural pois os ritmos de mudança, de vontade de inovar, 

foram mais frequentes nesta disciplina. Em geral, as obras de talha têm, 

também, uma qualidade extraordinária. Há, porém, uma diferença, algo que se 

manifesta desde muito cedo, sensivelmente desde 1752 ou 1753: enquanto na 

arquitectura foi lentamente caminhando para uma ausência de qualquer tipo de 

decoração que não fosse directamente beber a elementos arquitectónicos, na 

talha deu a conhecer outra personalidade, isto é, aquela que já inicialmente 

mostrara ser, a de alguém profundamente ligado a um fortíssimo sentido 

decorativo, em que muito cedo colocou de lado a figura humana e passou a 

manifestar uma quase luxuriante sensibilidade vegetalista que tem tanto de 

dívida às gravuras que compulsou, quanto à sua capacidade inata para criar 

novas formas. 

Tudo poderá ter começado com a obra do sacrário da igreja de Nª Sª a 

Branca – melhor dizendo, o que sobra da intervenção no retábulo em que se 

integra – desenhado quando André Soares tinha já a idade de 30 anos. A 

intervenção posterior que transformou a envolvente deste retábulo numa obra 

neoclássica não nos permite compreender a extensão deste primeiro trabalho 

tridimensional, documentado, do autor. Os painéis que estão ao seu lado não 

devem pertencer ao conjunto, antes parecem uma tentativa frustre de o integrar 

no novo retábulo neoclássico. A arquitectura está aqui bem presente nas 

colunas assentes em fortes bases, na cúpula e na moldura da porta interior; o 

barroco está no frontão invertido, nos ornatos laterais e na decoração das 

colunas; a assimetria vê-se nos paineis das portas, na concha e em mais 

alguns motivos decorativos. Ou seja, estamos perante uma obra em que está 

mais do que patente a transição, servida por uma composição delicada e uma 

execução perfeita (de José Álvares de Araújo). 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
387 

 

Cronologicamente, a seguir, têm-lhe sido atribuídas a talha do cadeiral 

de Bustelo, em Penafiel, e os retábulos laterais e duplos da matriz da Póvoa de 

Varzim, de que não se conhecem as datas rigorosas, mas que se sabe terem 

sido construídos no triénio de 1755-1757. Têm uma coisa em comum, estão 

totalmente revestidas a ouro. Mas a concepção não parece ter saído das 

mesmas mãos. O primeiro destes trabalhos tem um desenho mais seguro e 

mais matérico; o segundo parece uma “assemblage”, em que sobressaem, 

sobretudo, as enormes e vistosas sanefas, muito irregulares, quase parecendo 

o seu desenho uma composição em que foram juntos, um pouco ao acaso, uns 

tantos motivos rococó. Enquanto o primeiro se enquadra perfeitamente no 

conjunto da obra documentada de André Soares, a talha da Póvoa de Varzim 

levanta enormes dúvidas e exige um longo trabalho de análise que, mesmo 

assim, poderá acabar por não dar resultados os resultados desejados, tão 

frequente e assumida era a cópia, total ou parcial. E esse é o grande, enorme 

problema para quem quiser avançar no estudo da talha deste período tendo 

apenas como base a análise formal. A forma como a madeira foi entalhada é 

muito diferente daquela que foi utilizada nas suas obras documentadas. Para 

além de que todo este conjunto parece ter tido origem em diferentes mãos, tais 

são as diferenças formais existentes entre os retábulos laterais, o retábulo-mor 

e as caixas dos púlpitos (fig. 392, 393)! 

O ano de 1756 foi decisivo na obra de André Soares pois coincidiu 

com a imensa encomenda de desenhos para a nova talha da igreja e sacristia 

do mosteiro de Tibães: retábulo-mor; retábulos de Nª Sª Rosário e de S. João 

Baptista, com frontais e seis castiçais, cada; retábulo da sacristia, 36 sanefas 

na igreja e sacristia; sanefão; talha das frestas da capela-mor; portas que dão 

acesso às capelas laterais. 

Depois de a 5 de ter Abril de 1755 ter sido lavrado o contrato de 

pedraria para a extensão da capela-mor892, exigência imposta pelos novos 

pontificais que lá se passaram a realizar com muito maior pompa, havia que 

                                                 
892

 Contrato da obra da capella maior do convento de Tibães que deu o Rev. Padre Geral de S. 
Bento a Manuel e Domingos Carvalho, de Cossourado. ADB. Nota Tibães, 1ª série, vol. 82, fls. 
40v-42. 
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renovar a talha. Numa primeira fase, o mosteiro avançou com todos os 

trabalhos que pudessem ser visíveis por quem entrasse na igreja pela porta 

principal, isto é, o retábulo-mor e os dois da cabeceira da nave e o sem fim de 

sanefas, trinta e seis (!), as molduras das frestas da capela-mor e algumas 

outras peças mais. Deste modo, a igreja passaria a apresentar uma falsa 

aparência de obra homogénea! 

A série de gravuras nº 49 concebida por François-Xavier Habermann e 

impressas por George-Leopold Hertel (fig. 408, 409 e 410) é bem 

exemplificativa deste tipo de retábulos. Da mesma forma que se vê em Tibães 

e noutras obras de André Soares, os modelos aqui apresentados têm uma 

estrutura muito forte que em certos casos pode ficar submersa num conjunto 

muito grande de motivos decorativos que quase levam a crer que que se auto 

sustentam. Mas, embora bastante escondidas, as cornijas, capiteis, colunas e 

entabelamentos sobressaem. A arquitectura acaba por ter momentos de 

grande visibilidade. É, aliás, a continuação do que já se vira na Casa de 

Fresco, hoje no parque do Santuário do Bom Jesus do Monte e nos dois 

painéis simétricos de azulejo do Antigo Paço Arquiepiscopal. 

Nesta igreja, toda a talha, sem excepção, foi integralmente dourada 

(também foram integralmente dourados os retábulos de Nª Sª das Dores, 

capela da Lapa, Nª Sª do Rosário e todos os da igreja de Nª Sª da Agonia), o 

que contraria a estética rococó e nos remete para o tardobarroco. O mesmo 

não se observou no retábulo da sacristia que tem as molduras e as partes mais 

salientes pintadas de branco bem como, o que é muito mais curioso, os putti 

que estão sobre as urnas, solução que repetiria noutros locais, como os 

púlpitos desta mesma igreja, integralmente dourados e que seria depois 

também utilizada por outros artistas, mesmo em situações e peças 

diferentes893. 

                                                 
893

 Sem querermos ser exaustivos, lembramos: 1. os retábulos das sacristias da Sé de 
Lamego, de 1757, e do convento das Chagas da mesma cidade (QUEIRÓS, Carla Sofia 
Ferreira – Os retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para a formação de uma 
escola regional: 1680-1780. Lamego: Câmara Municipal, 2002, p. 266 e 269-271, fig. 53 e 77) 
que poderão ter tido origem na gravura n. 395 de Haberman executada por Martin Englebrecht, 
de que existe um exemplar na biblioteca da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
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Este caso é extremamente interessante porque é algo similar, por 

exemplo, ao que se pode ver nos retábulos laterais das igrejas de peregrinação 

de Birnau894 (fig. 333) e de Steinhausen895, ou nas dos conventos de 

Zwiefalten896 e Ottobeuren897, todas no sul da Alemanha898, em que os putti 

também estão pintados de branco e ao lado dos retábulos, o que poderá 

indiciar algum conhecimento complementar do artista, para além daquele que 

poderia ser dado pelas gravuras a preto e branco. Infelizmente ainda não só 

não conseguimos encontrar as razões que levaram o artista que elaborou o 

programa para a pintura/douramento a avançar por esta opção como também 

não sabemos quem foi o autor desse programa, se o próprio autor do desenho 

da talha, André Soares, se qualquer outro. 

 

O branco e o ouro também foram usados no retábulo de Nª Sª dos 

Prazeres (igreja do Colégio de S. Paulo) e na talha que o envolve, agora com 

pequeninos apontamentos de azul claro. Questionamos os pintores que 

trabalharam no restauro do douramento/pintura – terminado em Agosto do 

corrente ano de 2010 – se aquelas cores seriam de origem ou pertenceriam a 

intervenções posteriores dado que o retábulo recebeu em 1898 duas imagens 

(Sagrado Coração de Jesus e Santa Maria Alacoque)899 que lhe alteraram a 

                                                                                                                                               
Porto; 2. a pedra de armas da Igreja da Misericórdia, datável de 1769; 3. o arco da capela 
lateral direita do transepto da igreja do convento do Carmo (Braga); 4. a maquineta do retábulo 
da capela do Horto, Póvoa de Lanhoso; 5. a fonte da sacristia da igreja de S. Francisco de 
Assis, em S. João del Rei, Minas Gerais, talvez riscada pelo minhoto natural de Parada do 
Monte, Melgaço, Francisco Lima Cerqueira e datável de 1790-1800; 6. a pedra de armas da 
Igreja da Misericórdia (Braga), de 1769; etc. 
André Soares também utilizou cabeças de meninos nos extremos da talha do arco do retábulo 
de Nª Sª dos Prazeres e no aro que envolve a imagem da padroeira no retábulo de Nª Sª do 
Rosário. 
894

 BROMMER, Hermann – Birnau. Un sanctuaire au bord du lac de Constance. Estrasburgo, 
Éditions du Signe, s/d. 
895

 BISCHOF, Georg; SCHNELL, Hugo – Steinhausen. Wallfahrtskirche bei Bad Schussenried. 
Regensburg: Vela Schnell & Steiner, 2000. 
896

 KOSLOWSKI, Úrsula – La Cathédrale de Zwiefalten. Passau: Kunstverlag Peda, 1999. 
897

 BEER, Johannes – Ottobeuren. Konigstein im Taunus: Langewiesche – Bucherei, 1996. 
898

 Percorremos demoradamente, no ano de 2000, o Sul da Alemanha e constatamos que esta 
era uma prática usual.  
899

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Arte Religiosa e artistas em Braga e sua região (1870-1920). 
Braga: APPACDM Distrital de Braga, 1999, p. 145-146. Neste livro dizemos que as esculturas 
saíram das mãos de João Evangelista de Araújo Vieira e foram pintadas e encarnadas por José 
Dias Ferreira. Na observação que agora foi possível fazer à base destas obras, foi confirmado 
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invocação e um pouco a forma. Informaram-nos que lhes parecia que 

conservava as pinturas originais, que o seu trabalho fora sobretudo de limpeza, 

com raras intervenções pontuais. 

Estas mesmas cores, mas agora com o azul claro em muito maior 

extensão, também se podem também ver na talha que André Soares concebeu 

no mesmo ano – mas só executada em 1763 – para a capela de S. Miguel-o-

Anjo900; a verdade é que a pintura e douramento da talha desta igreja apenas 

viria a ser feita no ano de 1782. Outros retábulos há que também ostentam o 

branco, ora com ouro, ora com ouro e azul. No primeiro caso temos os da 

igreja do Recolhimento do Menino Deus, em Barcelos (1755) e o de Santo 

António, na Sé Catedral (1768?); no segundo, salientamos os retábulos-mor da 

capela de Guadalupe, Braga (1768) e da Matriz do Pico de Regalados (1767 ou 

1768?). Mas há uma questão muito pertinente: não sabemos nem as datas dos 

seus primeiros douramentos, nem, sequer, se as pinturas que agora estas 

quatro obras ostentam são do século XVIII. 

 

Uma outra questão extremamente importante tem a ver com a 

diferença abissal que existe entre a talha de Tibães (e a dos caixilhos dos 

grandes janelões da sacristia da igreja do mosteiro de Rendufe, em tudo 

semelhantes aos de iguais peças da casa mãe, havendo, inclusive, um modelo 

que foi inteiramente copiado) e a da capela de S. Miguel-o-Anjo. Não é 

necessário olhar para elas com atenção para se perceber que, aparentemente, 

nada têm a ver uma com a outra, nem sequer o seu Autor, pois são em tudo 

extremamente diferentes! Mas a verdade é que o autor foi o mesmo! A questão 

está, sobretudo, relacionada com o encomendador. Pode dizer-se que se 

repete aqui a dualidade que já vimos entre a casa da Câmara e o palácio do 

Raio. 

                                                                                                                                               
nome do escultor mas não o do pintor pois está assinado Bento Alves o que contraria a fonte 
que utilizamos, um jornal da época que narrou a inauguração deste trabalho.  
900

 OLIVEIRA, Eduardo Pires de – A Capela de São Miguel-o-Anjo. Braga: Irmandade de Nª Sª 
do Ó, 2006, p. 38. 
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Estranha-se a diferença nas cores utilizadas, a dicotomia 

monumentalidade/simplicidade e a complexidade/leveza dos ornatos existente 

entre ambas. Não há dúvida que estamos perante dois programas totalmente 

diferentes embora se deva ficar admirado pela extrema singeleza da talha da 

capela porque esta tinha um lugar muito importante, mas pontual, no cerimonial 

das entradas dos arcebispos porque era lá que se “revestiam” antes de 

entrarem solenemente na sua nova cidade, para além de que era, também, 

uma das mais ricas pois em 1762 a confraria ali sedeada ocupou o 10º lugar 

entre as que tiveram mais receitas em Braga901. 

Se a documentação não fosse tão clara, seria extremamente difícil 

dizer-se que ambas estas obras tinham sido concebidas por tal mestre! E 

mesmo com a ajuda dos documentos parece ainda estranho que a autoria seja 

efectivamente de André Soares! 

Há, porém, um pormenor que se torna particularmente importante num 

dos retábulos deste conjunto, o da capela-mor: é o primeiro na região de Braga 

em que se vê um tratamento arquitectónico decididamente diferente na zona do 

embasamento902. 

Como já vimos, não se consegue saber hoje a extensão das alterações 

que André Soares introduziu no retábulo de Nª Sª a Branca pois apenas se 

conserva o sacrário903.  

Não conhecemos, também, a cronologia absoluta da concepção das 

suas intervenções levadas a cabo no ano de 1756, sobretudo a da elaboração 

do desenho dos sete retábulos, três na capela de S. Miguel-o-Anjo e quatro em 

Tibães (três na igreja e um na sacristia). Como também não sabemos, sequer, 

o ano exacto em que fez a intervenção no coro alto do convento de Bustelo, em 

Penafiel, que tudo indica ser obra sua. 

                                                 
901

 ADB. Col. Cronológica, doc. 2844. Mapa das contas das confrarias de Braga. 1762 (?). 
902

 Já Francisco LAMEIRA - O retábulo em Portugal: o Tardobarroco e o Rococó. Promontoria, 
Faro, 4, 2006, p. 362, reconhecera que os retábulos de André Soares tinham uma turgidez e 
uma expressão inusitadas sem, contudo, estudar em particular esta questão.  
903

 Venda de Retabollo para o Altar de nossa Senhora dos Prazeres do Coleio de São Paullo 
que fees Marceliano de Araujo escultor desta cidade aos ofeciaes da Irmandade da mesma 
Senhora. ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 728, fls. 28v-29. 
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Enquanto os retábulos da igreja do convento de Tibães têm o 

embasamento seguido, sem uma monumentalidade especial, sem qualquer 

protuberância para a frente ou para os lados – mas com um recorte contínuo 

em toda a sua frente, incomparavelmente mais complexo do que se pode ver 

na gravura de Salomon Kleiner do Garten Palais Schwarzenberg904, quase 

parecendo trabalho de carpinteiro, de recorte – no da sacristia há como que um 

alargamento, uma maior volumetria, as linhas deixam de ser direitas de cima 

até abaixo, o que se vê, também, embora de forma mais leve, na talha que está 

por detrás da cadeira do D. Abade, em Bustelo, que faz lembrar um pequeno 

retábulo, na base das colunas interiores do retábulo-mor de Tibães e, de forma 

ainda mais diluída, nos dois retábulos laterais da capela de S. Miguel o Anjo. 

E se olharmos bem e quiseremos fazer uma leitura mais integrada da 

arte de Soares, veremos, também, esta projecção lateral na forma como lança 

e abre obliquamente as colunas ou molduras que antecedem as portas nos 

edifícios do palácio do Raio e da casa da Câmara ou, ainda, na colocação das 

grandes peanhas do retábulo de Nª Sª dos Prazeres, da igreja do Colégio 

Jesuíta que, embora externas a ele, têm que ser vistas como parte integrante. 

Ao fazer esta projecção, o artista está a criar uma certa noção de profundidade, 

o que de imediato dá a estes retábulos uma maior monumentalidade e 

teatralidade905. 

                                                 
904

 PRANGE, Peter – Salomon Kleiner und die Kunst des Architecturprospekts. Augsburgo, 
Wissner, 1997, p. 122. 
905

 É interessante ver que há um desfasamento formal entre o rococó destas peanhas e o 
barroquismo destas extraordinárias esculturas de Mateus e Lucas. Reinaldo dos Santos 
salientou a sua aproximação à arte de Bernini (SANTOS, Reinaldo – A escultura em Portugal, 
vol. 2. Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes, 1950, p. 63). Já o autor da ficha do catálogo 
Triomphe du baroque (Triomphe du baroque. Bruxelas: Fondation Europalia International, 
1991, p. 232, 234.) aproxima algumas particularidades (cabelo e barbas) com as do túmulo de 
D. Manuel de Moura Manuel, da Vista Alegre; e data a imagem de Mateus de cerca de 1740, o 
que não pode ser porque o seu contrato, conforme já vimos, foi lavrado em 14 de Abril de 
1756, juntamente com o preenchimento com talha do arco que está acima deste retábulo: ADB. 
Nota do Tabelião Geral, vol. 737, fls. 124v-125; note-se que Robert Smith cita este documento 
mas não refere a questão das esculturas, nem o nome do escultor que as executou: António 
Pinto de Araújo (André Soares..., p. 60, nota 95). 
Os outros dois evangelistas, os que estão no retábulo do outro lado da nave, nada, 
rigorosamente nada têm a ver com estes a não ser a colocação e as dimensões serem 
semelhantes; e também não acompanham Lucas e Mateus na oportunidade do momento da 
sua execução pois nem o contrato desse retábulo nem a documentação conservada refere a 
execução dessas duas imagens. 
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Bem diferente é a forma dada na parte superior do embasamento e 

inferior do corpo do retábulo-mor da capela de S. Miguel-o-Anjo, em que há um 

repuxado de cada lado que sustenta as peanhas onde são colocadas as 

imagens.  

De onde é que terá surgido esta fonte de inspiração? Se pensarmos 

nas gravuras que poderiam integrar o acervo das bibliotecas dos antigos 

conventos do Minho, teremos que dizer que nada vimos de semelhante entre 

as que se conservam, maioritariamente hoje nas colecções da Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto e na Biblioteca Municipal do Porto. A 

verdade é que não temos, nem inventários que nos permitam conhecer as que 

existiam, nem, portanto, sabemos quais foram as que se perderam ao longo 

dos tempos, mormente nas transferências operadas após a Lei da 

Desamortização906. Mas também nem todas as gravuras que motivaram obras 

foram preservadas, veja-se, por exemplo, a que Robert Smith deu a conhecer 

como possível fonte de informação para a parte central do ático do retábulo-

mor da igreja de Tibães, e antes e depois deste para tantos outros, da autoria 

de Gotfried Bernard Goz907. Não conseguimos encontrar esta gravura naquelas 

colecções portuenses.  

Mas houve uma gravura similar em que aquele motivo surge, embora 

com um tratamento diferente, menos imediato, parecendo mesmo ter tido a 

gravura de Goz como fonte. É de muito pequenas dimensões, intitula-se 

SEDES SAPIENTIAE, e é da autoria de um dos irmãos Klauber (fig. 428). 

Integra um livro que mais não é que uma recolha de muitas gravuras, todas dos 

mesmos autores, sem página de rosto, e que para meros efeitos de 

                                                 
906

 Exceptuando os livros pertencentes ao mosteiro de Tibães que foram transferidos para a 
Biblioteca Municipal do Porto, os que pertenceram às livrarias dos restantes conventos do 
Minho estão guardados no Arquivo Distrital de Braga. Veja-se o inventário dos seus catálogos 
em VASCONCELOS, Maria Assunção Jácome de – Velhos Cartórios e Livrarias: Registo dos 
seus índices, catálogos e mais papeis. In O Arquivo e a cidade. Páginas da História 
Bracarense. Braga: Arquivo Distrital de Braga / Universidade do Minho, 2008, p. 297-305. 
907

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 105, foto 57. 
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catalogação recebeu na Biblioteca Pública de Braga um título razoavelmente 

correcto: Ladaínhas de Nossa Senhora908. 

O retábulo-mor da capela de S. Miguel-o-Anjo também se pode 

reivindicar desta gravura, que aproveita apenas metade do desenho. Se 

olharmos com atenção e se invertermos a sua forma, de côncava para 

convexa, poder-se-á aceitá-la como uma plausível fonte de inspiração de André 

Soares para esta obra, o que também nisso nos mostra a sua capacidade 

criadora. Esta situação é ainda mais plausível dado que os dois retábulos 

foram concebidos no mesmo ano.  

 

Há ainda duas questões que devem ser levantadas com a obra da 

talha da igreja e sacristia do mosteiro de Tibães. Uma tem a ver com a 

extensão do trabalho. Nunca no Minho tinha havido uma encomenda tão 

vultuosa, o que pressupõe uma capacidade enorme aos mais variados níveis e 

interlocutores. Desde logo a financeira por parte dos encomendadores, mas 

também a capacidade de resposta na execução de tantos projectos e 

desenhos e de realização de todas estas obras por parte dos executantes. A 

passagem de um dos entalhadores para a Congregação Beneditina (José 

Ferreira Vilaça), poderá ter facilitado a coordenação de todos estes trabalhos, 

mas deverá ter sido um forte golpe para José Álvares de Araújo que passou a 

ficar só com toda a empreitada, embora se possa suspeitar que, ao sair da 

sociedade, o fututo frei José Vilaça tenha aceite ficar com a incumbência da 

parte da escultura. 

A segunda questão tem a ver com a dimensão do retábulo. Nunca 

antes em Braga e no Minho tinha sido feita uma obra tão grandiosa. A forma 

como foi redigido o contrato não nos permite perceber a evolução da nova obra 

de talha de Tibães, nem discriminar a quantia em que foi avaliado o retábulo, 

mas não exageraremos se dissermos que deverá ter andado pelos 1.500$000 

réis. Ora, até esta data André Soares apenas tinha riscado três obras de talha, 

sendo que duas são de pequena dimensão (Nª Sª a Branca e S. Miguel-o-Anjo) 

                                                 
908

 Tem a cota: Reservados 339A. 
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e a outra dificilmente se pode considerar maior (arco do retábulo de Nª Sª dos 

Prazeres). 

O que se conserva do trabalho na igreja de Nª Sª a Branca (1751), o 

sacrário, é, sem dúvida alguma, uma obra de grande qualidade mas não nos 

permite avaliar a extensão do que André Soares poderá ter para ali projectado. 

A talha do arco do retábulo de Nª Sª dos Prazeres (1754) não é uma obra que 

se possa considerar como particularmente interessante do ponto de vista 

estético. E a obra da capela de S. Miguel-o-Anjo (26 de Abril de 1756) é, 

inquestionavelmente, algo muito simples; só não dizemos menor porque foi 

uma obra total, da maior à menor peça, do retábulo-mor às mais pequenas 

sanefas. Mas não deixa de ser igualmente interessante, sobretudo para o 

conhecimento de André Soares, pois permite-nos ver a sua capacidade de 

reacção perante um orçamento muito exíguo. 

O retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães (9 de Outubro de 1756) 

surge assim como uma obra maior, quase se poderá dizer perfeita, sem 

qualquer comparação – quer na dimensão, quer na qualidade – com outras 

obras minhotas. É a primeira grande obra de André Soares no domínio da arte 

da madeira! E é importante ver que não teve qualquer problema com a brutal 

mudança de escala, o seu traço continuou seguro, não há aqui qualquer 

oscilação. 

Reflectindo um pouco sobre a talha da região, veremos que são raros 

os retábulos grandiosos e todos são, também, bastante menores que este. Um 

é o retábulo-mor, joanino, da igreja do antigo convento franciscano de Real, 

Braga, contratado por António Francisco Palmeira, em 29 de Outubro de 1737, 

pela quantia de 550$000 réis909. O outro está na igreja do santuário de Nª Sª de 

Porto de Ave (1752?) (fig. 391); é um retábulo já rococó, de desenho irregular, 

com um ático mal elaborado, demasiado baixo, o que nada combina com a 

altura de toda a obra e que de imediato faz lembrar o retábulo-mor da igreja do 

convento feminino do Carmo, em Guimarães, curiosamente ambos entalhados 

                                                 
909

 ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 663, fls. 84v-85. Contrato da obra de retabulo para capela 
mor do mosteiro de S. Francisco desta cidade com Antonio Francisco da freguesia de Palmeira, 
termo desta cidade. 
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por José Álvares de Araújo! Não se sabe o preço deste retábulo mas deverá ter 

sido vultuoso porque o entalhador está assinalado em Porto de Ave nos anos 

de 1753 a 1755910.  

O retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães surge assim como o 

primeiro grande retábulo e de extrema qualidade em terras minhotas, pioneiro 

de uma pequena série que se pode dizer restrita a obras concebidas por André 

Soares e frei José Vilaça, isto é, a três mosteiros beneditinos (Tibães, 

Pombeiro e Cabeceiras de Basto), a um franciscano (Vale da Piedade, Porto) e 

aos de duas confrarias (Sª do Rosário, Viana do Castelo e Santa Cruz, em 

Braga). É, curiosamente, muito diferente do retábulo de Nª Sª do Rosário, o 

que também nos mostra a sua capacidade criadora. 

Essa vontade de sempre inovar não nos impede de encontrar uma 

série de pormenores ou partes significativas de obras que se repetem ou têm 

grandes similitudes.  

Já atrás dissemos que o conjunto em que se integra a cadeira do D. 

Abade, no coro alto do mosteiro de Bustelo, faz lembrar um retábulo. A 

diferença reside em que a parte central está preenchida com uma tela, algo 

que voltaria a fazer noutra obra que lhe vem sendo atribuída, os dois retábulos 

do transepto da Sé de Lamego, que também têm bastante desenvolvida a parte 

inferior e de uma forma muito poderosa. Esta opção voltaria a ser seguida nos 

retábulos laterais da igreja da Sª da Agonia, em Viana. 

Outra permanência reside na vontade de prolongar quase 

indefenidamente a ponta final do ático dos retábulos, seja colocando uma urna 

(Bustelo); um ornato circular aberto em que se inscreve ainda outro, fechado 

(transepto da Sé de Lamego, Sª do Rosário, Viana do Castelo); uma multidão 

de ornatos (retábulos da nave da igreja da Sª da Agonia); ornato aberto sobre 

uma espécie de sanefa (retábulo-mor da capela da casa da Freiria). Ou, indo 

muito mais longe, quase prevertendo o espaço, fazendo uma grande, enorme 

projecção da sua parte terminal em direcção ao centro da nave (retábulo-mor, 

                                                 
910

 ARAÚJO, Maria Marta Lobo de – A Confraria de Nossa Senhora do Porto de Ave. Um 
itinerário sobre a religiosidade popular do Baixo Minho. Taíde, Confraria de Nª Sª de Porto de 
Ave, 2006, p. 88. 
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Tibães; Nª Sª das Dores, igreja dos Congregados; capela de Nª Sª da Boa 

Memória, na Sé; e, sobretudo, no retábulo da capela dos Monges, no convento 

dos Congregados). 

Essa intervenção do espaço faz lembrar as pinturas que se prolongam 

para além das linhas definidoras da arquitectura, caso dos homens (pintados 

por Daniel Gran) que se sentam na parte superior da balaustrada aparente que 

define a linha inferior da cúpula do edifício da Biblioteca de Viena, ficando com 

os pés situados no registo inferior, ou as pinturas de Tiepolo, também numa 

cúpula, a da escadaria da Residência, em Wurzburg. Mas, enquanto este tipo 

de registo tem apenas duas dimensões, por muito grande que seja a 

capacidade do pintor em sugerir volumes, nos frontões soarescos temos três, 

tudo se torna assim muito diferente, palpável, pese o facto de estar na maior 

altura do espaço em que se inscreve, acompanhando o tecto da nave! 

 

A obra de talha de André Soares 

O livro monográfico de Robert Smith propôs a autoria de André Soares 

para um certo número de obras de talha, umas documentalmente, outras não. 

Estas, dada a exiguidade daquele livro, não mereceram a necessária análise 

formal justificativa. Após aquele trabalho surgiram outras obras que foram 

sendo apontadas uma a uma. Nós, nesta nossa dissertação, iremos apresentar 

novas obras e sugerir a retirada de outras. 

Para não alongarmos e dado que quer nas palavras introdutórias a 

este capítulo, quer, sobretudo, na análise que se irá seguir já apontamos 

muitas das razões que nos levaram a esta proposta, deixaremos aqui de uma 

forma sucinta os principais elementos documentais e as razões que nos fazem 

propôr formalmente as novas obras, para além de algumas revisões ao que 

tem sido escrito. No texto que apresentaremos a seguir não só analisámos as 

partes componentes dos retábulos de André Soares como deixamos 

justificações para que as obras abaixo propostas e de que não temos 

documentação possam ser consideradas no contexto da sua obra. 
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No volume 2 desta dissertação transcrevemos a documentação 

pertinente a cada uma destas obras, o que não quer dizer que tenhamos 

conseguido encontrar informação para todas. 

 

1. Igreja de Nª Sª a Branca, Braga (figuras 146 a 148). Sacrário. 1751. 

Obra documentada. SMITH, André Soares..., p. 16, 41-42. 

 

2. Igreja do Colégio de São Paulo, hoje de Santiago, Braga (figuras 

149 a 155). Pequenas alterações e orientação na colocação do retábulo de Nª 

Sª dos Prazeres. 1754. Obra documentada. SMITH, André Soares..., p. 16, 41-

42. 

 

3. Capela de S. Miguel-o-Anjo, Braga (figuras 156 a 165). Toda a talha: 

retábulo-mor, 2 retábulos laterais, púlpito, sanefas. 1755 (concepção), 1761 

(execução). Obra documentada. OLIVEIRA, Eduardo Pires – A capela de S. 

Miguel o Anjo..., p. 33-38. 

 

4. Mosteiro de Bustelo, Penafiel (figuras 166 a 176). Cadeiral. 1755-

1758. Obra atribuída. SMITH, André Soares..., p. 16. 

Veja-se o que abaixo escreveremos sob o título “mobiliário”. 

 

5. Mosteiro de Rendufe, Amares (figuras 177 a 183). Caixilhos dos 

janelões da capela-mor. Obra atribuída. 1755-1758. OLIVEIRA, Aurélio – O 

“estaleiro” beneditino de Rendufe..., p. 122. 

 

6. Igreja do Mosteiro de Tibães, Braga (figuras 184 a 221). Retábulo-

mor, retábulos do arco cruzeiro com frontais e seis castiçais, cada; retábulo da 

sacristia; 36 sanefas na igreja e sacristia; sanefa do arco cruzeiro; talha das 

frestas da capela-mor; portas que entram para as capelas laterais. 1756. Obra 

documentada. SMITH, André Soares..., p. 43-44. OLIVEIRA, Eduardo Pires de 
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– Robert Smith e Braga..., p. 243; OLIVEIRA, Aurélio de – Robert Smith. O 

cantor dos poetas do granito..., p. 226-230. 

Robert Smith dá a data correcta mas não as obras que pertencem a 

este contrato pois não conheceu o documento que José Álvares de Araújo e 

José Ferreira Vilaça assinaram para a realização desta obra. 

Os frontais estão perdidos. 

 

7. Sé, Lamego (figuras 222 a 228). 2 Retábulos do transepto. 1758? 

Obra atribuída. SMITH, André Soares..., p. 45. 

 

8. Igreja de S. Vicente, Braga (figuras 229 a 231). Sanefas na capela-

mor. 1758. Obra documentada. SMITH, André Soares..., p. 16. 
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9. Capela de Nª Sª da Lapa, Fão, Esposende. Retábulo (figuras 232 a 

236). 1759. Obra atribuída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 19 - Capela de Nª Sª da Lapa, Fão, Esposende, 
retábulo, 2001 

 

 

Desconhece-se a data exacta da construção desta capela. Deverá, 

contudo, datar de 1756 ou 1757 porque a sua fundação inclui-se entre as que 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
401 

 

tiveram como promotor o P. Ângelo Sequeira911. Regista-se um pedido de 

licença para servir de ermitão em 9 de Junho de 1758912. O primitivo retábulo 

deveria ser muito incipiente o que levou o pároco de Fão a pedir autorização 

para fazer algumas obras, no que acabou por incluir o retábulo (se caresse de 

mudar o seu altar que de todo he de madeira e afastalo mais atras os palmos 

que necesarios forem e para isso demolirem a parede que lhe serve de 

respaldo para ficar com mais dezafogo toda a capella)913, que receberia 

autorização para ser benzido em 1 de Fevereiro de 1760914. A Irmandade da 

Lapa só seria criada em 20 de Janeiro de 1763915. 

O retábulo deverá ter sido feito com um orçamento baixo, o que é 

natural porque era terra pobre, de pescadores. Como estava pronto para ser 

benzido em 1 de Fevereiro de 1760, o seu risco deverá datar dos últimos 

meses de 1759. 

São várias as razões que nos levam a atribuir o retábulo a André 

Soares (excepto o frontal) sendo o mais importante o facto das portas do 

retábulo de Nª Sª do Rosário, da igreja do Convento de S. Domingos, que é 

posterior alguns meses, serem quase exactamente iguais às deste retábulo, o 

mesmo acontecendo com o trono que tem fortes similitudes com partes do 

trono e a base da mesa de altar daquele retábulo. Atente-se ainda na parte 

terminal do ático bem como na finura do filete que faz de falsa coluna e o seu 

também pseudo “capitel”. São muito próximos do que se pode ver nos dois 

retábulos do transepto da Sé de Lamego, sendo que este retábulo poderá ser 

mais antigo. Os repuxados laterais da parte superior do espaço de colocação 

da custódia no trono irão depois ser utilizados, em 1763, no retábulo da capela 

da casa Malheiro Reimão. 

 

                                                 
911

 ... novamente erecta pello Reverendo Missionario Apostolico Angelo de Sequeira, feita de 
bella pedraria bem lavrada, em poucos dias... CAPELA, José Viriato – As freguesias do distrito 
de Braga nas memórias paroquiais de 1758: A construção do imaginário minhoto setecentista. 
Braga: s.e, 2003, p. 262. 
912

 ADB. Registo Geral, vol. 124, fls. 186v-187v. 
913

 ADB. Registo Geral, vol. 124, fls. 415-415v. 
914

 ADB. Registo Geral, vol. 115, fls. 362-363. 
915

 ADB. Registo Geral, vol. 85, fls. 292v-293. 
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10. Convento de S. Domingos, Viana do Castelo, retábulo de Nª Sª do 

Rosário (figuras 237 a 245). 1760?. Obra documentada. SMITH, Robert C. – A 

verdadeira história do retábulo de Nossa Senhora do Rosário, p. 19-38. 

 

11. Convento dos Congregados, Braga (figuras 246 a 250). Retábulo 

de Nª Sª das Dores. 1761. Obra atribuída. SMITH, André Soares..., p. 42-43. 

Este retábulo tem sido erradamente datado de 1755; Robert Smith 

confundiu a capela de Santa Ana com a de Nª Sª das Dores. A mesma fonte 

que utilizou informa-nos que a imagem desta invocação – da autoria do 

entalhador António Pinto de Araújo e não do P. Martinho Pereira como em 

geral se tem escrito916 –, foi colocada em 18 de Janeiro de 1761 pelo principal 

animador deste culto, exactamente o padre oratoriano Martinho Pereira917, 

depois da confraria ter sido autorizada em 31 de Dezembro de 1760918, no 

retábulo do Santo Cristo919 que então ocupava o mesmo local onde hoje se vê 

o de Nª Sª das Dores. Este retábulo poderá, assim, datar do ano de 1761 dado 

o extremo entusiasmo do P. Martinho Pereira na difusão deste culto e a 

necessidade de apresentar uma “obra-mãe” para aquele culto. 

 

                                                 
916

 PEREIRA, Martinho – Colleção sacro dolorosa correcta e aumentada... que a Jesus Cristo 
crucificado dedica e consagra... Lisboa: na Officina de Francisco Luiz Ameno, 1791; LOPES, 
António da Costa – Publicações dos Oratorianos de Braga sobre filosofia e sobre a devoção 
das Dores. Braga: Irmandade de Nossa Senhora das Dores e Santa Ana dos Congregados, 
2007, p. 12. 
917

 ADB. Ms 1054 (THADIM, Manuel José da Silva – Diario bracarense das Epocas, Fastos e 
Annaes mais remarcaveis...), fól. 197. PEREIRA, Martinho – Colleção sacro dolorosa correcta e 
aumentada... que a Jesus Cristo crucificado dedica e consagra... Lisboa: na Officina de 
Francisco Luiz Ameno, 1791. 
918

 ADB. Registo Geral, vol. 62, fls. 110v-111.  
919

 ROSÁRIO, António do – A Irmandade de Nossa Senhora das Dores: Glória Primacial de 
Braga. Bracara Augusta, Braga, 24 (69-70), 1970, p. 35-41. 
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12. Igreja de Nª Sª da Agonia, Viana do Castelo (figuras 259 a 262). 6 

retábulos laterais. 1762. Obra atribuída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 20 - Igreja da Agonia, Viana do Castelo, interior, 2011 

 

 

É estranho! Teoricamente os retábulos laterais poderão ter sido feitos 

antes do retábulo-mor. Há dois pagamentos que o indiciam pois aparecem nas 

despesas do ano de 1760-1761, são os últimos lançamentos antes dos 

relativos à festa: Dispendeo com o Mestre Francisco Alvares por conta de 36 

castiçais e seis cruzes para os seis altares de pes intalhados 18$000; Por 

dinheiro que deu ao Mestre Domingos Alexandre que ajudou a fazer seis 

banquetas de castisais 1$200920. Deve dizer-se que no mesmo ano também 

surge uma despesa relativa ao altar-mor: Dispendeo com o Padre Frei Gonçalo 

de hua pedra de Ara do altar mor 1$600! A verdade é que o pagamento do 

                                                 
920

 Arquivo da Igreja de Nª Sª da Agonia, Livro de receita e despesa 1758-1795, fól. 3. 
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risco a André Soares é a última despesa relativa ao ano de 1762-1763: Por 

dinheiro que deu pella Planta que fes Andre Soares de Braga para o Retabolo 

da Capella Mor 6$400921. 

Apesar destes dados, teremos que aceitar que foram entalhados em 

1762. Vejamos a documentação que é bastante complexa: em 10 de Julho de 

1762 o entalhador Joaquim José de São Paio assinou – como procurador do 

lavrador António José Pinto de Afonseca, de Landim, Vila Nova de Famalicão – 

como fiador numa escritura em que Inácio José de São Paio se comprometia 

com Nicolau João Barbosa da Silveira, de Viana, a fazer estes retábulos para a 

nave da igreja de Nª Sª da Agonia pela quantia de 360$000 réis922. No dia 

seguinte, em Viana do Castelo, Inácio José de São Paio contratualizou esta 

escritura923. Passados porém 8 dias, a 19 de Julho, a obra foi trespassada a 

Francisco José da Silva, de Avidos, Vila Nova de Famalicão924. Note-se que no 

curto espaço de nove dias foram lavradas três escrituras, sendo que a primeira 

e a terceira tiveram lugar em Vila Nova de Famalicão e a segunda em Viana do 

Castelo! 

As telas só seriam colocadas em 1765: Neste Anno nao recebeo 

esmola do juis para a festa por este mandar os quadros dos seis Altares que 

deu com seus caixilhos dourados; por cuja lembrança se lhe não pediu esmolla 

e fis a despesa da festa esta devoção925. A esta informação junta-se outra, de 

despesa: $280 que despendeo de huas chapas de ferro para os paineis926. 

Quem terá riscado estes retábulos? Há um facto curioso: desde o 

primeiro ano em que há despesas (1758) até ao de 1766-1767, todos os juízes 

eram naturais de Viana mas moradores em Lisboa (excepto em 1764-1765, em 

que houve uma juíza, D. Maria Inácia de Moura). Era natural, portanto, que 

quisessem mostrar obra grandiosa. Não é de admirar, assim, que o retábulo-

mor não surja nas contas, bem como os 6 laterais, o que indica que deverão ter 

                                                 
921

 Arquivo da Igreja de Nª Sª da Agonia, Livro de receita e despesa 1758-1795, fól. 5. 
922

 ADB. Nota de Famalicão, vol. 110, fls. 3-4. 
923

 ADVC, 4.34.2.3, fls. 91v-96. CARDONA, Paula – A actividade mecenática nas matrizes do 
vale do Lima nos séculos XVII a XIX. vol. 2, Porto: Faculdade de Letras, 2004, p. 70-73. 
924

 ADB. Nota de Vila Nova de Famalicão, vol. 110, fls. 12v-14. 
925

 Arquivo da Igreja de Nª Sª da Agonia, Livro de receita e despesa 1758-1795, fól. 7v. 
926

 Arquivo da Igreja de Nª Sª da Agonia, Livro de receita e despesa 1758-1795, fól. 8. 
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sido oferecidos. Por aqueles anos, a mais imponente obra de talha em Viana 

do Castelo foi o retábulo de Nª Sª do Rosário (1760); três anos depois seria o 

da capela das Malheiras, para o bispo que estava no Rio de Janeiro. São 

ambos trabalhos de André Soares, o primeiro documentado e o segundo 

atribuído. Ora, em 1762 também lhe foi entregue a concepção do retábulo-mor 

desta igreja de Nª Sª da Agonia. Nada mais natural, portanto, que para esta 

obra, que se insere nos mesmos pressupostos de imponência, visibilidade e 

qualidade, também se lhe tenha pedido o risco. 

Do ponto de vista formal, estes retábulos têm um certo paralelo com a 

cadeira do Dom Abade do cadeiral do Mosteiro de Bustelo e, sobretudo, com 

os dois retábulos do transepto da Sé de Lamego; fazem todos um grande 

contraste com a prática habitual de retábulos com esculturas, aparentam ser 

grandes molduras a envolver uma pintura. O que é curioso é que também as 

colunas são igualmente finíssimas, como o capitel que a encima também mais 

não é que um conjunto de ornatos. E interessante é ainda o facto destes 

colunelos se constituírem, a exemplo do que igualmente viria a acontecer nas 

colunas do retábulo-mor, no maior espaço em que não existe qualquer ornato. 

 

13. Igreja de Nª Sª da Agonia, Viana do Castelo (figuras 251 a 258). 

Retábulo-mor. 1763. Obra documentada. ARAÚJO, José Rosa – Memória da 

Capela de Nossa Senhora da Agonia. 2ª ed. 1993, p. 10. 
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14. Capela Malheiro Reimão, ou das Malheiras, ou da Casa da Praça, 

Viana do Castelo (figuras 263 a 270). Retábulo. 1763. Obra atribuída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 21 - Casa da Praça (Malheiro Reimão), Viana do 
Castelo, capela, retábulo-mor, 2001 

 

Embora coevo do retábulo-mor da Capela de Santa Maria Madalena,, 

estes dois obras retábulos são muito diferentes um do outro, comungam quase 

só no facto de serem esguios. Do ponto de vista do uso da cor não podiam ser 

mais diferentes. Enquanto o da Falperra é escuro (muito castanho e algum 

ouro) o de Viana é muito colorido, quase diria tropical, como que a homenagear 
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o encomendador, D. António Malheiro, bispo do Rio de Janeiro, representado 

em Viana pelo seu irmão, Baltazar Malheiro Reimão. Na Falperra as colunas 

são lisas e aqui ornamentadas com uma grande grinalda. Este facto mostra-

nos que apesar de André Soares – como é natural em qualquer criador – se 

auto referir muitas vezes, também era capaz de uma enorme versatilidade. 

Contratado em 16 de Fevereiro de 1763 por Jacinto da Silva, o mestre 

com que costumava trabalhar após a morte de José Alves de Araújo927, 

veremos neste retábulo uma série de pormenores que André Soares já utilizara 

noutras obras suas. A zona do banco é muito semelhante à dos retábulos do 

transepto da Sé de Lamego, o coroamento no ático também é similar a esta 

obra, bem como à do retábulo da capela de Nª Sª da Lapa (Esposende). A esta 

obra também lhe vai buscar os repuxados que ali se vêem na parte superior do 

trono e que em Viana estão na moldura envolvente da zona do camarim. Os 

grandes C que utiliza como decoração parietal no ático servem na Falperra 

com a mesma função mas numa zona oposta, a do banco, algo que também é 

normal na obra de André Soares, o inverter ou um desenho ou o local em que 

foi colocado. 

 

15. Capela de Santa Maria Madalena da Falperra, Braga. Retábulo-

mor (figuras 271 a 277). 1763. Obra documentada. SMITH, André Soares..., p. 

45-46. 

 

16. Convento de Santo António do Vale da Piedade, Vila Nova de 

Gaia. Retábulo-mor. 1766. Obra documentada928. Destruída em 1830. 

MOURÃO, António Moutinho – Uma obra perdida de André Soares... 1972. 

Este retábulo foi um dos maiores, ou mais complexos, concebidos por 

André Soares. Foi contratado por André António da Cunha pelo preço de 

1.330$000, talvez o segundo mais caro no que respeita à obra de André 

                                                 
927

 ADB. Tabeliães Públicos de Braga, 1ª série, vol. 72, fls. 164-165v. 
928

 1766, 6 Janeiro - Contracto de obra de retabolo da capela mor do convento de Santo 
Antonio de Vale da Piedade da cidade do Porto. ADB. Nota do Tabelião Geral, vol. 775, fls. 
41v-42V (publicado por Domingos Pinho BRANDÃO, Obra de talha..., 1751 – 1775, vol. 4, p. 
236-240).  
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Soares, tendo como fiadores Jacinto da Silva e Luís Manuel da Silva. Foi muito 

bem recebido pelos franciscanos, de tal forma que Frei Manuel da Melhada 

afirmou que era o melhor que se vê na cidade do Porto929. Está infelizmente 

destruído.  

 

17. Igreja de Santa Cruz, Braga. Retábulo-mor. 1766. Obra 

documentada. Não executada. SMITH, Frei José Vilaça..., vol. 2, p. 429.  

André Soares foi convidado a apresentar um projecto. Foi escolhida a 

obra desenhada por Frei José Vilaça. Nada mais se sabe sobre a participação 

de André Soares. 

 

                                                 
929

 MEALHADA, Manoel da – Coronica da Provincia da Soledad da mais estreita observancia 
no Reyno de Portugal, Tomo 2, p. 455 [MS da Biblioteca Municipal do Porto. Cota: Conde de 
Azevedo, 1]. Veja-se também o volume 2 desta dissertação. SMITH, Robert C. – André Soares. 
Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 46. 
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18. Sé Catedral, capela de Nª Sª da Piedade. Braga (figuras 278 a 

282). Retábulo de Nª Sª da Boa Memória. 1767930. Obra documentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 22 – Sé Catedral, Capela de Nª Sª da Piedade, retábulo de 
Nª Sª da Boa Memória, 2001 

 

                                                 
930

 SMITH, Frei José Vilaça, vol. 1, p. 337, nota 310, indicava que este retábulo embora de 
desenho e execução inferior, acusa diversos aspectos da arte de André Soares. 
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Na reunião da Junta da Confraria de Nª Sª da Boa Memória, da Sé, de 

5 de Dezembro de 1766, se propôs, hua petição e requerimento de Andre 

Soares, que elle por sua devoção queria fazer o risco e modelo do dito retabolo 

e correr com a dita obra, e oficiais que o fizerem, tão somente com 

remuneração de que depois da obra feita, e acabada a contento da Mesa que 

nesse tempo for, o carreguem por Irmão nos livros delles931. Ou seja, quase 

parecia que quase no fim da sua vida, embora a doença ainda o não estivesse 

a apoquentar, quereria continuar a ser estudante pois era esta a confraria que 

aglutinava os alunos dos diversos estabelecimentos de ensino bracarense. 

Teve um opositor por parte do Doutor Jeronymo Jose Dias que 

apresentava a esta Meza um risco que oferecia de graça932, mas a confraria 

optou pela primeira proposta933 e decidiu que a obra deveria correr sob a 

vigilância do Reverendo Antonio Lopes da Silva e Andre Ribeiro Soares da 

Silva ambos nossos irmãos que poderiam mandar fazer, e ajustar todas as 

ditas obras pressizas e necessarias a mesma capella em que tambem entrara 

a obra de retabulo, solho, grades, repartiçoes, claraboya e mais que preciso for 

para melhor composicão, culto, e veneração da mesma Senhora da Boa 

Memoria934. 

Concorreram à execução Jacintho da Silva escultor morador que he ao 

chafaris dos Chaos desta cidade, e Domingos Gonçalves natural da freguesia 

de São Payo de Seide morador na rua de Santo Andre do Reduto desta 

mesma cidade; e Andre Antonio da Cunha da rua dos Chãos. Os lances 

principiaram em cento e noventa mil reis pelo dito retabulo com urna e 

lancando uns e outros ficou o ultimo lanco em cento e sessenta mil reis cujo 

lanco deu e lancou Jacintho da Silva sobredito que se obrigou a entregar a 

                                                 
931

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 100v-101v. 
932

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fól. 104V. Acta da reunião de 10 de Abril de 1767. 
933

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 105-105v. Acta da reunião de 13 de Abril de 1767. 
934

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 106v-108. Acta da reunião de 25 de Maio de 1767. 
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obra athe o fim do mes de outubro proximo vindouro935. A data de entrega viria 

a ser protelada até ao Natal porque como o nosso Irmão Inspector Andre 

Ribeiro Soares da Silva ficou de lhe dar o modello para por elle se fazer a dita 

obra, logo este lho não deu senão no meio do mes de Julho por cauza de 

molestias que traz, por isso [o entalhador] não podia dar feita a sobredita 

obra936. O pedido para a bênção da capela só seria feito em Setembro937 

porque, entretanto, correram outras obras (forro do tecto, grades da capela, 

etc). A pintura e douramento do retábulo foi entregue em 5 de Junho de 1770 – 

após a morte de André Soares, portanto – a Manuel Pinto de Araújo pela 

quantia de 59$500 réis938. 

Os mesários ficaram contentes com a obra e consideraram o retabulo 

dos melhores que tinhão as igrejas desta Cidade939.  

Do ponto de vista formal este retábulo pertence a um grupo a que se 

podem agrupar mais dois e que são sobretudo caracterizados por uma grande 

protuberância em forma de C muito alargado, solução que iria repetir no Pico 

de Regalados e apresentar de forma muito mais solta na capela da casa da 

Freiria. As colunas seriam colocadas de uma forma igual à que fizera para 

retábulo que concebera para a capela das Malheiras e repetiria nos laterais da 

capela do palácio de Mateus. O bordo do camarim tem um pequeno 

enrolamento quase a seguir ao grande motivo lateral que seria repetido no 

retábulo do Pico de Regalados. O ático tem a parte superior muito pronunciada, 

a exemplo de vários outros retábulos de André Soares. Infelizmente torna-se 

difícil de ver porque o arco que define esta pequena capela é muito baixo. 

                                                 
935

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 106v-108. Acta da reunião de 25 de Maio de 1767. 
936

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 110v-111. Acta da reunião de 13 de Setembro de 1767. 
937

 ADB. Registo Geral, vol. 72, fls. 138-138v. Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da 
Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, fls. 114v-115. Acta da reunião de 11 de Setembro 
de 1768. 
938

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 121-122. Acta da reunião de 5 de Junho de 1770. ADB. Tabelião Público de Braga. 1ª 
Série, vol. 144, fls. 46v-48. 
939

 Arquivo da Sé Catedral. Confraria de Nª Sª da Boa Memória. Termos da Mesa 1750-1774, 
fls. 123. Acta da reunião de 26 de Julho de 1770. 
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Aliás, desde o restauro da DGEMN que o retábulo não está no seu local de 

origem, o chamado claustro de Santo Amaro. 

Por razões que estranhamos, o retábulo foi parcialmente raspado há 

13 ou 14 anos, tendo-se conseguido atalhar esta barbaridade que nunca mais 

foi recuperada. 

 

19. Casa da Freiria, capela de S. Bartolomeu, Arcozelo, Ponte de Lima 

(figuras 283 a 296). Obra de talha. 1767. Obra atribuída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 23 - Casa da Freiria, Arcozelo, Ponte de Lima, capela, interior, 2001 

 

 

A talha desta capela deverá ter sido toda riscada por André Soares: 

retábulo-mor, 2 retábulos laterais e púlpito. A capela foi fundada em 9 de 

Janeiro de 1603940. A ideia de reformular a talha deverá ter começado a ser 

pensada em 1762, data em que foi pedida autorização para nela poder ser 

                                                 
940

 ADB. Registo Geral, vol. 7, fls, 197-197v. 
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colocado o Santíssimo Sacramento941 e em Agosto de 1765 para ser 

remodelada942. Em 12 de Dezembro de 1766, a capela estava perfeita e 

completa de todo o necessario e nos termos de poder benzerse943. Uma 

semana depois foi ainda dada autorização para a colocação de um 

confessionário944. Apesar de em Dezembro de 1766 ter sido benzida, a 

cerimónia deveria ter acontecido com os retábulos velhos pois em 1 de Agosto 

de 1767 foi concedida autorização para benzer os Altares na capella de São 

Bartholomeu945. A talha nunca recebeu qualquer tipo de douramento ou pintura. 

As imagens são todas modernas. 

Há uma disparidade muito grande na qualidade dos retábulos: os 

laterais são muito simples, quase sem talha e bastante diferentes do que André 

Soares realizara até ali; em contrapartida, o retábulo-mor é bastante complexo 

e de uma enorme qualidade. Enquadra-se num grupo a que pertencem dois 

outros retábulos, o de Nª Sª da Boa Memória, na Sé (documentado, 1767) e o 

da matriz do Pico de Regalados (atribuído, 1767-1768) que se diferenciam pela 

existência de uma espécie de protuberância muito saliente, que no caso da 

Freiria parecem folhas leves e esvoaçantes, organizadas de tal forma que 

permitem a colocação das imagens laterais. É o primeiro retábulo de André 

Soares sem qualquer tipo de colunas, solução que depois iria adoptar nos de 

Santo António (Sé), capela de Guadalupe e capela dos Monges. Na parte 

superior do ático (bem como nos laterais) volta-se a ver um remate similar aos 

dos retábulos de Lamego, Fão e Malheiras e que continuará no do Pico de 

Regalados. 

 

                                                 
941

 ADVC. Notários de Ponte de Lima, 4.21.5.32, fls. 12v-14v. 
942

 ADB. Registo Geral, vol. 78, fls. 44-45. ADB. Registo Geral, vol. 78, fls. 69v-71.  
943

 ADB. Registo Geral, vol. 137, fls. 112-112v. 
944

 ADB. Registo Geral, vol. 137, fls. 116-117. 
945

 ADB. Registo Geral, vol. 149, fls. 52v-53. 
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20. Palácio de Mateus, capela de Nª Sª dos Prazeres, Vila Real 

(figuras 297 a 302). 2 retábulos laterais. 1767-1768?. Obra atribuída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 24 - Palácio de Mateus, Vila Real, Capela de Nª Sª 
dos Prazeres, retábulo de Nª Sª de Fátima, 2001 

 

 

Retábulos relativamente simples cuja parte superior se aproxima um 

pouco dos das capelas das Malheiras e da Boa Memória, sobretudo pela forma 

de colocar as colunas que, porém, são bastante diferentes porque têm uma 
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leve silva a envolvê-las, solução que repetirá no filete que delimita o camarim 

do retábulo da capela dos Monges. 

A zona do banco está delimitada por uma linha serpenteante que se 

abre para os lados e que tem início num enrolamento, similar ao do retábulo da 

capela dos Monges.  

A estas razões acrescentamos outros elementos que poderão 

solidificar a atribuição desta obra a André Soares. A primeira é que, 

exceptuando o da capela dos Monges, no convento dos Congregados, não 

conhecemos outros retábulos em que aquela solução tenha sido usada. A 

segunda é que a criatividade de André Soares foi imensa, nunca se sabendo 

para onde é que iria estender a sua capacidade de invenção. E a terceira tem a 

ver com o momento que a capela estava a passar. Vejamos: 

Por razões formais propusemos acima a data de 1767/1768 como a 

possível para estes dois retábulos. Os elementos históricos conhecidos, 

embora não sejam específicos sobre os dois retábulos, permitem-nos ver que 

se estava num momento em que havia um interesse redobrado na utilização da 

capela:  

(1) em 30 de Agosto de 1766 Joam Botelho Mouram morador nesta 

casa de Mateus lavrou num tabelião de Vila Real a Instituisam e obrigaçam de 

dote para uma uma capela de missas [cotidiana] perpetua946;  

(2) em 23 de Maio de 1767 foi assinada, em Braga, uma escritura de 

dote perpetuo para a conservação de uma lampada que continuamente assista 

ao Santissimo Sacramento do Altar na capella de Nossa Senhora dos Prazeres 

cita em Matheos947; e  

(3) em 13 de Agosto de 1767 Joam Botelho Mouram fez algumas 

reformas ao documento que lavrara um ano antes948. Ora este Joam Botelho 

Mouram era um homem que conhecia bem a cidade de Braga pois era cónego 

na sua catedral e tinha ainda um importante cargo no cabido bracarense, o de 

Arcediago de Labruja! 

                                                 
946

 ADVR. Notários, 2º Ofício, vol. 26, fls. 22v-24. 
947

 ADB. Nota Geral, 2ª Série, vol. 99, fls. 215-216. 
948

 ADVR. Notários, 2º Ofício, vol. 66, fls. 4v-7. 
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Não nos custa assim acreditar que, conjugando todos estes dados com 

a análise formal do embasamento dos dois altares, se possa aceitar que foram 

feitos algures em 1767-1768 e que André Soares tenha sido o autor do seu 

desenho. 

 

21. Igreja matriz do Pico de Regalados, Vila Verde (figuras 303 a 306). 

Retábulo-mor. 1767-1768?. Obra atribuída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 25 - Igreja Matriz do Pico de Regalados, Vila 
Verde, retábulo-mor, 2001 
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Já vimos as razões que poderão ter levado André Soares a ter riscado 

esta obra. Durante longos anos a freguesia teve como pároco Fernando 

Jácome, o irmão do padrinho, que teve a seu lado como coadjutor, também 

durante cerca de dezena e meia de anos o padre António de São José; foi já no 

tempo deste que o retábulo foi construído. 

Vimos também os paralelos que existem entre esta obra e o retábulo 

de Nª Sª da Boa Memória, na zona do banco. Este tem, porém, uma estrutura 

bastante muito mais larga, o que motivou a existência de duas colunas de cada 

lado.  

O ático é organizado em dois registos, um, exterior, de arco de volta 

inteira, com certeza devido ao facto do retábulo ser bastante largo, o que 

também acontece noutros retábulos com duas colunas, o principal da igreja do 

mosteiro de Tibães e o de Nª Sª do Rosário. Esta situação não se repete nos 

dois do transepto daquele mosteiro talvez porque o espaço que ocupam é 

muito contido. O outro registo é a parte central que é muito saliente e termina 

com um motivo decorativo aberto, em tudo igual aos dos retábulos do transepto 

da Sé de Lamego, ao da capela da Lapa e ao da capela das Malheiras, embora 

este não seja vazado. 
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22. Capela de Nª Sª de Guadalupe, Braga (figuras 307 a 311). 

Retábulo-mor. Obra documentada. 1768. OLIVEIRA, Eduardo Pires de – 

Braga. Percursos e memórias de granito e oiro. Porto: Campo das Letras, 

1999, p. 97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 26 – Capela de Nª Sª de Guadalupe, retábulo-mor, 
2001 
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... foi perposto que por ter andado a lansos a factura da tribuna e 

retabulo que se pertende fazer para a Capella Mor, em atemção as grandes 

esmolas, que algus devotos para ese fim querem concorer, e andando a lansos 

e não aber quem por menos o fizese da coantia de cento e des mil reis cujo 

lanso foi de Manoel Carneiro entalhador da rua de Santo Andre do quinteiro 

desta cidade e se obrigou a fazer o dito retabulo pelo dito preso de cento e des 

mil reis na forma da planta, que se lhe apresentou, tudo de boa madeira de 

castanho sem podrigão, e nãm mudara couiza alguma da dita planta, e a aber 

alguma mudansa sera por detrimação de Andre Soares da Silva, o coal 

elegemos pela grande deboção e zelo que tem Inspetor da mesma obra949. 

Este retábulo é o único que temos documentado para o período final 

da vida de André Soares. Os quatro retábulos que propomos são, para além do 

presente, os que estão colocados na capela dos Monges do Convento dos 

Congregados; o retábulo de Santo António, na capela de Nª Sª da Piedade, na 

Sé; e o da capela de Santa Rita de Cássia, da Casa dos Barbosas, Arcozelo, 

Vila Verde. São todos de pequena dimensão e deverão também ter sido de 

preço bastante baixo, excepto o da capela dos Monges que, porém, não deverá 

ter alcançado um preço muito elevado. 

São caracterizados por um grande alargamento na zona superior do 

banco, fortemente marcada por festões. Nenhum tem qualquer coluna. O filete 

de madeira que delimita o camarim é envolto por uma silva de enrolamentos 

largos. O ático é delimitado por motivos decorativos muito finos que quase 

parecem uma serrilha de dentes muito largos, excepto no retábulo da capela 

dos Monges. 

 

23. Convento dos Congregados, capela dos Monges, Braga (figuras 

312 a 315). Retábulo. 1768. Obra atribuída. SMITH, André Soares..., p. 44. 

Esta é, quanto a nós, a obra mais perfeita de André Soares. Não é 

esmagadora como o retábulo de Nª Sª do Rosário mas no cenário intimista das 

paredes branco/creme desta extraordinária capela tem uma força 

                                                 
949

 Arquivo da Capela de Nossa Senhora de Guadalupe. Irmandade de Nossa Senhora de 
Guadalupe. Livro de Termos 1766-1773 (incompleto), fls. 14v-15. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
420 

 

absolutamente única que lhe é dada pela enorme movimentação quer dos 

remates laterais que se soltam e autonomizam em curva e contracurva 

arredondada, numa linha que se inicia num enrolamento, quer da cornija 

extremamente assumida, também ela curva e contracurva, quase parecendo 

um raio, feito por segmentos de linha quase recta. No centro de tudo está um 

camarim vazio e profundo o que dá à impressionante projecção da parte 

terminal do ático uma dimensão ainda mais inusitada, sem paralelo mesmo nas 

obras de André Soares que usou e abusou deste artifício. A mesa de altar, com 

forma triangular, ainda mais acentua esta projecção do ático! 

Esta forma do camarim, vazio, é similar em mais dois destes retábulos 

(Santo António e capela de Santa Rita), até nos C que agarram o filete de 

madeira que delimita o camarim imediatamente por cima da cabeça da imagem 

do orago. 
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24. Sé Catedral, capela de Nª Sª da Piedade, Braga. Retábulo de 

Santo António (figuras 316 a 318). 1768?. Obra atribuída. SMITH, Frei José 

Vilaça, vol. 1, p. 337, nota 310950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 27 – Sé Catedral, capela de Nª Sª da Piedade, 
Braga. Retábulo de Santo António, 2001 
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 Smith indicava que este retábulo embora de desenho e execução inferior, acusa diversos 
aspectos da arte de André Soares. 
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Antes do restauro da Sé levado a cabo pelos Monumentos Nacionais 

nas décadas de 1930 a 1960, a capela de Santo António estava situada no 

denominado claustro de Santo Amaro, do lado esquerdo da porta da capela de 

S. Geraldo, em frente ao arco situado imediatamente à direita da porta que dá 

acesso ao largo D. João Peculiar e rua do Souto951. Desconhecemos qualquer 

tipo de documentação que lhe possa pertencer. 

É um retábulo extremamente simples que vive mais da linha que dos 

volumes, linha essa que está dourada, juntamente com os parcos motivos 

decorativos. Dá, porém, um excelente aspecto na sua singeleza. Conforme 

vimos nos textos imediatamente acima, tem fortes similitudes com os outros 

três retábulos do período final de André Soares, seja nos ornatos laterais 

formados por palmas, seja na linha delimitadora do ático, na parte final deste 

que é semelhante, inclusive, a obras bem mais antigas (retábulos do transepto 

da Sé de Lamego, de Nª Sª da Lapa, da capela das Malheiras), bem como na 

flor de corola saliente e algumas raras pétalas muito compridas que se vêem 

ora sobre a linha que que delimita lateralmente o retábulo (retábulo-mor e 

púlpito da Freiria, Santo António e capela dos Monges), ora sobre o filete de 

madeira que envolve o camarim (capelas de Guadalupe e Santa Rita de 

Cássia).  

 

                                                 
951

 Veja-se a planta da Sé publicada em BARREIROS, Manuel Aguiar – A Catedral de Santa 
Maria de Braga. Estudos críticos archeologico-artisticos. Porto: Marques de Abreu, 1922, 
(Trofa: Sólivros de Portugal, 1989). 
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25. Casa dos Barbosas, capela de Santa Rita de Cássia, Arcozelo, Vila 

Verde (figuras 319 a 320). Retábulo. 1768?. Obra atribuída. ABREU, Leonídio 

de – História, arte e paisagens do distrito de Braga... p. 25 (reprodução). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 28 – Casa dos Barbosas, capela de Santa Rita de 
Cássia, Arcozelo, Vila Verde (ABREU, Leonídio de – História, 
arte e paisagens do distrito de Braga... p. 25) 
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Os dois únicos documentos que conhecemos dizem respeito à 

autorização para a construção da capela, em 8 de Dezembro de 1756952 e à 

sua bênção em 21 de Janeiro de 1761953. Não conhecemos nenhum para a 

obra do retábulo, nem sequer o pedido de autorização ou da bênção.  

A bibliografia referida apresenta, felizmente, uma foto, embora em más 

condições954; mas não a refere no texto. Podemos ver que se trata de um 

retábulo muito pequeno, relativamente simples, embora muito festivo, com uma 

estrutura arquitectónica e decorativa muito semelhante aos anteriores. Este 

retábulo tem, porém, algo que o diferencia em toda a mais restante obra do 

autor: insere-se num contexto mais vasto, a decoração da parede fundeira da 

capela. 

Dessa parede ressaltam, de cada lado do altar, superfícies (de 

madeira?) pintadas onde estão colocadas mísulas com imagens muito 

pequenas. A meio abre-se o espaço onde foi colocado o altar mas, o que é 

interessante, é que há um espaço vazio entre esse revestimento fundeiro e o 

retábulo, o que se por um lado o individualiza e permite acentuar a sua 

decoração parietal dá, por outro lado, uma certa de sensação de profundidade 

que de outro modo não conseguiria mostrar dadas as exíguas dimensões da 

capela. Mas o retábulo não está absolutamente destacado pois há, de cada 

lado, um ponto em que as duas estruturas se tocam, na parte inferior do ático, 

criando aqui uma pequena gruta, algo que já conhecíamos da arquitectura 

(Falperra e Palácio do Raio), ou da própria talha (retábulos do transepto da 

igreja do mosteiro de Tibães e, de forma diferente, retábulo-mor da Igreja de Nª 

Sª da Agonia). 

Se o retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães vive dos ornatos e 

do jogo de uma planta extremamente sinuosa, o de Santa Rita de Cássia 

apresenta uma cenografia única no contexto da talha soaresca. 

 

                                                 
952

 ADB. Registo Geral, vol. 134, fls. 149v-152. 
953

 ADB. Registo Geral, vol. 62, fls. 387-387v. 
954

 Entramos nesta capela apenas uma vez, em 1982! Todas as mais tentativas têm resultado 
infrutíferas, não há ninguém que nos faculte a chave da porta! 
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26. Igreja do Convento dos Congregados, Braga (figura 321). Mesa de 

altar do retábulo do Sagrado Coração de Jesus. 1767-1768?. Obra atribuída. 

SMITH, Frei José Vilaça, vol. 1, p. 337, nota 310955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 29 – Igreja dos Congregados. Mesa de altar, 2011 

 

 

Não conhecemos qualquer informação documental sobre esta obra 

que seguramente não pertence, de origem, ao retábulo em que se insere. É 

uma talha muito fina, muito nervosa, de um tipo que tem como um dos 

principais expoentes na região a da capela de Nª Sª da Lapa, em Vila Nova de 

Famalicão (fig. 397) e uma das mais interessantes e vistosas, a do ático do 

retábulo da Sagrada Família da igreja matriz de Covas, Vila Verde (1767?) (fig. 

398), ambas de autores deconhecidos. 

                                                 
955

 Smith já entrevira essa hipótese ao escrever que o retábulo do Sagrado Coração de Jesus 
cuja “urna” é talvez de André Soares. 
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Em geral, André Soares não praticou este tipo de talha, usou outra, 

muito mais volumétrica, muito mais gorda. Mas a extrema qualidade deste 

desenho, conjugado com diversos motivos que lhe foram caros (flor como 

corola forte e poucas pétalas de grandes dimensões e enrolamentos, embora 

aqui de uma forma diferente das que vimos nos retábulos de Nª Sª da Boa 

Memória e Pico de Regalados) permitem-nos propô-lo como obra sua. 

Veja-se ainda o que mais abaixo escrevemos sobre as mesas de altar 

no contexto da obra de talha de André Soares. 

 

Retábulos. 1. Os embasamentos 

Da mesma forma que alterou a zona do ático, prolongando-o quase 

indefenidamente, também os seus embasamentos são diferentes. Já vimos 

acima, a propósito do retábulo-mor da capela de S. Miguel-o-Anjo, que as suas 

linhas não são seguidas, que usou uma espécie de um repuxado. Esse artifício 

permitiu-lhe, por um lado, criar um espaço que na parte superior serviu como 

uma espécie de mísula onde podiam ser colocadas lateralmente as imagens; 

por outro, na parte inferior, possibilitava a existência de estreitas portas que 

davam acesso à parte detrás do retábulo, o que permitia ganhar uma área, 

embora contida, para guardar os mais diversos objectos, servir de 

comunicação com outras dependências da igreja ou, até, servir de sacristia, 

como é o caso da que existe atrás do retábulo de Nª Sª da Boa Memória, em 

que foi colocado um arcaz. 

Será esta a zona do retábulo que irá trazer as maiores inovações. Já 

discorremos, acima, um pouco sobre elas. Analisemos-las agora com maior 

pormenor.  

Se olharmos do outro lado da nave para o retábulo de Nª Sª dos 

Prazeres, parecer-nos-á que as duas gordas e sinuosas peanhas pertencem ao 

retábulo. Sabemos que o contrato para a execução dos dois evangelistas está 

incluído no da talha que preenche a parte do arco situada acima do retábulo, o 

que nos permite pensar que são da mesma data (14 de Abril de 1756). Como 
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não havia espaço para dar outra forma ao embasamento, André Soares teve 

que as imaginar fora do arco onde foi colocado o retábulo. 

Terá sido aí que lhe surgiu esta ideia? Ou foi na cadeira do D. Abade, 

no coro alto de Bustelo? Não sabemos porque não se conhece a data exacta 

em que esta obra foi realizada, algures entre 1755 e 1758. 

Se olharmos com atenção para aquela cadeira e para o retábulo da 

sacristia de Tibães, veremos que há ali formas muito semelhantes: duas linhas 

de um filete côncavo e curvo, mais gordo na parte interior, como o de Bustelo; 

e, na parte exterior, na obra de Tibães. Aqui, sente-se ainda alguma 

proximidade com a parte inferior, bojuda, das grandes colunas do retábulo-mor 

da sua igreja. Não se conhece a data exacta da sua execução, mas já está 

incluído no grande contrato lavrado em 9 de Outubro daquele ano de 1756, 

pelo que já estava desenhado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 30 – Lamego, Sé. Retábulo do transepto, lado do Evangelho, embasamento, 
2001 
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Bastante diferente, e bem mais poderoso, é o embasamento dos dois 

retábulos do transepto da Sé de Lamego. Também oblíquos em relação à parte 

superior, que é plana, apresentam uma solidez que não parece massiça devido 

ao uso da cor e dos diversos ornamentos que o decoram, havendo um que 

repete a ideia da existência de uma porta falsa. Não são tão monumentais 

quanto os que Joseph Matias Gotz concebeu em data posterior a 1732 para o 

retábulo das Graças do santuário austríaco de Maria Taferl956 (fig. 225), junto a 

Melk, mas o desenho é o mesmo, como semelhantes também são os 

embasamentos que se podem ver nas gravuras já acima referenciadas de 

Habermann e Stockmann (fig. 422 e 434). 

Nesta linha, embora bastante diferente, é o embasamento do retábulo-

mor da capela de Santa Maria Madalena da Falperra, cinco anos mais tardio, 

de 1763, também muito poderoso, mas incomparavelmente mais ornamentado 

e definido por linhas curvas. O retábulo da capela Malheiro Reimão (1763) 

também pode ser incluído nesta série. Sem a expressividade do da Falperra, 

mais próximo nos volumes e linhas dos de Lamego é, igualmente, muito 

ornamentado e está mais próximo do sentimento rococó porque 

predominantemente pintado de marmoreados, brancos, rosa e azul (escuro). 

Há ainda uma terceira forma de apresentar os embasamentos que, 

contudo, têm origem na solução dada a conhecer na capela de S. Miguel-o-

Anjo. Curiosamente, ganham uma expressão muito diferente na fase final da 

sua vida. Referimo-nos ao retábulo-mor da capela da Freiria (1767), de Nª Sª 

da Boa Memória (1767) e da matriz de Pico de Regalados, Vila Verde (1767-

1768?). Enquanto aquele é quase liso, possibilitando a existência de uma 

                                                 
956

 KRAPF, Michael – Triumph der Phantasie. Vom weg der Modelle als vorstellungshilfe zur 
gebauten Wirklich. In Triumph der Phantasie: Barocke Modelle von Hildbrandt bis Mollinarolo. 
Wien, Bóhlau, 1998, p. 23. Ver também neste mesmo volume, na parte do catálogo, as páginas 
190-192. 
Embora seja posterior, datado de 1762, é interessante referir que se conserva um esboço do 
retábulo-mor desta igreja, da autoria de Johann Michel Prunner. Como muitos retábulos 
austríacos deste período, está organizado em duas partes: a de cima tem um desenho que 
lembra um pouco a grande janela da fachada da capela de Santa Maria Madalena. Sob esta 
parte está o desenho de uma sanefa que deveria ser de madeira e sob esta algo que deveria 
ser uma cortina drapejada, o que também se pode ver numa obra de André Soares, a porta da 
capela do Palácio de D. José de Bragança. Veja-se: DIOZESANMUSEUM ST. POLTEN – 
Barocke altar entwurfe. St. Polten, 1987, p. 13-14, grav. 11. 
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mísula onde pode ser colocada uma imagem e, na parte inferior, uma porta que 

dá acesso a um espaço atrás do retábulo, estes são incomparavelmente 

diferentes, monumentais, parecendo uma excrescência orgânica – o que lhes 

dá uma expressão vegetalista – e evoluem do retábulo da Freiria, em que estes 

ornamentos são mais leves, folhas ou penas, para outros muito mais 

volumétricos, com a forma de enormes, monstruosos, feijões (afinal um C), um 

na parte de cima e outro na de baixo, que permitem, também, a existência de 

mísulas para a colocação de imagens laterais e portas de acesso às traseiras 

do retábulo. 

No último, ou nos dois últimos anos de vida, André Soares fez um 

retorno, retomou velhos caminhos, um caminho que fora iniciado no de Nª Sª 

do Rosário. Há três retábulos, um documentado e dois que lhe podem ser 

atribuídos, em que o vemos a seguir aquele rumo, a re-ensaiar novas formas. 

Estes retábulos têm um cariz mais simples, menos monumental, mas 

esta linha do embasamento é, contrastantemente, mais poderosa. É uma linha 

que vai de junto ao chão até ao meio do retábulo, que neste caso é a linha 

mais interior porque vai definir o camarim, mas que nos demais retábulos é a 

mais externa porque define os lados do retábulo: começa num enrolamento, faz 

uma linha convexa pronunciada até ser novamente como que agarrada por 

outras linhas que a envolvem, já na zona superior do embasamento. Mas já 

vimos que esta ideia não é totalmente nova, que ela poderá ter tido origem na 

porta interior da capela da Falperra e que já aparecera no retábulo-mor do 

Santuário de Nª Sª de Porto de Ave. A questão é que é tudo muito próximo. 

Muito próximo do ponto de vista cronológico (1753 a porta da capela da 

Falperra, cª 1753-1754 o retábulo daquele santuário e 1761 o de Nª Sª do 

Rosário), muito próximo porque o artista executante é o mesmo (José Álvares 

de Araújo), e muito próximo geograficamente. Porto de Ave fica a cerca de 20 

quilómetros de Braga e Viana do Castelo a cerca de 50. Nada melhor que este 

entrosamento, que esta quase repetição de ideias e artistas para ajudar a 

definir uma Escola, a do rococó bracarense. 
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Robert Smith afirmou várias vezes que André Soares estava no fim da 

vida, na procura de novas formas de afirmar a sua arte, chegando mesmo a 

nomeá-lo percursor do neoclassicismo de Carlos Amarante957. Não nos parece. 

Estava sim no caminho da sua tremenda irrequietude, na procura de novas 

formas que poderiam ou não repetir velhos formulários, mas que na prática 

eram bastante diferentes das anteriores. Na realidade, é preciso um olhar muito 

atento e sobretudo muito longo para percepcionar que em alguns casos não 

há, afinal, mudanças abruptas, mas sim continuidades.  

 

A base para o estudo dos quatro retábulos seguintes, quiçá os últimos, 

reside no da capela-mor da capela de Nª Sª de Guadalupe que está 

documentado. São tudo máquinas bastante pequenas. Dois estão colocados 

em capelas-mor de pequenos templos, outro é um retábulo-lateral de uma 

capela e o quarto pertence à Sé de Braga mas não se sabe qual terá sido a 

sua colocação original. Ou seja, tudo poderia ser diferente se os retábulos se 

destinassem a locais importantes, com outro peso.  

O retábulo de Nª Sª de Guadalupe deverá ter sido desenhado em 

Agosto de 1768 ou nos primeiros dias do mês seguinte. Custou apenas 

110$000 réis958 e foi entalhado por um dos nomes mais conhecidos da cidade, 

Manuel Carneiro da Costa, um entalhador com tanta qualidade que chegou a 

arrematar obras em sociedade com Luís Manuel da Silva. O embasamento já é 

bastante diferente dos retábulos anteriores. Mas também não se poderia fazer 

muito mais porque o preço baixo não dava margem para ousadias. 

Há um pormenor decorativo que nos ajuda a aproximá-lo de dois dos 

outros retábulos: os ramos de folhas de acanto que acompanham a parte 

inferior do corpo do retábulo, algo que lembra a parte interior, quase escondida, 

da varanda mais importante do Paço Arquiepiscopal, algo que André Soares 

desenhara cerca de 25 anos antes. Essa palma vê-la-emos exactamente no 

                                                 
957

 SMITH, Robert C. – André Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 
40. 
958

 Isto é, cerca de 50% do seu orçamento de 1763 (receita 208$316 réis, despesa 226$988 
réis). Veja-se ADB. Colecção cronológica, doc. 2844. Era então a 29ª confraria mais rica da 
cidade, ocupando naquele ano sensivelmente a metade da tabela das confrarias da cidade. 
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mesmo local no retábulo de Santo António, agora na capela de Nª Sª da 

Piedade, na Sé, mas de origem desconhecida, embora da Catedral; é um 

retábulo ainda mais simples, deverá ter sido bem mais barato. 

Na mesma linha, também com ramos de folhas de acanto, mas 

incomparavelmente mais volumoso, de um desenho extremamente requintado, 

cuidado em todos os pormenores, talvez mesmo o seu melhor trabalho na arte 

da talha, pese as diminutas dimensões, é o retábulo da capela dos Monges, 

pequeno templo privativo dos oratorianos situado ao nível do andar nobre e 

com vista directa para a capela-mor da igreja. Como vimos, não se conhece 

nenhum documento sobre esta capela. A atribuição e a datação são feitas a 

partir de dois outros retábulos, o de Nª Sª de Guadalupe (1768) e os dois 

laterais da capela de Nª Sª dos Prazeres, do palácio de Mateus (datáveis 

1767/1768). 

Estranhamente ou não, esta forma de trabalhar as extremidades 

laterais do embasamento não teve grandes seguidores no Minho. A resposta 

poderá ser apenas uma: era uma parte acessória, muito pouco visível porque 

colocada quase ao nível térreo. Além disso, deveria encarecer 

substancialmente o preço final da obra.  

Há, contudo, retábulos onde esta arte se pode ver, nomeadamente em 

alguns atribuídos a Frei José Vilaça, nomeadamente os da igreja de Nª Sª da 

Lapa, nos Arcos de Valdevez959 e o de Nª Sª ao Pé da Cruz, no convento de S. 

Francisco, Real, Braga, que se por um lado aparenta similitudes no 

prolongamento lateral, ao nível da mesa de altar, com o da sacristia de Tibães, 

por outro repete a silva enrolada no friso que delimita o nicho do retábulo da 

capela dos Monges, ou seja, duas soluções apresentadas por André Soares 

em períodos muito diferentes, 1756 e 1768(?). 

Há um outro, extremamente interessante, o retábulo-mor da matriz de 

S. João de Souto, Braga, datado de 1771, entalhado por Jacinto da Silva e seu 

                                                 
959

 SMITH, Robert C. – A talha em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1962, gravuras 118 e 
119. 
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filho Luís Manuel960 (fig. 351); não se sabe, porém, quem foi o autor do risco. O 

encomendante foi o pároco, o padre Manuel Oliveira Vale, que também 

conseguiu refazer totalmente a igreja, aumentando-a de uma forma muito 

considerável. Este padre, que já num capítulo anterior referimos a propósito da 

grande remodelação que alguns anos mais tarde viria a fazer na Sé, seguia 

quase incondicionalmente o arcebispo D. Gaspar, o que nos permite colocar 

uma questão: terá sido o retábulo desenhado pelo protegido do arcebispo, 

Carlos Amarante? 

Este gosto chegou ainda à Galiza, ao retábulo lateral da matriz de La 

Guardia961 (fig. 378), embora com um desenho bastante mais frustre, mas a 

lembrar os de Nª Sª da Boa Memória, Freiria e Pico de Regalados, para além 

de outros paralelismos que se podem ver no ático. É sem dúvida um trabalho 

local de alguém que quis reinterpretar obras soarescas. 

 

Retábulos. 1. Embasamentos. 1. As portas 

Não está feito um estudo sistemático e pormenorizado do retábulo em 

Portugal. Livros como os de Robert Smith962 e Francisco Lameira963 têm mais 

em atenção a evolução da arte da talha do que propriamente a questão 

estrutural do retábulo, embora o segundo livro citado já aponte nesse sentido. 

Também não há ainda livros ou artigos que nos dêem a conhecer de 

uma forma sistemática cada parte de um retábulo e a sua evolução ao longo 

                                                 
960

 ADB. Nota Geral, 1ª Série, vol. 799, fls. 94v-95; OLIVEIRA, Eduardo Pires – O Minho, 
concelho a concelho. (Vinte e quatro documentos dos séculos XVIII e XIX sobre a arte 
minhota). Minia, Braga, 3ª série, 10, 2002, p. 251-252. 
961

 Sobre este retábulos vejam-se os seguintes estudos: ALVAREZ FERNANDES, Dolores – El 
retablo barroco en la antigua diócesis de Tui. Pontevedra: Diputación de Pontevedra, 2001, p. 
447-448; FOLGAR DE LA CALLE, Maria Cármen – La influencia portuguesa en los retablos 
barrocos de Galicia. In Barroco, Actas do II Congresso Internacional. Porto: Departamento de 
Ciências e Técnicas do Património / Faculdade de Letras da Universidade do Porto: 2001, p. 
488-490. 
962

 SMITH, Robert C. – A talha em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1962. 
963

 LAMEIRA, Francisco – O retábulo em Portugal: das origens ao declínio. Faro – Évora: 
Departamento de História, Arqueologia e Património da Universidade do Algarve; Centro de 
História da Arte da Universidade de Évora, 2005. 
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dos tempos. Os vários estudos locais ou regionais também não têm apontado 

nesse sentido964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 31 - Convento de S. Domingos, Viana do Castelo, 
retábulo de Nª Sª do Rosário, embasamento, 2001 

 

 

                                                 
964

 Vejam-se, por exemplo, e para além do livro de Francisco Lameira acima citado, os 
seguintes estudos: FERREIRA - ALVES, Natália Marinho Ferreira – A arte da talha no Porto na 
época barroca: artistas e clientela, materiais e técnica. 2 vols. Porto: Arquivo Histórico / Câmara 
Municipal, 1989; EUSÉBIO, Maria de Fátima – Retábulos joaninos no concelho de Viseu. 
Viseu: s.e, 2002; HILL, Marcos – A talha barroca em Évora – séculos XVII-XVIII. Évora, Centro 
de História de Arte / Universidade de Évora, 1998. 
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Um dos pontos, por exemplo, que tem merecido pouca atenção é o 

das portas existentes nos retábulos. A verdade é que nós próprios também não 

nos teríamos detido neste ponto se não tivéssemos reparado que o retábulo da 

capela de Nª Sª da Lapa, de Fão, Esposende, tinha umas portas praticamente 

iguais às do famoso retábulo de Nª Sª do Rosário, de Viana do Castelo. Tal 

facto seria perfeitamente natural se a obra vianense fosse mais antiga; mas a 

verdade é que não é. Não temos o contrato de execução do trabalho de Fão 

mas sabemos que foi pedida autorização para o fazer em 8 de Novembro de 

1758 e para o benzer em 1 de Fevereiro de 1760965; em Viana começou-se a 

pensar na necessidade de um retábulo novo em 24 de Julho de 1759, mas só 

em 9 de Agosto de 1760966 é que foi decidida a sua entrega a José Álvares de 

Araújo, o que nos indica que só deverá ter sido riscado naquele ano de 1760. 

Estamos a trabalhar com curtas franjas de tempo mas isso ainda torna mais 

plausível esta ligação pois deveria ser esse o gosto que André Soares sentia 

naquela data. 

Se repararmos na série de livros que Domingos Pinho Brandão 

dedicou à arte do retábulo barroco e rococó na diocese do Porto, por exemplo, 

veremos que são em número razoável os que têm portas. 

André Soares também teve retábulos com portas. Em Tibães, por 

exemplo, a porta existe apenas atrás da mesa de altar, na zona central, 

estabelecendo ligação com uma pequena dependência, hoje sem utilização; e 

há outras portas para o acesso aos diversos andares do trono. Os três outros 

retábulos não têm qualquer porta. 

Os retábulos que concebeu para a capela de S. Miguel-o-Anjo e Nª Sª 

da Boa Memória (Catedral), têm portas, embora no primeiro caso apenas o 

retábulo-mor as possua e não os dois laterais. Mas não podemos ter uma ideia 

precisa do espaço a que permitiam acesso porque estão deslocados do seu 

lugar de origem. Os de Lamego davam acesso a pequenos arrumos. Restam 

                                                 
965

 ADB. Registo Geral, vol. 124, fls. 415-415v e vol. 115, fls. 362-363. 
966

 No estudo de SMITH, Robert C. – A verdadeira história do retábulo de Nª Sª do Rosário, da 
Igreja de São Domingos, de Viana do Castelo. Belas Artes, Lisboa, 2ª série, 23, 1967, p. 33 
pode ler-se a transcrição destas duas deliberações da confraria. 
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os de Fão e Nª Sª do Rosário (Viana) porque os de Nª Sª da Agonia, Santa 

Maria Madalena da Falperra, capela de Mateus, capela dos Monges (convento 

dos Congregados) e Nª Sª de Guadalupe não têm portas. 

Se reflectirmos, veremos que apenas existem portas no retábulo-mor 

quando essas capelas têm mais do que um retábulo pertencente à confraria 

que é proprietária da capela. Nos outros casos não se coloca essa questão. E 

isto permite-nos desde logo compreender que a existência das portas têm a ver 

ou com um maior aproveitamento do espaço disponível – onde poderia haver 

uma área para sacristia – a exemplo do que se pode ver nas “traseiras” do 

retábulo de Nª Sª da Boa Memória, onde existem um arcaz de três gavetas de 

altura, um pequeno armário e uma longa burra de ferro, de três chaves; noutros 

casos há um pequeno arrumo – ou, então, permitir a comunicação para outras 

dependências da igreja ou capela em que o altar está colocado, como são os 

casos de Fão e Nª Sª do Rosário (Viana). 

Olhando para as portas existentes nos retábulos de André Soares, há 

quatro que merecem uma especial atenção: a de S. Miguel-o-Anjo em que há 

uma extrema simplicidade que quase parece uma grande depuração – o que é 

natural atendendo ao baixo preço do contrato –, mas que, singularmente, torna 

esta parte a mais bela de todo o retábulo, com um sábio equilíbrio entre as 

ténues zonas decoradas e todo o restante. E as do retábulo-mor da igreja de 

Tibães, de Fão e Nª Sª do Rosário (Viana). 

Embora espaçadas no tempo por cerca de quatro anos, é fácil 

perceber que a fonte de informação foi a mesma: os tratados de Blondel, 

Briseux e D’Aviller. São portas cuja cornija superior é arqueada e em que cada 

uma das folhas está dividida em três partes, sendo a intermédia sensivelmente 

equivalente à dimensão das outras duas. No caso desta porta de Tibães vemos 

que a parte central repete, de certa forma, um motivo da fachada da capela de 

Santa Maria Madalena da Falperra, uma guirlanda que cai na vertical; a 

almofada inferior viria a ser colocada ao contrário na porta do retábulo de Nª Sª 

da Lapa. 
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As portas que dão ligação ao camarim são bem diferentes. Poderá 

dizer-se que são portas mais dentro do convencional, com alguma decoração, 

sendo de assinalar – na do primeiro “andar”, de duas folhas – no terço superior, 

enrolamentos que lembram as rolarias flamengas. No piso superior as portas 

são mais pequenas mas mais decoradas; têm uma só folha e sobressaem 

porque a almofada central é feita por sobreposição de planos, a exemplo do 

frontão do edifício da Câmara Municipal. 

Olhando para as portas dos retábulos de Fão e Nª Sª do Rosário, há 

duas questões que de imediato se nos colocam: o desenho de ambas é muito 

semelhante, mas a qualidade de execução é totalmente diferente. A de Fão, 

que como vimos foi a primeira a ser executada e que deverá ser apenas meio a 

um ano mais antiga, foi realizada por um entalhador hábil que teve, porém, de 

realizar uma obra por um preço que deverá ter sido bastante baixo. Isso não 

lhe permitiu fazer avultar os volumes das zonas em relevo, trabalhar com 

cuidado o desenho que era necessário passar à madeira. O facto das portas do 

retábulo vianense serem proporcionalmente bastante mais baixas e estarem 

rodeadas de talha muito “gorda” também ajuda a que os seus volumes 

pareçam ser incomparavelmente mais interessantes e cuidados que os de Fão. 

Olhando para os motivos decorativos, veremos que, da mesma forma 

que em Tibães, nem numa nem outra há almofadas de relevo, os motivos 

sobressaem directamente sobre a madeira de fundo. O desenho da parte 

superior é muito semelhante em ambas, o grande motivo central é também 

quase igual, embora um pouco mais decorado em Viana; na parte inferior é que 

há alguma diferença sobretudo porque em Fão há como que uma inversão do 

motivo da parte superior e em Viana é já um pouco diferente. Seja como for, 

repetimos, estas portas são muito semelhantes, até na forma da parte superior 

que também é curva! 

Todas estas semelhanças, bem como a qualidade do restante desenho 

do retábulo de Fão, não só nos levam a propor que o seu desenho tenha saído 

das mãos de André Soares como, tabém, a colocar uma questão: se o desenho 
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para este retábulo tivesse beneficiado de outro orçamento, se a encomenda 

tivesse sido feita por uma confraria muito rica, que obra teríamos hoje?  

Muito diferentes são as portas dos retábulos do transepto da Sé de 

Lamego em que o formato é muito mais invulgar e a decoração não tem 

qualquer comparação com todas as demais portas, tão só um filete vertical na 

zona central que termina no usual pendão em forma de flor.  

 

Retábulos. 2. Colunas 

Não se pode afirmar que há uma coluna tipo nos retábulos de André 

Soares. Nem sequer se pode dizer que há diferenças significativas entre as 

que estão colocadas nos retábulos de capelas-mor e laterais. Não deixa, 

contudo, de ser significativo que entre os 25 retábulos recenseados (um não 

chegou a ser feito e outro foi destruído) a maioria não tenha sequer uma coluna 

(embora possam ter pilastras), que sete tenham uma coluna e apenas cinco 

possuam duas. 

Curiosamente há uma peça, bem pequena, o sacrário do retábulo-mor 

da Igreja de Nª Sª a Branca, que tem três colunas, sendo que as da frente têm 

uma silva a envolvê-las e as detrás são lisas. Os capiteis são compósitos. 

Embora com pequenas oscilações, pode dizer-se que há uma 

evolução significativa nas colunas ou nas pilastras dos seus retábulos. 

Vejamos. 

Os cinco retábulos com duas colunas não estão obrigatoriamente 

colocados em obras de grandes dimensões, embora essa seja a situação mais 

frequente. Dois ornamentam retábulos-mor (Tibães e Pico de Regalados) e três 

pertencem a laterais, sendo que um é de enorme dimensão (Nª Sª do Rosário) 

e os outros dois são “gémeos” (Nª Sª Rosário e S. João Baptista, em Tibães) 
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Fotografia 32 - Mosteiro de Tibães, igreja, retábulo-mor, 
colunas, 2001 

 

 

No retábulo-mor de Tibães as colunas estão colocadas sobre uma 

cornija que assenta numa base muito bojuda. A coluna em si é recta e está 

envolta numa silva helicoidal, muito densa, feita de ornatos rococó. O capitel é 

compósito e tem também enrolamentos onde se inscrevem flores. As colunas 

definem o tramo lateral onde assentam as duas imagens de S. Bento e Santa 

Escolástica. 
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Nos retábulos que estão na cabeceira do transepto, as colunas são 

totalmente diferentes, muito mais despojadas, cada uma com um ornato grande 

e outro pequeno, colocados em níveis descontínuos mas imediatos. Os capiteis 

são formados por grandes “amendoins”. Mas o que é mais importante é que as 

duas colunas estão unidas, não são estruturais, quando muito bastava apenas 

uma. As imagens laterais (não existem actualmente) assentavam numa grande 

cornucópia muito trabalhada que ficava situada entre as colunas e o nicho 

central, o do orago. 

As colunas do retábulo vianense de Nª Sª do Rosário estão também 

juntas, mas agora ao lado do nicho. São também direitas e, pode dizer-se, 

muito mais tradicionais porque têm uma silva incomparavelmente menos densa 

que a de Tibães, enrolada a uma distância convencional, o que as torna muito 

mais leves. Da mesma forma que as dos retábulos do transepto de Tibães, 

também se estabelece um “diálogo” entre as duas porque uma tem a silva 

enrolada para a direita e outra para a esquerda. A sua colocação em dois 

planos contínuos dá, visualmente, uma maior profundidade ao camarim. Os 

capiteis são inclassificáveis porque compostos por um conjunto de diferentes 

motivos, óvulos, enrolamentos, pequenos ornatos assimétricos, etc. Mantêm, 

porém, a forma tradicional. 

As colunas do retábulo de Pico de Regalados retomam uma colocação 

mais convencional, similar à do retábulo-mor de Tibães, servindo assim para 

definir um tramo onde estão colocadas as imagens laterais. De fuste também 

direito, obedecem, porém, ao gosto que já desde os finais da década de 1750 

se vinha observando, de um despojamento cada vez maior que atinjiu o cerne 

no retábulo na capela de Santa Maria Madalena da Falperra. Na parte superior 

tem dois ornatos vegetais convexos que se unem num óvulo de onde cai uma 

pequena guirlanda, numa composição que ocupa apenas o primeiro terço da 

coluna e que a torna muito semelhante à do retábulo de Nª Sª da Boa Morte. O 

capitel é compósito. 
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Nos sete retábulos que têm uma coluna, dois têm-na adossada, sendo 

que em um temos dúvidas em que não só uma se possa classificar como 

coluna como, também, a estrutura em que se insere possa ser denominada 

como retábulo. É a cadeira do D. Abade do cadeiral do mosteiro de Bustelo. 

Esta obra não tem data segura; sabe-se, porém, que o cadeiral foi 

entalhado no triénio de 1755-1758. Por trás da cadeira existe uma pintura com 

uma moldura que pela sua grande verticalidade faz lembrar os retábulos do 

transepto da Sé de Lamego que lhe são praticamente coevos. 

Está delimitada lateralmente por um leve filete que tem na parte inferior 

uma pequena guirlanda e na superior um leve ornato estendido; este filete 

parece ser um prenúncio dos motivos que André Soares irá voltar a utilizar nos 

últimos anos da sua vida. A coluna tem uma base bastante larga onde se 

insere outra muito fina que ocupa a metade inferior. Daí para cima expande-se 

em dois registos muito mais largos e “gordos”, cada um com seu ornato 

diferente na parte superior. O capitel é pouco pronunciado e é uma composição 

feita de longos “amendoins” que se destacam da restante estrutura. 

As colunas dos dois retábulos do transepto da Sé de Lamego são, 

também, muito finas. Há nelas uma solução que André Soares nunca mais 

repetiria: o terço superior e o inferior são decorados com vários motivos, 

vegetais, em formas de flor e outros inclassificáveis, sendo que o superior 

desce como se fosse uma guirlanda, mas não o é porque os motivos 

decorativos se expandem para ambos os lados. Estas colunas não são 

sobrepujadas por capiteis mas tão só por outros ornatos, similares aos do 

retábulo de Nª Sª da Lapa (Fão). Poderá pensar-se, em abstracto, que este tipo 

de coluna derivou de um estípite, mas talvez se possa buscar uma fonte de 

inspiração em Blondel967. A ideia da coluna muito fina antecipa imenso as que 

viriam a ser feitas em ferro! 

No ano de 1762-1763 André Soares desenhou o penúltimo retábulo 

que seria quase inteiramente dourado. Na igreja de Nª Sª da Agonia deixou 
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 BLONDEL, Jacques-François – De la distribuition des maisons de plaisence et de la 
decoration des edifices en general, vol. 2. Paris: Chez Charles-Antoine Jombert, 1738, p. 63, 
grav. 58. 
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mais um mar de talha, em que o ouro refulge de uma forma impressionante. O 

retábulo-mor é pequeno mas profundo, parecendo uma gruta. É extremamente 

matérico, há imensas superfícies vazias no ático o que faz ressaltar a talha que 

ali está colocada. E há ainda um contraste: as colunas são marmoreadas a 

verde! Não é uma solução que se possa considerar absolutamente nova pois já 

vimos que desde o ano de 1756 teve retábulos pintados a branco, para além de 

que os retábulos de Lamego têm as colunas colocadas sobre superfícies lisas 

mas pintadas com marmoreado azul. Estas colunas são, porém, as primeiras 

sem ouro que vemos nos seus retábulos968. E o que é ainda mais interessante 

é que são quase inteiramente lisas, os ornatos reduzem-se a breves 

apontamentos em ambos os extremos. Os capiteis são compósitos. 

Na nave desta capela existem seis retábulos que são bastante 

diferentes dos tradicionais porque mais parecem molduras muito desenvolvidas 

para enquadrar um conjunto de telas. A suas colunas não são minimamente 

estruturais, são apenas mais uma forma decorativa encontrada pelo autor que, 

cremos, ter sido, também, André Soares. A sua finura remete-nos sobretudo 

para as dos retábulos do transepto de Lamego. São encimadas não por um 

capitel mas sim por um grande conjunto de concheados. 

As colunas do retábulo da capela da casa da Praça, ou Malheiro 

Reimão (1763), voltam a trazer uma grande novidade devido ao facto de serem 

quase inteiramente pintadas com marmoreados rosa e azul, servindo a folha de 

ouro apenas para os ornatos. São de novo parcialmente decoradas com 

ornatos que ocupam, porém, uma maior superfície. Os capiteis são uma 

mescla de ornatos, enrolamentos, amendoins, etc.  

O retábulo da Falperra (1763) é o único que tem as colunas 

inteiramente lisas. Até as bases são extremamente simples o que antecipa, e 

muitos anos (doze), o retábulo da Igreja de Santa Cruz que, contudo, tem as 

colunas caneladas e decoradas com um leve anel na parte central. Em 

contrapartida, devemos relembrar que já usara um par de colunas lisas no 

sacrário do retábulo-mor da igreja de Nª Sª Branca (1751). São bastante raras 

                                                 
968

 Não esqueçamos que já no sacrário da Igreja de Nª Sª a Branca se vêem colunas lisas 
(marmoreadas) e sem ouro. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
442 

 

as colunas lisas neste período. Os principais retábulos do Minho também têm 

alguma decoração. No bispado do Porto podem ver-se nas igrejas de Sardoura 

(Castelo de Paiva) e de Guifões (Matosinhos), ambos de 1755. São, porém, 

obras que se podem considerar menores, foram contratadas por uma quantia 

diminuta, apenas por 150$000 réis, cada969. Nenhum retábulo importante tem 

as colunas inteiramente lisas970. Os capiteis voltam a ser uma mescla de 

diversos motivos, sendo que a parte inferior não é formada por folhas de 

acanto mas sim por óvulos circunscritos por pérolas. A pintura volta a ser de 

marmoreado, agora a castanho. 

Embora se deva considerar esta obra cara porque o seu preço 

(320$000 réis) era substancialmente maior do que vários outros retábulos da 

cidade, não se pode dizer que a confraria que o mandou fazer fosse rica. 

Comparativamente, deverá ter havido maior liberdade de movimentos no 

retábulo da capela da casa da Praça do que na Falperra, porque a encomenda 

partiu de um homem bastante rico, o bispo de Rio de Janeiro. Não pode, 

porém, haver dúvidas que não foram colocadas objecções ao desenho 

proposto por André Soares porque a parte do embasamento é extremamente 

complexa. A coluna de fuste liso surge como uma opção estética do riscador 

que teve pleno acordo dos encomendantes mas não da cidade e região 

porque, como vimos, não voltou a ser usada nos anos imediatos. André Soares 

estava, assim, a querer focar a atenção dos crentes na figura do Cristo sofredor 

colocada na grande cruz que está no centro do camarim, mais do que a ensaiar 

novos caminhos para a sua arte. 

O retábulo de Nª Sª da Boa Memória mantém o capitel compósito, mas 

as suas colunas voltam a ter alguma decoração, apenas no terço superior, dois 

leves ramos com raras folhas que, convexas, se unem num óvulo de onde 

parte uma guirlanda muito pequena. A coluna está pintada com um 

marmoreado azul acinzentado e os ornatos estão dourados. 
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 BRANDÃO, Domingos Pinho – Obra de talha dourada, ensamblagem e pintura na cidade e 
na diocese do Porto. Documentação. IV. 1751 a 1775. Porto: 1986, p. 101-106, estampas 11 e 
12. 
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 BRANDÃO, Domingos de Pinho – Alguns retábulos e painéis de igrejas e capelas do Porto. 
Porto: Câmara Municipal, 1963. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
443 

 

Segue-se, cronológicamente o retábulo da capela-mor da matriz de 

Pico de Regalados, curiosamente com duas colunas de cada lado. Voltam a 

estar colocadas numa forma que permite a colocação de uma imagem no meio. 

A coluna é muito similar à do retábulo de Nª Sª da Boa Memória, seja no 

capitel, seja na coluna, seja, também, na pintura que é, porém, de um 

marmoreado verde claro. 

O último retábulo com colunas que conhecemos de André Soares é o 

da capela de Nª Sª dos Prazeres, no Palácio de Mateus. Na realidade são dois 

retábulos iguais que se defrontam. Desta vez a coluna está ornada por uma 

leve folhagem helicoidal que dá apenas quatro voltas. O capitel é compósito. A 

pintura é como as demais: marmoreado a verde com os ornatos a ouro. 

Colocam-se aqui duas questões: uma tem a ver com a data exacta, 

que não conhecemos. Já vimos acima que deverão ter sido entalhados por 

volta de 1767/1768. A outra questão diz respeito à decoração da coluna: a 

forma, a base, o capitel e o tipo de pintura usada são as que André Soares 

utilizou nas colunas anteriores, mas a decoração é diferente, volta a ser 

helicoidal. Embora esta situação fuja ao que estava a fazer naquela data, não é 

de todo estranhável. Por um lado, porque a sua criatividade era contínua, por 

outro porque já vimos que, por vezes, recuperava uma ideia que já tinha 

trabalhado antes (vejam-se as colunas do sacrário da igreja de Nª Sª a Branca, 

do retábulo-mor de Tibães e o de Nª Sª do Rosário, em Viana, todas com 

decoração helicoidal), mas dando-lhe uma nova forma, que é o que aqui 

acontece. 

 

A situação em relação às pilastras é muito diversa. Entenda-se desde 

já que estendemos este termo para além do que ele efectivamente representa 

pois houve casos em que mais não é do que uma falsa pilastra, é tão só a 

moldura do camarim, sendo que neste caso apresenta um nódulo forte, à 

maneira de um capitel, colocado no local convencional. Poderá parecer 

exagero considerar estas peças como capitéis mas a verdade é que no rococó 

é por vezes muito difícil saber o que é na realidade um capitel porque nada têm 
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a ver com as formas mais tradicionais, são apenas alguns ornatos que 

sobrepujam uma pilastra ou, até, uma moldura vertical por vezes reduzida a 

pouco mais que um leve fio. André Soares retoma aqui a liberdade do 

arquitecto, anunciada por Guarino Guarini: 

 

A arquitectura tem o direito de corrigir as regras da Antiguidade e de inventar novas 

regras. As regras fixas devem ser substituídas por normas flexíveis que permitem ao arquitecto 

modificar o cânone das regras e de formas dentro de certos limites estabelecidos pela norma 

convencional, a qual encontra a sua expressão no juízo do espectador culto... o arquitecto tem 

de rectificar as regras de arquitectura para poder preservar a aparência das proporções 

requeridas
971

. 

 

Cronologicamente, a primeira obra conhecida de talha de grandes 

dimensões que foi concebida inteiramente por André Soares é o arco do 

retábulo da confraria de Nª Sª dos Prazeres, na igreja do Colégio, dos Jesuítas. 

Está delimitado por duas pilastras contíguas, uma a ornar a parede do templo e 

outra, interna, encostada à parede lateral do nicho onde foi inscrito. A pilastra 

exterior têm já algumas das características que iremos ver nas suas obras: um 

capitel sem forma regular e uma decoração de guirlandas que descem a partir 

de uma forma ovada. 

O capitel é composto por duas partes: a superior, com uma forma 

muito irregular, é delimitada por uma moldura que se articula em três planos, 

sendo o central mais saliente e, lateralmente, por folhas muito leves. No interior 

vêem-se três amendoins. A parte inferior do capitel é mais regular. Iremos vê-la 

mais tarde nas portas dos retábulos de Fão e Nª Sª do Rosário, de Viana. Mas 

o que é mais interessante é que no centro tem a cabeça de um menino, não 

tratado da forma corrente, mas sim com uma cabeleira muito irregular: é um ser 

humano, não estereotipado, quiçá mesmo um filho do entalhador, não um 

“putti”. Na pilastra interior o capitel tem, aí sim, um “putti” tradicional e uma 

guirlanda apenas de folhas. A cor predominante é o branco, os ornatos estão 

dourados. As cabeças dos meninos têm as cores normais, o róseo para o 
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nossos dias. Koln, Taschen, 2006, p. 128, 130. 
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corpo e o castanho para os cabelos. Já vimos no capítulo da Tratadística que a 

forma deste capitel pode ter origem nas almofadas de portas de salas, dadas a 

conhecer por Blondel e por Briseux, o mesmo acontecendo com as cabeças e 

os amendoins, quer pelo desenho, quer pelos locais onde foram colocados.  

Os amendoins serão utilizados várias vezes mais: nos “capitéis”, 

sempre com forma um pouco diferente, dos retábulos da sacristia de Tibães, da 

capela-mor de S. Miguel-o-Anjo, da cadeira do D. Abade de Bustelo e, já mais 

tardiamente, da capela da Freiria, para já não falar dos capiteis, esses sim com 

forma tradicional, dos retábulos do transepto de Tibães e da capela das 

Malheiras. 

O retábulo de Fão tem um arremedo de capitel, uma espécie de cesta 

invertida extremamente ondulada, organizada em três registos, ornato muito 

semelhante ao que se pode ver no pseudo capitel dos retábulos do transepto 

da Sé de Lamego ou numa das partes da base da fonte do terreiro do palácio 

dos Biscainhos. 

As pilastras do retábulo de Nª Sª das Dores são diferentes de todas as 

demais. Estão recobertas de ornatos muito volumosos, sobretudo na parte 

superior, mas sem quererem assemelhar-se minimamente com capitéis, da 

mesma forma que os dos retábulos laterais da igreja de Nª Sª da Agonia. Já 

vimos, também, que poderão ter origem nos tratados de Blondel e Briseux ou 

em gravuras de Habermann. 

Nos retábulos dos dois últimos anos da vida de André Soares – os de 

Nª Sª de Guadalupe, capela dos Monges, Santo António da Sé e o da capela 

dos Barbosas –, a concepção foi de tal forma livre que nenhum apresenta 

colunas ou capiteis. 

É extremamente interessante este contraste tão violento. Nestas 

últimas obras sem colunas, prescindiu do capitel, isto é, da estrutura 

tradicional; em contrapartida, nos retábulos dos últimos seis anos da sua vida, 

naqueles que tinham colunas, deixou de lado os capitéis de formas irregulares 

e utilizou modelos compósitos, bastante formais! 
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Ou seja, teve uma atitude semelhante à que outras vezes utilizara 

quando fizera, por exemplo, quase no mesmo ano, duas das suas obras 

maiores, dois edifícios volumetricamente muito semelhantes, o da Câmara 

Municipal e o palácio do Raio. Com uma diferença brutal entre ambos: um 

segue a estética do rococó e o outro a do tardobarroco. 
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Tabela 13 - Uso de colunas e pilastras nos retábulos de André Soares 

 
Retábulo Data pilastra/sem 

pilastra 
1 coluna 2 coluna 

BRAGA, ig Colégio de S. Paulo 
(Nª Sª Prazeres) 

1756 (14 Abr)
972

 X   

PENAFIEL, mosteiro Bustelo, 
igreja (cadeira do D. Abade) 

1755?  X adossada  

BRAGA, cap S. Miguel-o-Anjo, 
(mor) 

1756 (26 Abr) X   

BRAGA, cap S. Miguel-o-Anjo, 
(colaterais) 

1756 (26 Abr) X   

BRAGA, mosteiro Tibães, Igreja 
(mor) 

1756 (9 Out)   X 

BRAGA, mosteiro Tibães, igreja 
(Nª Sª Rosário e S. João 
Baptista) 

1756 (9 Out)   X 

BRAGA, mosteiro de Tibães, 
igreja (sacristia) 

1756 (9 Out) X   

LAMEGO, Sé (2, no transepto) 1758?  X adossadas  

ESPOSENDE, Fão, cap Nª Sª 
Lapa 

1759 (últimos 
meses) 

X   

BRAGA, conv Congregaos (Nª 
Sª Dores) 

1761 X   

VIANA DO CASTELO, conv S. 
Domingos, (Nª Sª Rosário) 

1761   X 

VIANA DO CASTELO, ig Nª Sª 
Agonia, (laterais) 

1762 X   

VIANA DO CASTELO, ig Nª Sª 
Agonia, retábulo-mor 

1763  X  

VIANA DO CASTELO, cap 
Malheiro Reimão 

1763 (16 Fev)  X  

BRAGA, cap Sta Maria 
Madalena, Falperra, (mor) 

1763 (16 Ago)  X  

PORTO, conv Sto António Vale 
da Piedade, (mor) 

1766 ? ? ? 

BRAGA, ig Santa Cruz (preterido 
na escolha)  

1766    

PONTE DE LIMA, Freiria, capela 
(mor) 

1767 X   

PONTE DE LIMA, Freiria, capela 
S. Bartolomeu (laterais) 

1767 X   

BRAGA, Sé Catedral, (Nª Sª Boa 
Memória) 

1767 (25 Maio)  X  

VILA VERDE, Pico de 
Regalados, Matriz (mor) 

1767-1768 (?)   X 

VILA REAL, Mateus, cap Nª Sª 
Prazeres (laterais) 

1767-1768 (?)  X  

BRAGA, cap Guadalupe, (mor) 1768 (Dez) X   

BRAGA, conv Congregados, 
(cap Monges) 

1768 (?) X   

BRAGA, Sé Catedral, (Sto 
António) 

1768 (?) X   

VILA VERDE, Arcozelo, cap Sta 
Rita Cássia 

1768 (?) X   

                                                 
972

 Talha do arco do retábulo. 
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Retábulos. 3. Ático 

Poderá dizer-se que André Soares teve uma forma diferente de fazer 

um ático? A resposta terá que ser forçosamente positiva. Diremos mesmo que 

em Portugal talvez ninguém tenha levado tão longe a interpenetração da arte 

do retábulo com o espaço em que se insere como este Mestre. E essa 

intervenção vem, sobretudo, da forma como trabalhou o ático. 

É interessante observar que desde a sua primeira obra, obra que não 

lhe pertence na totalidade, o retábulo de Nª Sª dos Prazeres, na igreja do 

colégio dos Jesuítas, teve esse tipo de intervenção. Já vimos atrás que esta é 

uma peça confusa e bastante mal resolvida por parte do segundo interventor, 

André Soares. Mas, não obstante, há algo nela que é muito, muito curioso: se 

olharmos com atenção, abstraindo-nos, claro, da talha que está acima e que é 

poucos anos mais tardia e foi objecto de contrato autónomo, este retábulo tem, 

invulgarmente, dois áticos. Um, o que pertencia ao projecto original, outro, o 

que André Soares lhe acrescentou de uma forma inovadora, única, não mais 

repetida. Da mesma forma que já fizera antes com a capela de Santa Maria 

Madalena, criou aqui uma espécie de nova fachada, destacada da peça a que 

pertencia: acrescentou-lhe um novo ático! E destacou-o de uma forma absoluta 

pois espacialmente vai além da coluna central do retábulo que, devido, à sua 

posição, intervém mais na área da nave! Não é, de maneira alguma, a forma 

que viria depois a utilizar preferencialmente: projecção pelo tecto dentro da 

parte terminal do ático. Mas aqui não poderia fazer outra coisa pois a peça, o 

retábulo, já existia! 

Talvez seja essa uma das características mais fortes da talha que 

concebeu. Já vimos que ao longo dos anos foi alterando substancialmente a 

sua maneira de desenhar as diferentes partes componentes de um retábulo. 

No ático, contudo, manteve quase permanentemente esta forma terminal de o 

desenhar. Se olharmos para a sua restante obra, seja ela em que disciplina for, 

talha ou arquitectura, veremos que, afinal, André Soares estava a ser fiel a si 

próprio, a manter a força tremenda do seu desenho, uma forma única de 

transmitir monumentalidade a uma peça! 
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Terá sido sempre assim tão fiel a esta ideia? Não, não foi. Mas só o 

não foi em obras muito específicas, de pequena dimensão, orçamento baixo ou 

porque a peça ou o lugar o não podia pedir. 

O retábulo da sacristia do mosteiro de Tibães é relativamente “liso” na 

parte terminal do ático. E é-o porque essa parte já é muito destacada do 

restante. É, aliás, um nicho onde deixou espaço para a colocação de uma 

imagem. A parte terminal da espécie de retábulo que está por detras da cadeira 

do Dom Abade no cadeiral do mosteiro de Bustelo também não está 

pronunciada para o espaço; a verdade é que não fazia sentido pois é uma peça 

única naquele conjunto de cadeiras, já se destaca por si própria. Os três 

retábulos da capela de S. Miguel-o-Anjo, o da capela de Nª Sª da Lapa 

(Esposende) e os dois da nave da capela da Freiria foram contratados com um 

orçamento pequeno, o que não permitiria grandes veleidades ao autor do 

risco973. Nos retábulos do transepto da Sé de Lamego houve uma opção 

inversa. Não projectou o ático mas sim o embasamento, sendo esta a parte 

que se destaca da restante obra.  

Mas não foi essa a única fórmula que utilizou para fazer destacar o 

ático. Se nos detivermos novamente na talha do arco do retábulo de Nª Sª dos 

Prazeres, seja naquela que está imediatamente contígua ao ático do retábulo, 

seja na enorme sanefa que tudo sobrepuja, veremos que na parte do arco há 

diferentes planos, a talha vai-se destacando do centro para o extremo em três 

planos sucessivos, parecendo quase que está fatiada naquela zona. Em 

contrapartida, na sanefa, vemos que é a parte central que mais se destaca, 

atingindo o máximo no ponto central, onde colocou uma cabeça feminina. 

Atentando nas demais obras, veremos que mesmo naquelas que 

tiveram um orçamento menor André Soares não deixou de usar este artifício: 

não a continuação do ático ao longo do tecto, mas a construção de uma 

espécie de almofada que tornava aquela parte mais saliente. O melhor 

exemplo é o do retábulo-mor da capela de S. Miguel-o-Anjo. Nas obras de 

maior orçamento salientemos esta opção no retábulo de Nª Sª do Rosário: a 

                                                 
973

 Não conhecemos o orçamento para estas obras de Fão e Arcozelo – Ponte de Lima, mas 
olhando para elas vê-se que não deverão ter beneficiado de um orçamento sequer médio. 
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zona central, na continuidade das colunas, destaca-se de tal forma que a 

restante talha lateral quase parece estar num plano muito distante. É uma ideia 

que começara a usar no palácio do Raio e que logo atingiu o auge no frontão 

do edifício da Câmara Municipal. 

André Soares não continuou, porém, com esta ideia de conceber 

áticos com um desenho e uma estrutura relativamente simples. Até 1760 usou 

este artifício várias vezes nos retábulos acima referidos. Após esta data só 

encontramos uma obra – os dois retábulos gémeos do corpo da capela da 

Freiria – bastante simples em que a parte mais cuidada é, curiosamente, a 

mesa de altar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 33 - Mosteiro de Tibães, igreja, retábulo-mor, ático, 2001 

 

 

A ideia de prolongar o ático pelo espaço da nave, acompanhando o 

tecto, teve o primeiro ensaio numa obra maior: o retábulo-mor da igreja do 

mosteiro de Tibães. Este pronunciamento é grande mas virá a ter outros bem 
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mais avultados974. Foi igualmente neste retábulo que ensaiou uma outra forma: 

o destacamento, também, da parte central. Olhando com atenção, veremos 

que a parte interior, a partir da coluna colocada ao lado da abertura do 

camarim, é muito mais trabalhada e muito mais volumosa, mais destacada, 

terminando numa linha contínua quebrada que faz uma espécie de sanefa. As 

partes que ficam nos cantos são muito menos espessas e estão 

incomparavelmente menos pronunciadas975. O ático, contudo, exceptuando a 

zona central, era limitado por um arco de volta inteira.  

Os retábulos onde é mais fácil observar estes artifícios são os de Nª Sª 

das Dores, Nª Sª do Rosário e matriz de Pico de Regalados. Ou seja, o ático é 

limitado por uma linha que só não é de volta inteira devido à parte terminal. 

Mas esta forma de terminar o ático não foi constante. Pelo elenco 

acima, vemos que há dois retábulos em que ensaiou um maior despojamento, 

em que quase deixou de lado a zona que ficava num plano inferior, as que 

estavam situadas nos cantos, em que deu uma forma quase triangular. Este 

novo desenho transforma quase totalmente o nosso olhar, torna o retábulo 

aparentemente mais alto, transmite-lhe uma maior verticalidade. É certo que os 

locais onde foram implantados também o pediam pois eram mais estreitos. Não 

deixa, contudo, de ser muito curioso que estes dois retábulos sejam quase 

coetâneos: referimo-nos ao da capela das Malheiras e ao retábulo-mor da 

capela de Santa Maria Madalena da Falperra. E também é interessante 

observar que são duas obras que vivem pouco do ornato nesta parte, vivem 

mais da capacidade de criar diferentes planos, sobretudo o da Falperra. Ambos 

jogam muito, também, no uso da cor com que vieram a ser pintados, o que 

realça o jogo dos planos. 

André Soares ensaiou ainda outra forma de construir o ático. Explorou-

a em duas peças feitas ou no mesmo ano ou em anos contínuos, os retábulos 

                                                 
974

 Helmut Wohl chega mesmo a considerar André Soares uma espécie de percursor de Gaudi: 
Portuguese Baroque Architecture. In The Age of the Baroque in Portugal. Washington, National 
Gallery of Arte, 1993, p. 150. 
975

 Esta opção foi também utilizada noutros locais. Vejam-se, por exemplo, os retábulos-mor 
das igrejas de Nª Sª da Vitória, da Ordem Terceira do Carmo, de S. Nicolau, etc., todas na 
cidade do Porto. 
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da capela de Santa Maria Madalena da Falperra e da igreja de Nª Sª da 

Agonia. São áticos muito, muito profundos, há como que uma espécie de 

grande gruta que irá condicionar toda a restante máquina. No primeiro exemplo 

serviu-lhe para destacar a imagem de Cristo na cruz em relaçâo à figura da 

padroeira que está numa maquineta, a seus pés; no segundo permitiu-lhe 

albergar todo o episódio da “lamentação de Cristo”. 

Vimos já que André Soares deverá ter sido influenciado por uma 

gravura de Gottfried Bernard Goz ou dos irmãos Klauber (fig. 428) no desenho 

que deu à zona central do ático do retábulo-mor da igreja do mosteiro de 

Tibães. É muito provável que Robert Smith tenha razão na aproximação que 

fez976 mas a verdade é que já antes a usara na parte superior da varanda 

principal do palácio do Raio.  

Esta ideia ou esta gravura, voltaria a ser usada, embora agora de uma 

forma muito diferente, no retábulo de Nª Sª das Dores, onde em vez de ter 

duas aberturas apresenta apenas uma. O que é curioso é que enquanto nos 

demais retábulos a zona central do ático é muito saliente, estabelecendo como 

que um eixo que vai do sacrário até à ponta do ático – no que não deixa de 

haver um certo paralelismo com o que se passa na zona central das fachadas 

de arquitectura, civil ou religiosa, que concebeu – neste retábulo da igreja dos 

Congregados há como que um iato nesse eixo, um vazio, o que faz acentuar 

muito mais a espécie de almofada que ali existe, o que ocasiona uma espécie 

de paralelo com o último retábulo documentado, o de Nª Sª de Guadalupe. 

Como é natural, o eixo central que referimos nem sempre teve o 

mesmo desenho. O mais frequente, porém, foi o de uma aduela. Ela existe no 

retábulo da sacristia da igreja do mosteiro de Tibães – a do arco do camarim é, 

de certa forma, sobrepujada por outra na zona intermédia com a do nicho do 

remate –, é bem visível nos do transepto da Sé de Lamego e nos laterais da 

igreja de Nª Sª da Agonia e persiste, embora com uma forma muito menos 

pronunciada e um desenho diferente em quase todos os restantes retábulos. 

                                                 
976

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, vol. 1, gravuras 56 e 57. 
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A parte terminal também não foi sempre igual. É certo que foi 

geralmente muito pronunciada como várias vezes assinalamos. Mas é 

extremamente interessante referir que umas vezes tinha uma forma muito 

volumétrica e outras era totalmente aberta! 

Foi muito “espessa” nos retábulos mor da igreja do mosteiro de Tibães, 

de Nª Sª das Dores, Nª Sª da Agonia, capela dos Monges e Nª Sª da Agonia, 

embora nem sempre com o mesmo desenho. Noutros retábulos concebeu 

exactamente uma forma oposta, mais ou menos aberta, que poderia surgir 

antes do vértice terminal ou, ainda, incluí-lo e que poderia ou não ser 

sobrepujada por um ornato circular, bem mais pequeno e fechado. Estão 

nestes casos os retábulos do transepto da Sé de Lamego, laterais da Freiria, 

matriz de Pico de Regalados e Santo António da Sé de Braga; mas também é 

certo que por vezes surge em alguns outros retábulos um ornato de forma 

circular, muito mais pequeno e fechado que tanto pode estar imediatamente 

abaixo do vértice terminal – casos dos retábulos de Nª Sª das Dores, Santa 

Maria Madalena da Falperra, capela dos Monges – ou acima – vejam-se os 

retábulos de Nª Sª da Lapa, Nª Sª do Rosário, capela das Malheiras e os 

laterais da capela do palácio de Mateus. 

 

Retábulos. 3. Frontais e mesas de altar 

André Soares não nos deixou frontais embora a documentação os 

refira: veja-se o grande contrato de talha da igreja do mosteiro de Tibães. 

Todos os seus retábulos, excepto o que pertence à capela de Nª Sª da Lapa 

(Fão), têm sempre mesas em forma de urna, sendo que os laterais da Freiria e 

o da capela dos Monges, duas obras de pequena dimensão, têm uma base 

mais afilada, sobretudo o último. Refira-se ainda que actualmente estão 

perdidos os frontais originais dos retábulos da igreja do mosteiro de Tibães. 

Digno de realce é o facto da parte frontal da mesa de altar do retábulo-

mor da capela de Santa Maria Madalena da Falperra ter sido copiada, cerca de 

dois anos mais tarde, num dos retábulos laterais da igreja do Santuário de Nª 

Sª de Porto de Ave. E também o facto do que se pode ver no retábulo de Nª Sª 
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da Boa Memória (Setembro de 1767) ter sido reutilizado, exactamente um ano 

mais tarde, pelo próprio André Soares, no retábulo de Nª Sª de Guadalupe. Um 

ano após esta obra, em 1772, Frei José Vilaça (?) também a voltou a copiar 

para um dos retábulos laterais da igreja da Lapa (Arcos de Valdevez). Este 

modelo serviria pelo menos mais uma vez, agora no retábulo-mor da capela do 

Horto, em Lanhoso, Póvoa de Lanhoso, entalhado por Álvaro Pereira de Faria, 

também em 1772. Este é um bom exemplo da grande liberdade que havia na 

cópia. 

Da mesma forma como acontece no ático, há, também, nestas mesas 

um eixo na zona central. Como a maioria, as mesas de altar soarescas também 

se organizam em três registos: um, logo a seguir ao tampo da mesa, a 

frontaleira, que se estende até à zona em que passa a afunilar. Esta parte está 

umas vezes decorada, outras não. Em alguns dos casos, a decoração 

prolonga-se para a parte intermédia. 

O registo central é muito mais alto e estreito que o superior. Tem uma 

forma trapezoidal que é definida lateralmente por linhas curvas e côncavas. Por 

vezes, poderá ter a zona central mais destacada, para além de muito mais 

decorada. Esta parte é umas vezes mais larga – caso do retábulo de Nª Sª da 

Agonia – e outras mais estreitas: retábulo do altar lateral do Sagrado Coração 

de Jesus, na igreja do convento dos Congregados; Nª Sª do Rosário; retábulo-

mor da capela da Freiria; laterais da capela do palácio de Mateus; e os de Nª 

Sª da Boa Morte e de Nª Sª de Guadalupe. 
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Fotografia 34 - Convento de S. Domingos, Viana do Castelo, retábulo de Nª Sª do 
Rosário, mesa de altar, 2001 

 

 

A mesa de altar do retábulo da capela dos Monges tem uma forma 

única, podendo mesmo dizer-se que é triangular, de acordo, aliás, com as 

linhas defenidoras lateralmente da obra em que se insere. 

O último registo, a barra, serve de rodapé. É mais estreito, tem quase 

sempre uma cor autónoma, é por vezes pontualmente decorado, apenas na 

zona central, na continuidade do eixo já referido. 

Um caso absolutamente único é o do retábulo de Nª Sª do Rosário. A 

barra está destacada e decorada em toda a sua extensão. A parte central da 

barra está relacionada com a do registo central da mesa do altar, mas ganha 

aqui uma maior expressão, sobretudo devido aos ressaltos em forma de rolo, 

ladeados interiormente por pequeninas urnas que a definem. Há uma ligeira 

referência a estes rolos na mesa de altar do retábulo do Sagrado Coração de 
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Jesus, da igreja conventual dos oratorianos bracarenses, peça que é, porém, 

autónoma da obra em que se insere pois nada tem a ver com ela do ponto de 

vista artístico. 

 

Retábulos. 4. Sacrário 

O primeiro sacrário de André Soares, o do retábulo da igreja de Nª Sª 

a Branca, marcou uma posição em relação à arte anterior de conceber este tipo 

de peças. A delicadeza do seu traçado, a finura da talha que exigiu não têm 

qualquer comparação com os trabalhos que até então se faziam em Braga. Se 

o desenho da fachada do palácio do Raio foi justamente comparado a um 

móvel Luís XV977, o que se poderá dizer desta peça? É certo que é uma obra 

que pela sua arquitectura bebeu directamente em gravuras de Lepautre e no 

que respeita à decoração tem muito a ver com as “Portas Cochere” e outras 

que vemos nos manuais de Blondel, Briseux, D’Aviller e outros tratadistas 

franceses, como acima já referimos. Mas isso não impede que este trabalho, 

infelizmente amputado da restante talha concebida conjuntamente, se possa 

considerar como uma obra de excepção, para o que também concorreram 

imenso os dotes do entalhador escolhido, José Álvares de Araújo.  

Pela planta, este sacrário inclui-se numa tipologia que já vem do 

século XVII, pelo menos, com exemplares um pouco por todo o país, uns com 

mais do que um andar, como sejam os casos dos que se podem ver no Espírito 

Santo (Évora)978 ou da igreja dos Jesuítas do Funchal, ainda seiscentistas, na 

matriz do Salvador dos Arcos de Valdevez e Entre Ambos os Rios (Ponte da 

Barca), datáveis dos inícios do séc. XVIII, outros com apenas um andar e com 

cúpulas, casos dos de Couto de Cima (Viseu)979 ou do convento de S. 

Francisco (Lamego)980, matriz de Vila da Feira981, ou da matriz de Mexilhoeira 

                                                 
977

 [PASSOS, Carlos] – Palacete do Raio. Lusíada, Porto, 2 (6), Dez. 1954, p. 85-87. 
978

 SMITH, Robert C. – A talha em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1962, fotos 32 e 36. 
979

 EUSÉBIO, Maria de Fátima – Retábulos joaninos no concelho de Viseu. Viseu: s.e, 2002, 
p.118, estampa 6. 
980

 QUEIRÓS, Carla Sofia Ferreira – Os retábulos da cidade de Lamego e o seu contributo para 
a formação de uma escola regional: 1680-1780. Lamego: Câmara Municipal, 2002, p. 364, fig. 
29. 
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Grande (Portimão)982, uns do período nacional e outros do joanino. Acrescente-

se, ainda, o sacrário da igreja do mosteiro de Tibães, de 1739, entalhado por 

António Francisco Palmeira; a porta é, porém mais tardia, foi alterada em estilo 

rococó. A planta destes sacrários é trapezoidal, com os cantos assinalados 

com colunas, sendo que as que estão mais à frente definem o lado menor, isto 

é, o da porta. 

Marie-Therèse Mandroux-França coloca, com certa razão, a gravura 

de Lepautre a par de uma destas obras realizada em Lisboa, o sacrário da 

igreja de Nª Sª da Pena983, que data de 1715-1720. Ora, a peça bracarense foi 

concebida em 1751! Se olharmos com atenção, veremos que André Soares 

apenas se aproveitou da forma, que transfigurou toda a decoração que deixou 

de ser barroca e passou a ser essencialmente rococó. Terá colhido a forma 

naquela gravura ou noutra similar? Ter-se-á inspirado no sacrário de Tibães ou 

em qualquer outro com a mesma forma? 

Esta peça, que na sua obra emparelha perfeitamente, pela finura do 

traço, com a portada dos Estatutos da irmandade de Santa Ana e com a 

fachada do palácio do Raio, não teria mais paralelo entre os demais sacrários 

que concebeu até ao fim da vida. Se algum paralelo se pode encontrar, é no 

retábulo que frei José Vilaça desenhou em 1769, a partir de gravuras de 

Schubler, para o retábulo de Nª Sª da Torre, da antiga igreja dos Jesuítas 

bracarenses, pela sua grande finura, como que reverenciando uma obra de 

mestre André Soares colocada exactamente do outro lado da nave. 

Os outros sacrários são todos bastante diferentes, excepto os das 

capelas da Lapa e de Nª Sª de Guadalupe que embora distantes no tempo 

cerca de dez anos, têm grandes semelhanças, sobretudo no desenho da parte 

superior e na forma das portas. Próximas são também as formas dos ornatos 

laterais das peças da capela da Lapa e a das Malheiras, algo que já se 
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 LAMEIRA, Francisco – A talha no Algarve durante o Antigo Regime. Faro: Câmara 
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observara no da capela do recolhimento do Menino Deus, de Barcelos984 ou 

noutro tipo de obra, a pedra de armas do palácio do Raio. A base dos sacrários 

da capela das Malheiras e o de Nª Sª de Guadalupe são, também, similares. 

Mas este é um modelo que já vimos na tratadística que remonta a Sagredo e 

que depois foi explorado um pouco por toda a parte, desde bases de sacrários, 

a cruzes (retábulo da sacristia da igreja do mosteiro de Tibães, de André 

Soares?), grandes cruzeiros (coro alto de Tibães, de Frei José Vilaça) ou 

simples decorações parietais, como a das ombreiras da porta que em Tibães 

liga a capela-mor à sacristia. 

Em todos os demais, os coroamentos são substancialmente diferentes, 

ora com ornatos (Nª Sª das Dores, laterais da capela do palácio de Mateus e 

capela das Malheiras, sendo que nesta repete um ornato aberto, solução que já 

vimos para a parte terminal de alguns áticos), ora com coroamentos feitos de 

um arco canopial (Nª Sª da Lapa), linha segmentada (Nª Sª Rosário), ou 

côncava (capela das Malheiras).  

As partes inferiores são por vezes lisas, assentando directamente 

sobre o embasamento ou a mesa de altar (Nª Sª das Dores e laterais da capela 

do palácio de Mateus), outras estão sobre leves ornatos (Nª Sª do Rosário) e 

outras ainda colocadas sobre fortes ornatos (capela das Malheiras, Nª Sª da 

Lapa, Freiria, Nª Sª de Guadalupe e Pico de Regalados). 

As portas são, em geral, de feitio tradicional, com a parte superior mais 

ou menos destacada e curva. Exceptuam-se apenas as dos sacrários de Nª Sª 

a Branca, já acima devidamente referida e a do pequeno sacrário da capela de 

Nª Sª das Dores. Os motivos decorativos são quase todos em forma de uma 

cruz que no caso do sacrário da capela de Nª Sª da Lapa está incrustada num 

coração e uma coroa de cabeças de meninos. Diferentes são as de Nª Sª a 

Branca (portas de mobiliário civil), Nª Sª das Dores (com uma miniatura com a 

representação de um presépio) e dos laterais da capela do palácio de Mateus 

(agnus dei). 
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No que respeita à forma, repete-se o que já se passara com as portas. 

Há apenas dois sacrários diferentes, os de Nª Sª a Branca e Nª Sª das Dores. 

O primeiro tem uma planta trapezoidal985, a do outro é irregular. Todos os 

demais têm uma planta convencional, rectangular ou quadrada.  

Tudo se torna diferente, porém, no que respeita à decoração externa 

apesar das aproximações que já vimos logo no início deste subcapítulo. A linha 

extremamente fina e sensível do sacrário de Nª Sª a Branca ficará sem 

continuidade. 

Todos os demais sacrários apresentam uma decoração muito gorda, 

seja com concheados, enrolamentos e grandes C, seja de linhas túrgidas de 

separação dos planos. Os mais complexos são, sem dúvida, os de Nª Sª das 

Dores e o de Nª Sª do Rosário. 

No primeiro destes dois, a superfície plana é quase nula, os ornatos 

desmultiplicam-se e quase contendem uns com os outros, mas sempre com um 

sábio desenho. O medalhão central, oval, com a miniatura de um presépio, 

polícromo, surge como ponto definidor, atraindo fortemente o olhar. 

Muito diferente é o sacrário do retábulo de Nª Sª do Rosário. Aqui o 

ornato concheado quase não existe, a decoração é feita por uma quantidade 

enorme de grandes C terminando em breves volutas: é um C que serve de 

coroamento intermédio, dois que estabelecem as linhas laterais definidoras da 

metade superior da porta e, sobretudo, outros dois que irrompem para os 

lados, quase à altura da fechadura, numa solução que André Soares já utilizara 

no retábulo da capela das Malheiras, no delineamento do camarim, à altura da 

parte superior do trono eucarístico, também ela envolta por outra linha, esta de 

concheados. Mas o que mais ressalta neste sacrário é, repetimos, o uso de 

uma linha muito túrgida, algo que, de certa forma, utilizara naquela mesmo ano, 

ou no seguinte, na fachada da igreja dos Congregados, onde, aí sim, não 

existe qualquer tipo de concheados. 
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Os concheados muito gordos foram, aliás, a receita usada numa 

grande parte dos sacrários do Minho, com um desenho mais ou menos 

complexo, e em que para além dos riscados por Frei José Vilaça salientamos o 

desenhado por José Álvares de Araújo para a igreja da Ordem Terceira de 

Ponte de Lima (1756), e os da Matriz de Parada de Gatim, Vila Verde (1759?), 

da capela de Nª Sª da Lapa, Vila Nova de Famalicão (1763?) (fig. 397), o 

excelente conjunto de três sacrários de S. Mamede de Escariz, Vila Verde 

(1766?), de Covas, Vila Verde (1767) (fig. 398), da capela do Bom Sucesso, 

Real, Braga (sem data conhecida e seguramente fora do local de origem) (fig. 

366), etc.  

É difícil ver hoje como terá sido originalmente o sacrário da igreja de 

Nª Sª da Agonia. Do primitivo resta apenas a parte superior, ao nível da demais 

zona do retábulo em que se insere pois em 1776-1777 foi construída uma nova 

caixa, muito saliente986. A porta é trabalhada com ornatos rococó mas os lados 

são lisos, não houve o cuidado de os integrar em toda a restante obra. 

Outro elemento que ainda deve ser referenciado é o da cor. Pode 

dizer-se que quase todos são dourados. Exceptuam-se, apenas, o breve 

apontamento da miniatura no sacrário de Nª Sª das Dores, as zonas lisas dos 

da capela do palácio de Mateus. O da capela da casa da Freiria não recebeu 

qualquer douramento ou pintura e o de Nª Sª de Guadalupe foi afrontado com 

vários repintes posteriores, inclusive com tintas plásticas, assim como o 

retábulo, o que não nos permite conhecer a olho nú qual terá sido a cor 

original. 

Nos demais sacrários da região minhota há algumas diferenças no uso 

da cor, os ornatos são em geral dourados e as zonas lisas estão pintadas, 

muitas vezes a marmoreados. 
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 Arquivo da Igreja de Nª Sª da Agonia, Viana do Castelo. Livro de Receita e despesa, 1758-
1795, fól. 18: Por dinheiro a João de Brito, de limpar, e fazer o sacrário 1$280; Dinheiro que 
custou o Breve de Roma, 14$400. Dinheiro que se despendeu com os despachos em Braga, 
2$020. Dinheiro a que se despendeu com a escritura e justificação, 1$280. Com a colocação 
do Santíssimo; ao Rev. João Ribeiro e acólitos, 3$440. Com doirar o sacrario, e trombetas 
4$730. Veja-se também: ARAÚJO, José Rosa – Memória da Capela de Nossa Senhora da 
Agonia. Viana do Castelo: Confraria de Nª Sª da Agonia, 2ª ed. 1993, p. 16-18. 
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Púlpitos 

O Minho foi uma das regiões que teve belos púlpitos durante o período 

joanino. Robert Smith já o salientou devidamente e deixou indicações 

suficientes para se poder avançar no seu estudo. A pesquisa que fez no 

arquivo paroquial dos Arcos de Valdevez permitiu-lhe traçar, grosso modo, a 

hierarquia de uma série de púlpitos, desde o da igreja do convento feminino 

beneditino de Barcelos, hoje igreja do Terço, aos dois da igreja do Espírito 

Santo (Arcos de Valdevez)987 e ao exemplar mais majestoso e último desta 

série, o da capela da Penha988, em Braga, também pertencente a um convento 

feminino. Pelo caminho ficam outros igualmente importantes, como o da igreja 

do convento do Salvador, (Braga), os dois entalhados por Miguel Coelho para a 

matriz de Ponte da Barca e Misericórdia de Ponte de Lima, etc. 

Havia, portanto, bons exemplares que pudessem servir para exercitar 

o engenho dos riscadores bracarenses. Seria natural esperar que com o novo 

gosto surgissem obras de grande qualidade ou de maior ousadia. Claro que 

tudo dependeria, também, do orçamento do encomendador. 

Na década de 1750 houve três grandes programas de talha em igrejas 

do arcebispado. O maior foi o de Tibães, que teve como responsáveis André 

Soares para a concepção e José Álvares de Araújo e José Ferreira Vilaça, o 

futuro Frei José Vilaça, para a execução. O segundo foi o do templo da 

Venerável Ordem Terceira de S. Francisco, em Ponte de Lima, que foi 

concebido por José Álvares de Araújo e levado a cabo pelos irmãos Manuel e 

António da Cunha Correia Vale. O terceiro foi o da matriz da Póvoa de Varzim, 

cuja talha foi executada por Matias Lis de Miranda, não se conhecendo o autor 

                                                 
987
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do risco, embora Robert Smith proponha para o retábulo-mor e os da nave e 

respectivos frontais o nome de André Soares989. 

André Soares foi ainda responsável por dois programas completos, os 

da talha da capela de S. Miguel-o-Anjo, composto por três retábulos, mesas de 

altar, púlpito e sanefas, concebido em 1756 e só executado em 1761; e o da 

capela da casa da Freiria, também com três retábulos, sanefas e púlpito. 

Olhando para estes púlpitos, só o da igreja de Tibães é que é 

merecedor de uma referência especial pois corta com o que antes se fazia e 

traz uma grande novidade na forma de os conceber.  

O púlpito da matriz da Póvoa de Varzim é, como a esmagadora 

maioria, composto por duas partes: uma sanefa e uma caixa de forma 

rectângular com uma ligeira saliência no rebordo. A decoração é feita por 

motivos concheados de algum relevo, com maior acentuação na parte central 

de cada face. Está inteiramente dourado. 

O púlpito de Ponte de Lima é bem mais complexo. É composto por 

uma caixa ligeiramente bombeada com concheados bem organizados e com a 

ousadia de passarem além da base, de pedra, em três pontos. O mais 

interessante é o que está na zona central, com forma de concha, ou seja, 

exactamente na mesma posição da que se vê na porta principal do Paço de D. 

José de Bragança e da sua capela, e no grande portal do convento de Santa 

Rosa de Lima e da casa dos Contos, em Guimarães. A parte superior é feita 

por uma moldura de talha que envolve a porta de acesso e está sobrepujada 

por uma sanefa de desenho bastante frustre que tem em cada canto uma 

pequena pirâmide rococó. Não é uma obra globalmente bem concebida, há um 

desiquilíbrio muito grande entre o cuidado posto na parte da caixa e o desenho 

da parte superior. 

O púlpito da capela de S. Miguel-o-Anjo deve ter sido feito com um 

orçamento baixissimo. Mais não é que uma caixa de madeira lisa, com alguns 

ressaltos nos cantos, valorizados por pintura de cores diferentes (branco e azul 
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10 (1), 1971, p. 5-28. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
463 

 

claro) e um filete de ouro e um breve motivo decorativo na parte central. Sobre 

a entrada tem uma sanefa pintada com as mesmas cores, pouco decorada mas 

com uma forma e ornatos bem concebidos; é muito interessante constatar que 

o motivo central desta sanefa é muito próximo do que se pode ver no ático do 

retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães, o que não é de estranhar porque 

ambas as obras foram desenhadas no mesmo ano. 

André Soares só realizou mais um púlpito que está documentado 

(Tibães) e outro que lhe pode ser atribuído (Freiria). 

O púlpito de Tibães tem algo a ver com os trabalhos joaninos que 

anteriormente referimos e, sobretudo, com a sua própria obra. Com os joaninos 

porque tem uma espécie de baldaquino por cima da cabeça do pregador. Com 

a sua própria obra porque esse baldaquino surge mais como um 

prolongamento da talha pelo espaço da igreja – a exemplo das partes finais 

dos seus retábulos – do que propriamente um guarda-voz, terminando mesmo 

num vistoso festão que se abre em todas as direcções 

Sob o festão colocou três cabeças de meninos. E o mesmo fez em 

cada um dos extremos do baldaquino, motivo que já usara no arco do retábulo 

de Nª Sª dos Prazeres e também colocou no retábulo da sacristia deste 

mosteiro de Tibães. É raríssima a utilização da figura humana em André 

Soares. Usou-a nestes dois locais e no retábulo de Nª Sª do Rosário (cabeças 

de meninos no camarim e, homens fazendo o papel de modilhões, nas partes 

laterais da mesa de altar). Em mais lado nenhum a repetiu. Ele era um homem 

do ornato puro ou de formas vegetalistas! 

Estas cabeças colocadas nos extremos de composições podem ser 

vistas em gravuras de Babel (fig. 400), como já referimos atrás no capítulo 

sobre a tratadística; aí também demos a conhecer outros locais do Minho onde 

foram utilizadas. 

O toro que define a base do púlpito é, com o seu desenho fino e 

intrincado, muito diferente de todos os demais ornatos usados nesta peça. Este 

mesmo toro, com sensivelmente o mesmo desenho e dimensões, foi utilizado 

por Frei José Vilaça no desenho do cadeiral da capela-mor. 
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Vilaça não repetiria apenas este desenho, como já vimos. Olhando 

para os púlpitos que Robert Smith lhe atribui, veremos que o porta-voz do 

exemplar da igreja do mosteiro de Pombeiro, vinte anos mais tardio, deriva 

directamente deste. Mas é menos grave, mais festivo, está pintado com cores 

fortes enquanto a obra de Tibães foi integralmente dourada. 

O investigador americano aproxima estes púlpitos de gravuras de 

Habermann que encontrou no Museu Metropolitano de Nova Yorque990. Não há 

dúvida que seduz a ideia do baldaquino devido à colocação de figuras nos 

extremos e à elevação que é dada pelas figuras que sobrepujam a parte 

central. Mas há uma diferença fundamental: é que enquanto a parte do guarda-

voz que está directamente sobre a cabeça do celebrante é plana, direita, 

estática, a idealizada por André Soares é côncava, vibrante, parecendo ter sido 

apenas concebida por razões estéticas e não de técnica de oratória. 

 

O púlpito da capela da casa da Freiria volta a ser uma peça muito 

diferente, sobretudo na caixa, onde de certa forma inverte o desenho da que 

concebera para Tibães. A parte bombeada está, aqui, sobre a forte base de 

pedra, o que lhe dá uma certa gravidade. A decoração é excepcionalmente 

vegetalista (duas grandes flores abertas e um ramalhete de flores pequenas na 

parte frontal da caixa, duas flores muito pequenas na parte superior do púlpito), 

tanto que até os concheados parecem folhas e não os seus ornatos 

tradicionais.  

A parte superior está ligada à caixa por uma faixa de madeira com 

leves ornatos. No extremo parece haver uma sanefa que o não é porque está 

directamente presa à parede. Mas a abertura que tem sobre a grande concha 

remete-nos por um lado para a sanefa que André Soares concebeu para a 

igreja de S. Vicente e, por outro, para a concha que já usara em Tibães e se 

pode ver também na caixa do púlpito de Nª Sª de Agonia991. 
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 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 407 e 409, fotos 218 e 
220. 
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Habituados que estamos ao douramento ou à policromia, este púlpito, 

bem como a demais talha da capela, torna-se insólito porque não recebeu 

qualquer tipo de pintura ou douramento. 

 

Sanefas e caixilhos 

Segundo Luís Manuel Teixeira, uma sanefa é uma “Faixa que cobre a 

verga de um vão ou a parte superior de um cortinado”992. Por sua vez, o 

Vocabulário técnico e crítico de arquitectura993 restringe-se apenas à primeira 

parte daquela definição. E a realidade é esta: normalmente estamos 

habituados a aceitar as sanefas como uma parte importante do conjunto da 

talha de uma igreja. 

A verga de uma porta poderá não caber exactamente naquela 

descrição mas, por vezes, apresenta exactamente o mesmo aspecto, o que se 

pode ver na própria obra de André Soares, com os lintéis das varandas do 

último piso do paço do D. José de Bragança. De igual forma, a parte superior 

da moldura de um quadro não é uma sanefa (embora sirva para “cobrir” uma 

                                                                                                                                               
centrais de cada lado; 2. a existência de talha envolvendo a base pétrea, uma ideia que, 
porém, remonta muito timidamente ao púlpito da igreja da Ordem Terceira Franciscana, de 
Ponte de Lima, embora aí a situação possa ser diferente, a da transgressão barroca que leva 
as figuras ou ornatos a intervir em espaços que vão além daqueles em que estão situados; 3. a 
forma do guarda-voz.  
Se compararmos esta obra com as gravuras dos púlpitos de Habermann acima referidas, 
veremos que foram fortíssimas as sugestões recebidas. A forma e a dimensão da caixa; o uso 
de uma concha como elemento principal da decoração mas, também, os lugares onde se 
inscrevem os restantes motivos decorativos. A forma triangular do guarda-voz.  
Mas, se olharmos bem, veremos que há várias diferenças: a mais forte é a da forma quase 
etérea do guarda-voz que é na obra realizada muito aberto, repetindo, de certa forma, a ideia 
do coroamento das torres da Sé de Braga, sendo que agora está coroada por uma imagem, 
retomando a tradição dos principais púlpitos joaninos do Minho. Essa foi a contribuição do 
riscador para esta obra. 
Manuel António Fernandes Moreira afirma que o entalhador João de Brito foi o autor do risco 
desta obra, mas não indica a sua fonte. João de Brito foi, sim, o entalhador escolhido para a 
executar. Nem do ponto de vista documental, nem formalmente, podemos atribuir a André 
Soares o risco deste púlpito. 
A documentação foi levantada por José Rosa Araújo (História da capela de Nª Sª da Agonia, 2ª 
ed. Viana do Castelo: Confraria de Nª Sª da Agonia, 1993) e é explícita: é referida a execução 
de várias obras por João de Brito, nunca a sua concepção. O que, porém, não invalida a 
hipótese de ter sido o autor do risco o que, porém, deverá ser analisado com cuidado antes de 
se avançar para uma atribuição. 
992

 TEIXEIRA, Luís Manuel – Dicionário ilustrado de belas-artes. Lisboa: Presença, 1985, p. 
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tela), mas poderá ter um tratamento muito similar, como é o caso, por exemplo, 

das grandes molduras dos quadros da nave da igreja de S. Vicente (Braga). 

Como também não são sanefas a parte superior das cadeiras de um cadeiral, 

mas iremos ver no Mosteiro de Bustelo um desenho em tudo semelhante entre 

ambas estas peças e naquele mesmo local. 

Outra questão que se coloca tem a ver com a forma: em geral 

aceitamos que seja uma espécie de travessão, com uma parte mais ou menos 

recta a que se juntam vários elementos decorativos, para além de que, e 

exceptuando as grandes sanefas colocadas nos arcos cruzeiros, são, na maior 

parte, de dimensões relativamente pequenas. Mas também aí poderá haver 

excepções, veja-se uma que foi concebida por André Soares, a enorme sanefa 

que envolve a talha que encima o retábulo de Nª Sª dos Prazeres. 

Estas e várias outras considerações podem desenvolver-se a propósito 

das sanefas, peças em geral mal estudadas, sobressaindo na literatura 

portuguesa da especialidade a excelente introdução ao capítulo que Robert 

Smith lhes dedicou no contexto da obra de Frei José Vilaça994. 

Olhando para a obra de André Soares, logo constataremos que existe 

uma certa confusão entre as obras que lhe têm sido atribuídas e aquele estudo. 

São várias as sanefas da igreja e sacristia do mosteiro de Tibães – e tantas 

são! – que Smith atribuiu a Vilaça que, na realidade, pertencem à lavra criadora 

de André Soares.  

Vejamos: Smith atribui a André Soares 8 sanefas e caixilhos das 

janelas da nave [e a ] sanefa do arco cruzeiro995. O contrato notarial lavrado em 

1756 para a talha da igreja, permite-nos saber que foram bastante mais, 36 

sanefas e a sanefa do arco cruzeiro. Incluímos neste conjunto, e da mesma 

forma que Smith o fez, os grandes caixilhos das janelas da capela-mor e os da 

nave, de bem menor dimensão. 

                                                 
994

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 467-513. 
995

 SMITH, Robert C. – André Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 
68. 
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Também informa que a obra irá ser executada no triénio seguinte pela 

quantia de 325$000 réis, que a obrigação estava feita. Embora já as tenhamos 

enunciado acima, achamos por bem repeti-las aqui: (1) A aceitação do “Livro 

de rezam” de Vilaça sem analisar as diferenças entre as palavras criar e 

executar; (2) O desconhecimento do contrato notarial para a talha da igreja do 

mosteiro na data em que escreveu aquele livro; (3) A grande aproximação que 

Vilaça fez ao estilo de André Soares nos seus primeiros trabalhos, mormente o 

mobiliário da capela-mor da igreja do mosteiro de Tibães. (4) A cópia contínua 

que os artistas faziam dos trabalhos dos outros, no que mostravam a grande 

consideração que tinham para com o colega que estavam a seguir996. Devemos 

dizer que nós próprios consideramos durante muitos anos que o cadeiral da 

capela-mor da igreja do mosteiro de Tibães poderia ser de André Soares, 

tantas são as aproximações formais existentes à sua obra e só o deixamos de 

fazer após termos descoberto aquele contrato notarial e sua posterior análise. 

Embora tenha trabalhado para muitas capelas e igrejas, André Soares 

apenas deixou sanefas na capela de S. Miguel-o-Anjo, na igreja e sacristia do 

mosteiro de Tibães, na capela-mor da igreja do mosteiro de Rendufe, no coro 

alto do mosteiro de Bustelo, na igreja de S. Vicente e na capela das Malheiras. 

É possível ainda que uma das sanefas actualmente existentes no edifício do 

antigo Paço de D. José de Bragança também tenha saído das suas mãos (fig. 

334), seja porque poderia ter pertencido à talha da capela, seja porque 

permaneceu em alguma zona do palácio que não foi afectada pelo grande 

incêndio de Maio de 1866. 

A arte de riscar sanefas é muito difícil. São obras relativamente 

pequenas que têm uma função muito específica. A verdade é que existe uma 

grande variedade de peças que são particularmente belas quando os seus 

criadores fogem de estilos mais ou menos estereotipados. As pequeninas 

sanefas joaninas da capela do antigo convento da Penha de França (Braga), 

                                                 
996

 Hoje, a nossa posição de defensores dos Direitos de Autor faz-nos achar errada aquela 
posição; mas o Historiador de Arte tem que ser como o Antropólogo, tem também que se deixar 
embeber do espírito da época que estuda pois só assim a poderá compreender devidamente. 
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possivelmente entalhadas por Marciliano de Araújo, são de uma beleza quase 

inexcedível! 

Tirando a função, pode dizer-se que as sanefas joaninas nada têm a 

ver com as do período rococó. Como não podia deixar de ser, estas são muito 

mais irregulares. A estética era outra. Na sua esmagadora maioria, a simetria 

continua a ser seguida. Simetria entre os dois lados da sanefa mas utilizando, 

porém, ornatos que são, por si só, assimétricos. Há, porém, sanefas que são 

absolutamente assimétricas: é o caso das que se podem ver na sacristia da 

igreja do mosteiro de Tibães997, da lavra de André Soares.  

Como facilmente se aceita, não foi este o caminho inicial de André 

Soares. Mas só o não foi por questão de meses, o que nos volta a mostrar 

quão meteórica foi a entrada do novo estilo. Relembremos a sua actividade 

conhecida no ano de 1756: 

 

- 14 de Abril: talha para o arco do retábulo de Nª Sª dos Prazeres, 

- 26 de Abril: talha da capela de S. Miguel-o-Anjo, 

- 9 de Outubro: a imensa quantidade de talha da igreja do mosteiro de 

Tibães. 

 

Estas são as datas que se podem ler nos contratos notariais mas, 

excepcionalmente, no caso de Tibães, as peças ainda não estavam todas 

desenhadas e entre essas contam-se exactamente as da sacristia998. Deverão, 

contudo, ter sido concebidas nos tempos imediatos, embora o contrato se 

arrastasse até Agosto de 1758. 

A grande sanefa do retábulo de Nª Sª dos Prazeres é a mais 

tradicional. A verdade é que o local era muito ingrato e exigia um desenho 

específico. André Soares deu-lhe uma maior monumentalidade pois em vez de 

                                                 
997

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 1. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 220, foto 152. 
998

 ADB. Nota Tibães, 1ª série, vol. 82, fls. 80v-82v: ... mais hua Sanefa para a porta da 
Sancrestia de que se dara a planta E mais Seis Sanefas pera as frestas da Sanchristia de 
que se dara a planta e mais... Transcrevemos integralmente este contrato no volume 2 desta 
dissertação. 
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a colocar imediatamente sobre o arco, não só a prolongou para cima – 

tornando o arco ainda mais alto – como cobriu o intradorso. Na parte central 

utilizou o artifício da sobreposição de volumes, como já tinha feito, por 

exemplo, no frontão do edifício da Câmara Municipal ou nas portas do último 

“andar” do camarim do retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães, onde 

colocou uma cabeça de um putti. Coroou tudo com uma verga quase plana, 

que sobressai na parte central quer por uma maior, embora ligeira, elevação, 

quer porque colocou ali ornatos dourados, que sobressaem bastante da demais 

cor de toda a talha que envolve, de cor branca. Aquela sobreposição de 

volumes da zona central viria, porém, a execer uma enorme influência no ático 

de imensos retábulos do Minho, sobretudo na zona terminal. 

Muito diferentes, mas ainda também bastante convencionais, são as 

diversas sanefas que concebeu para a capela de S. Miguel-o-Anjo. Embora 

cobrindo vãos de dimensão igual, as sanefas do piso térreo têm uma uma 

maior monumentalidade apesar de terem um desenho similar. A parte central 

que no retábulo de Nª Sª dos Prazeres era saliente, saliência reforçada com a 

colocação de uma cabeça de um putti – a cabeça de um putti ocupa também 

um lugar similar na portada dos Estatutos da irmandade do Bom Jesus e Santa 

Ana – é agora aberta, no que talvez seja o primeiro ensaio de utilização deste 

artifício na área minhota; as belas sanefas da igreja dos Terceiros de Ponte de 

Lima, desenhadas em Abril ou Maio de 1756999, ainda não têm a parte central 

aberta, embora esta zona esteja dentro de um cavado porque fica envolta em 

ornatos de talha relativamente “gorda”. Mas nesta capela não só há uma 

abertura na parte central como, também, os ornatos que estão colocados na 

parte superior dos extremos saem por fora da verga, envolvendo-a. A sanefa 

do púlpito tem um carácter ainda mais monumental que lhe é conferido por 

uma maior altitude, o que permite também ter duas partes abertas no eixo 

central. O desenho desta parte antecipa, de certa forma, a zona também 

central do ático do retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães. 

                                                 
999

 MORAIS, Adelino Tito de - Artistas que trabalharam na Ordem Terceira..., p. 148, 150-152. 
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As sanefas da igreja e sacristia do mosteiro de Tibães serviram de 

laboratório, de experimentação, de várias hipóteses de trabalho. Vêem-se ali 

sanefas totalmente assimétricas (na sacristia) e sanefas sem dúvida quase 

simétricas (nas portas que levam ao corredor das capelas da nave). Vêem-se 

sanefas de talha muito, muito gorda (a esmagadora maioria), ao lado de outras 

de talha muito delicada e bastante fina, sem dúvida dos mais perfeitos 

exemplares do rococó (sobre as portas da capela-mor que levam à ante 

sacristia). Vêem-se sanefas assimétricas (sacristia) ao lado de outras em que 

se mantém muito do desenho joanino (sobre os arcos das capelas da nave). 

É por estas razões que estas obras são tão díspares de qualidade. O 

desejo de experimentar e a grande quantidade de obras que teve que realizar 

naquela data deverão ter sido mais fortes que o imperativo de unidade que 

haveria de ter existido. Embora realizadas na mesma encomenda, há bastantes 

diferenças entre a enorme multiplicidade das 36 (!) sanefas e caixilhos de 

janelas e janelões! 

Olhando com atenção, veremos que não há grande distinção a nível da 

volumetria entre as que estão situadas no piso térreo e as que foram colocadas 

em locais bem altos da nave. E também não houve o artifício de aberturas no 

corpo da sanefa; as aberturas existem, sim, mas apenas porque os ornatos são 

assimétricos, por vezes são mesmo muito assimétricos ou, como já vimos, 

absolutamente assimétricos (sacristia), sendo que estes podem conjugar entre 

si, fazendo simetria dado que estão entre os extremos de uma parede, algo 

similar ao que se pode ver em Birnau (fig. 333), no santuário de peregrinação 

esplendidamente situado sobre o Lago Constança em que os dois primeiros 

retábulos laterais têm um desenho absolutamente assimétrico que se conjuga, 

porém, porque se estabelece uma espécie de simetria entre os diferentes lados 

da nave1000. 

Mas há outra simetria: a que se estabelece nos grandes caixilhos das 

enormes janelas da capela-mor entre a zona central da parte superior e 

exactamente o mesmo espaço na travessa inferior, muito complexas, matéricas 

                                                 
1000

 BROMMER, Hermann – Birnau. Un sanctuaire au bord du lac de Constance. Estrasburgo: 
Éditions du Signe, s/d. 
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e convexas as de cima e um pouco menos complexas, menos matéricas e, 

sobretudo com forma côncava as que estão no registo inferior da abertura. Aqui 

são grandes, enormes conchas, em geral de forma triangular que contrastam 

um pouco com as que se vêem na sanefa da porta que leva à ante sacristia1001, 

de uma perfeição inexcedível! E o que se diz aqui para estes caixilhos da igreja 

de Tibães1002, se pode manter para os que existem também na capela-mor da 

igreja do mosteiro de Rendufe1003, datáveis do mesmo período e, quiçá, ano e 

em que há, inclusive, um medalhão que é exactamente igual. 

Um certo paralelismo existe também entre as sanefas das capelas da 

nave e as molduras das frestas das janelas que estão sobre elas. Não há 

dúvida que a parte superior de ambas é diferente; mas também não pode haver 

dúvidas que não deixam de ter um desenho similar, sendo que a parte superior 

da talha das frestas está mais próxima das sanefas das portas que 

lateralmente dão acesso às capelas da nave devido ao seu menor recorte e as 

sanefas dos arcos destas capelas. Estas são de muito maior dimensão, estão 

bastante próximas da grande sanefa do arco cruzeiro, havendo nelas uma 

certa reminiscência de ideias já expressas na também enorme sanefa do 

retábulo de Nª Sª dos Prazeres porque as suas extremidades inferiores se 

prolongam para além do reticulado de reminiscência joanina e acompanham 

um pouco o arco. 

A grande sanefa do arco cruzeiro é obrigatoriamente mais complexa 

porque maior. Curiosamente, incorpora também um óculo como se via na talha 

do retábulo de Nª Sª dos Prazeres, embora a abertura, aqui, estivesse 

colocada um pouco abaixo do espaço da sanefa. Mais do que um mostruário 

dos mais variados ornatos, há nesta peça um jogo muito sábio da linha, num 

crescendo enorme que vem desde a forma invertida da sua linha definidora, 

                                                 
1001

 Este desenho iria ser aproveitado por Frei José Vilaça na talha que envolve os grandes 
janelões da capela-mor das igrejas dos mosteiros de Santo Tirso, Cabeceiras de Basto, 
Pendurada e, sobretudo, de Rendufe, de um desenho muito semelhante ao de Tibães como, 
aliás, Robert Smith já notara. A concha será, também, o motivo mais apelativo da caixa do 
púlpito da igreja de Nª Sª da Agonia, mas com um desenho menos cuidado. 
1002

 OLIVEIRA, Aurélio – O “estaleiro” beneditino de Rendufe e o barroco vilaverdense. Boletim 
Cultural de Vila Verde, Vila Verde, 1, 2005, p. 122. 
1003

 Não existe o “estado” deste triénio para o Mosteiro de Rendufe. 



ANDRÉ SOARES E O ROCOCÓ DO MINHO 

 

 
EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA 

 
VOLUME I 

 
472 

 

côncava nas pontas – e termina num enrolamento – e na zona central e 

convexa na parte restante; linha que é sobrepujada por outra, bem mais 

curvilínia, terminando na que envolve o óculo, cuja luz transmite uma ainda 

maior volumetria ao ouro que enobrece esta talha e ilumina as armas da 

Congregação, naturalmente polícromas para melhor se distinguirem de todo o 

trabalho restante.  

Este conjunto enorme de talha é invulgar no nosso país pela sua 

extensão. Só por si, poderia dar a glória ao seu criador apesar de tudo quanto 

aqui dissemos e das influências que o seu autor poderá ter tido das gravuras 

francesas ou germânicas que poderiam correr na região.  

Não pode haver dúvida que essas gravuras ou os tratados tiveram 

uma influência decisiva porque não é de um momento para outro que se muda 

tão radicalmente de estética ou se fazem tantas experimentações. As gravuras 

de Habermann (série 164, nº 1, 2, 3, 4; 165, nº 2; 171, nº 1, 2) (fig. 425) ou as 

que se podem ver nos tratados de Briseux e Blondel, já referenciadas, que 

tanta aceitação tiveram entre nós, poderão, acaso, ter influenciado André 

Soares na ideia de envolver as grandes janelas com uma cintura de talha, 

transmitindo assim uma unidade muito maior a todo o espaço da igreja. 
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5.5 O mobiliário 

 

Não há nenhuma peça de mobiliário que esteja documentalmente 

entregue a André Soares. Atribuída há apenas uma, embora imensa: todo o 

cadeiral do coro alto do mosteiro beneditino de Bustelo, Penafiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 35 – Mosteiro de Bustelo, Penafiel, coro alto, 2001 

 

 

A documentação existente é muito fraca, restringe-se a apenas um 

parágrafo nos “Estados” do ano de 1758 que nos informa que a obra irá ser 

executada no triénio seguinte pela quantia de 325$000 réis, que a obrigação 

estava feita e que o mestre, não indicado, já recebera uma parte daquela 

quantia, 50$000 réis.  

O cadeiral de Bustelo (fig. 166 a 176) é formado por um conjunto de 26 

cadeiras. Destaca-se a pertencente ao Dom Abade, com um grande espaldar e 

colocada no meio do conjunto que está organizado em U. Os espaldares estão 
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ocupados com telas que narram passagens das vidas de S. Bento e Santa 

Escolástica. Completam o conjunto uma estante de grandes dimensões e 

diversas sanefas que estilisticamente estão na mesma linha das cadeiras. 

Esta obra não tem paralelo com as demais que se realizaram nas 

outras regiões do país nesta mesma época, as do Mosteiro do Lorvão, da Sé 

de Lamego, Mosteiro de Salzedas e igreja dos Clérigos (Porto), tudo trabalhos 

em que o primado é dado à linha, de uma grande suavidade, onde o ornato 

pouco se destaca1004.  

Em contrapartida, em Bustelo como nos outros cadeirais dos mosteiros 

beneditinos do Minho deste período, o ornato é mais violento, irrompe com uma 

enorme volumetria, enche o espaço de uma forma que nos remete de imediato 

para a igreja do mosteiro de Tibães, só não ocupando visualmente mais o 

espaço porque o douramento é parcial, tendo ficado por dourar a zona inferior, 

isto é, a correspondente às cadeiras, que apenas receberam leves filetes de 

ouro, mesmo a do Dom Abade. 

A colocação da cadeira do Dom Abade beneficia muito do facto de 

estar situada sob o óculo que lhe dá mais luz e, sobretudo, por estar 

imediatamente ladeada pelas duas grandes portadas, que a singularizam. Não 

é que esta cadeira seja muito mais alta que as demais, mas o facto de ter a seu 

lado cadeiras sem espaldar – para que a luz fosse cortada o menos possível – 

faz parecer que é bem mais alta do que na realidade é. 

Como já vimos, esta cadeira quase parece um retábulo. O desenho 

final das colunas remete-nos para a mesma zona das grandes colunas do 

retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães e o embasamento está, também, 

muito próximo do que se pode ver no retábulo da sacristia de Tibães. 

Aqui há como que dois móveis: a cadeira, com seu espaldar dourado, 

ladeado por duas fortes “ombreiras”, “ombreiras” que pertencem, afinal, ao 

embasamento do conjunto de talha e pintura que a enquadra. 

As cadeiras são bastante simples, o ornato é sobretudo dado pelo 

ondulado da linha e pelas misericórdias. Em contrapartida, os espaldares são 

                                                 
1004

 Robert Smith já notara este facto no seu livro Cadeirais de Portugal (Porto: Livraria 
Civilização, 1968, p. 64-70). 
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separados por uma coluna fina, muito nervosa, com um nó com ornato no meio 

da altura, algo similar ao que se passava no espaldar da cadeira do Dom 

Abade. Sob as telas vêem-se ornatos com pouco relevo, ornatos que se 

repetem com muito maior volumetria sobre as cadeiras que não têm espaldar 

devido ao facto de estarem na frente das grandes janelas. Não é preciso 

grande imaginação para ver aqui uma grande sanefa, ainda bastante simétrica. 

Nas demais cadeiras, a parte superior dos espaldares está ornada com 

uma concha dupla que se insere num cavado e que se liga à parte terminal 

superior por uma espécie de cunha ressaltada. Cada espaldar é encimado por 

uma pequena sanefa que ao contrário do normal está na continuidade da 

demais madeira sobressaindo o facto de ser totalmente trabalhada em 

contínuos enrolamentos, algo que não se voltará a repetir na obra de André 

Soares. 

Como se viu, o cadeiral do mosteiro de Bustelo nada tem a ver com os 

de Lamego, Lorvão, etc. Em contrapartida, há outros também beneditinos, 

posteriores, os que têm sido atribuídos a Frei José Vilaça, sobretudo o do 

mosteiro de Cabeceiras de Basto (1767-1770)1005, que pela decoração e pela 

forma de separação dos espaldares das cadeiras parece ser-lhe devedor. Os 

motivos decorativos utilizados são, porém, muito mais miúdos, mais nervosos, 

não dão a sensação de preenchimento do espaço que se sente em Bustelo. A 

cadeira do Dom Abade tem uma estrutura paralela mas o espaldar é muito 

mais pronunciado, excessivo mesmo, onde se sente muito a falta da tela que o 

deveria cobrir. 

 

                                                 
1005

 SMITH, Robert C. – Frei José de Santo António Ferreira Vilaça: escultor beneditino do 
século XVIII. vol. 2. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972, p. 640-650. 
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5.6 O desenho 

 

O desenho em André Soares restringe-se apenas a três peças: uma 

portada de um livro, um mapa e um pequeno projecto, quase um apontamento. 

Todos os demais exercícios que fez – e não poderia ter aquela fluência de 

traço se não se tivesse exercitado bastante – estão perdidos.  

Embora sendo a sua primeira obra conhecida, o desenho não deixa de 

ser tardio (1747), tinha então 27 anos, tempo em que a sua mão já deveria 

estar bem formada. O mapa surgiu quase uma década depois (1756), quase a 

meio da sua obra conhecida. O projecto surgiu no penúltimo ano de vida, 1768. 

Referimo-nos à portada dos Estatutos do Bom Jesus, e Santa Anna 

Reformados terceira vez no anno de 1747 (fig. 325); ao Mappa de Braga 

Primaz (fig. 322 a 324), onde tem uma cartela em que demonstra uma enorme 

segurança, uma mão perfeita; e ao projecto de reordenação das capelas do 

claustro de Santo Amaro, na Catedral (fig. 137). 

Onde é que terá aprendido esta arte? Quem poderá ter sido o seu 

professor de desenho se é que, acaso, o teve? Não podemos dar resposta, 

mas podemos, isso sim, traçar uma breve panorâmica desta arte de desenhar 

cartelas para portadas de livros na cidade de Braga. 

Manuela Milheiro estudou já as portadas do conjunto de livros do 

desaparecido convento feminino dos Remédios1006 e concluiu que na sua maior 

parte poderão ter sido desenhadas por freiras, embora haja uma, a mais 

interessante, que saiu das mãos de Carlos Amarante, feita em 1763, tinha o 

autor apenas 15 anos! 

Se as portadas do século XVII vivem muito das laçarias e 

enrolamentos recolhidos, quiçá, em rostos de livros impressos – embora haja 

uma1007, datada de 1671, que nos remete para um gosto etnográfico, para a 

                                                 
1006

 MILHEIRO, Maria Manuela de Campos – As gravuras dos livros do Convento de Nossa 
Senhora dos Remédios de Braga. In Congresso Internacional do Barroco, Porto, I, 1989 – 
Actas. Porto, Universidade do Porto / Governo Civil do Porto: 1991, p. 73-92. 
1007

 MILHEIRO, Maria Manuela de Campos – As gravuras dos livros do Convento de Nossa 
Senhora dos Remédios de Braga. In Congresso Internacional do Barroco, Porto, I, 1989 – 
Actas. Porto: Universidade do Porto / Governo Civil do Porto, 1991, p. 81, estampa 4. A 
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arte do bordado de Viana do Castelo e para o dos Lenços de Namorados, 

prática que teve forte aceitação em várias zonas do Minho –, as do século XVIII 

são muito mais complexas, havendo uma particularmente interessante, datada 

de 1748, no Livro de Contas do Celeiro1008 (fig. 374), infelizmente não 

assinada, feita com uma boa mão mas algo pesada, que é uma das primeiras 

manifestações plenas do rococó na região de Braga. Uma característica 

importante neste tipo de desenhos, em Braga, tem a ver com a repetição. Com 

ligeiras variantes, e às vezes mesmo sem alteração nenhuma, a cartela que 

serviu de portada ao livro de 1757 e foi reutilizada em 1759, 1768 e 1772. 

As portadas especialmente cuidadas dos livros das confrarias 

bracarenses aparecem sobretudo nos Estatutos (em que há, também, outra 

arte, a da caligrafia, onde surgem algumas letras muito belas e unciais 

particularmente cuidadas e se sente a influência do livro de Manuel de Andrade 

de Figueiredo1009, para além de outras bem mais arcaicas que se chegam a 

prolongar pelo séc. XIX, o que mostra a falta de uma escola, também nesta 

arte), nos Livros de Irmãos e nos Tombos, embora nestes dois géneros de 

livros não haja depois o mínimo cuidado com o tipo de letra usado no corpo do 

volume. 

Como será fácil de aceitar, serão sobretudo homes ligados à religião 

que escreverão os Estatutos ou desenharão as cartelas das páginas de rosto, 

cobrando verbas relativamente consideráveis para a época. Entre esses 

calígrafos poder-se-ão referir os nomes do boticário Domingos de Sousa 

Borlento1010 e de seu filho, o padre Manuel Maria de Sousa Borlento1011 e de 

                                                                                                                                               
estampa 8 mostra-nos uma portada datada de 1759 cujos desenhos e organização também 
nos remete directamente para a arte do bordado.  
1008

 MILHEIRO, Maria Manuela de Campos – As gravuras dos livros do Convento de Nossa 
Senhora dos Remédios de Braga. In Congresso Internacional do Barroco, Porto, I, 1989 – 
Actas. Porto: Universidade do Porto / Governo Civil do Porto, 1991, p. 84, estampa 7. 
1009

 Nova escola para aprender a ler, escrever, e contar... Primeira parte. Lisboa Occidental, Na 
Officina de Bernardo da Costa de Carvalho, 1718.  
1010

 Trasladou e fez a portada do Tombo dos bens e propriedades e pençoens pertencentes a 
Confraria da sempre Virgem Nossa Senhora da Apresentaçam sita a parochial igreja de S 
Joam do souto... 1716, recebendo 10$800 réis por esse trabalho (Igreja de S. João de Souto. 
Confraria de Nª Sª da Apresentação. Livro de despesa 1709-1754, fls. 13v-18v). Fez também o 
Tombo dos bens, e propriedades pertencentes à Confraria do Sanctissimo Sacramento sita na 
Parochial Igreja de S. João do Souto... 1723 e, talvez, pelo menos, a portada dos Estatutos da 
confraria das Almas da Sé de Braga (1723) e da confraria de S. Gonçalo, também de 1723. 
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Francisco Dias do Vale1012, cujas cartelas são sempre compostas por folhas 

abertas, flores e algumas laçarias, em geral a grisalha; este tipo de portada 

teve grande aceitação porque se estendeu de 1716 a 1742 sem haver 

diferenças a assinalar entre os desenhos. 

Nesta mesma data apareceu outro tipo de portadas com um desenho 

muito diferente; uma grande cartela oval envolta por alguns enrolamentos e 

ladeada de festões e flores, com obras entre 1724 e 17311013, nenhuma delas 

assinada nem passível de identificar na demais documentação. 

Bem diferente é um conjunto de outras três obras. A mais antiga é a 

cartela dos Estatutos da confraria de S. Tiago, de 1739, assinados Araujo fecit 

et scripsit, não por Marceliano de Araújo1014, mas sim pelo P. António José de 

Araújo1015, embora Robert Smith tenha visto muito correctamente o 

relacionamento existente com a base da portada dos Estatutos da irmandade 

do Bom Jesus e Santa Ana, de 17471016, não pela forma mas pelas “volutas 

folheadas”. 

A segunda portada aproveita uma gravura de Perilly: são os Estatutos 

da irmandade da Santíssima Trindade Escritos pelo P. Jeronymo Francisco 

Pereira, morador na rua de Santo Andre do Quinteiro de Braga, datados de 

1740 e com as letragens e assinatura inscritos nos cavados da gravura. De 

                                                                                                                                               
1011

 Era filho legítimo de Domingos de Sousa Borlento e de sua mulher Jerónima do Espirito 
Santo e era morador a São Lázaro, freguesia de S. Vítor (Arquivo da Igreja da Lapa, Braga. 
Irmandade de S. Pedro. Livro da aceitaçao dos irmaos do apostolo S. Pedro, fól. 123, assento 
de 5 de Fevereiro de 1739). Assinou a portada dos Estatutos da Comfradia de S. Antonio sita 
na parochial igreja de S. Victor... 1742. 
1012

 Estatutos da Confraria de S. Amaro sita na Santa Se Primacial... 1742. Assinou: Ex calamo 
primo Francisci Dias do Valle. 
1013

 Tombo dos bens e propriedades pertencentes a irmandade do glorioso mártir S. Vicente... 
1724. No fundo deste fólio tem uma assinatura (Jerónimo da Mota da Silva) que nada indica ser 
a do autor. 
Tombo dos bens e propriedades foreiras, e pertensentes a confraria de N. S. do Rozario cita na 
Santa See Primas... 1726. 
Estatutos da irmandade dos M.M.S. Crispino e Crispiniano sita na Santa See... 1731. 
1014

 SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo escultor bracarense. Porto: Nelita Editora, 1970, 
p. 63-66, estampa 48. 
1015

 d ao P. Antonio José de Araujo da rua de S. Marcos, de escrever os estatutos e das 
estampas que nele fez e index 9$600. OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Revisitar Marceliano de 
Araújo. Misericórdia de Braga, Braga, 2, Dez. 2006, p. 132-133. 
1016

 SMITH, Robert C. – Marceliano de Araújo escultor bracarense. Porto: Nelita Editora, 1970, 
p. 65. 
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Marciliano Cerqueira1017 deverá ser a portada do Livro dos Confrades da 

Confraria de Sancto Amaro sitta na Sé Primacial de Braga feito no anno de 

17441018. O desenho é muito mais frustre, parte também de uma oval de onde 

saem cinco grandes festões para cada lado, feitos de folha de acanto, sendo 

tudo sobrepujado pela imagem do Santo. Mas há aqui uma diferença bem 

nítida no desenho escolhido, sente-se bem que alguma mudança próxima 

poderá acontecer. Curiosamente, este desenho viria a servir de inspiração para 

um dos Livros do Celeiro do Mosteiro dos Remédios (1761/1762) e 

integralmente copiado no que respeita à cartela 112 anos mais tarde, para a 

portada de outros Estatutos, os da irmandade de Nª Sª da Consolação e de 

Santa Rita de Cássia, da igreja do convento do Pópulo1019. 

 

                                                 
1017

 Este Marciliano Cerqueira teve uma obra relativamente grande na cidade. Sobre o ajuste 
que lavrou para o Tombo da Câmara Municipal, datado de 1737, pode ler-se no Livro de 
Vereações nº 41, fls. 216-216v: ... Por cada caderno de papel imperial escrito com letra que 
ficou semelhante neste senado e os titulos feitos com letra vermelha por presso de cada 
caderno 10 tostoes que nesta forma tinha sido feito o tombo dos padres da Companhia que lhe 
deram por cada caderno a $960 ficando os titulos de fora que pagaram a parte; e pello dito 
Marceliano Sequeira dizer faria também os titulos da dita letra vermelha se lhe deu mais dois 
vintens e ficou justo em 10 tostoes cada caderno; e se mandou mais que o nosso Procurador 
mandasse vir do Porto uma resma de papel imperial para o dito Tombo... 
1018

 No Arquivo da Sé de Braga. 
1019

 Arquivo da Igreja do Convento do Pópulo. 
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Fotografia 36 - André Soares – Cartela dos Estatutos de Bom 
Jesus e Santa Anna, 1747 (Arquivo da Confraria de Santa Cruz) 

 

A portada dos Estatutos desenhados por André Soares em 1747 é 

uma peça totalmente diferente, quer pela qualidade do desenho, quer pela 

extraordinário ritmo da composição, de linhas que se cruzam, entrecruzam, 

volteiam e revolteiam. O ornato assimétrico ainda não é aqui rei, mas em toda 

a gravura há um sopro que já nada tem a ver com o joanino, se anuncia no 

novo estilo, estilo que terá formas esvoaçantes, como as gavinhas que se 

lançam um pouco ao acaso. É devedor do desenho acima referido da autoria 

do P. António José de Araújo, mas também de várias gravuras alemãs, seja por 
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essas mesmas formas esvoaçantes, como já vimos na tratadística, seja pela 

colocação da cabeça do menino; mas não pode haver dúvidas que apesar 

dessas influências há aqui uma bela criação de André Soares. Talvez devido à 

sua complexidade, ninguém mais ousou repeti-lo noutras cartelas1020. 

O rococó só surgirá com plenitude no ano seguinte, na portada acima 

apontada num dos livros do convento dos Remédios, de 1748, o que não quer 

dizer que esta peça tenha sido conhecida pois os Estatutos da confraria de S. 

Tiago, da igreja de S. Vítor, Feittos no anno de 1749 ainda estão bem dentro da 

estética barroca1021. É curioso que se vejam lateralmente dois feixes de folhas 

longas, forma que André Soares iria utilizar no retábulo da capela dos Monges, 

mas que também se podem encontrar em muitas gravuras de Augsburgo.  

Os Estatutos (1757) da irmandade de S. Sebastião, da igreja de S. 

Vítor, são já de um concheado assimétrico pleno, fortemente devedores não a 

gravuras mas sim às formas que nelas se vêem passadas à talha, tal é a sua 

opulência e volumetria. Quase diria à talha lavrada em pedra e não em 

madeira, tão fortes são estes desenhos.  

As peças mais belas são a cartela que André Soares desenhou para o 

seu Mappa de Braga (1756), de uma majestade impressionante, com o 

desenho organizado em dois planos (a lembrar alguns retábulos, como o que 

concebeu para a confraria de de Nª Sª do Rosário, de Viana do Castelo, por 

exemplo), o de cima bem mais pequeno e o de baixo enorme, com ornatos a 

arrastar (como as bases da casa de Fresco, no Bom Jesus do Monte ou porta 

interior da capela da Falperra), de uma leveza e de uma segurança de mão 

impressionante. 

E muito belas são, também, as quatro que Carlos Amarante desenhou 

para as freiras do convento dos Remédios (176-1764), atrás referida; para os 

Estatutos da Confraria de Nª Sª da Torre (1765) (fig. 372); da irmandade de S. 

Vicente (1768); e da irmandade de S. Sebastião (1768) (fig. 371), da capela do 

                                                 
1020

 O frontispício do Tombo da confraria de S. João de Souto que Robert Smith atribui a André 
Soares é uma obra muito fraca; deverá ter havido engano na indicação desta obra (André 
Soares. Arquitecto do Minho. Lisboa: Livros Horizonte, 1973, p. 65). 
1021

 Braga, Arquivo da Igreja Paroquial de S. Vítor. 
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mesmo nome; e, ainda, um desenho colorido que deixou num pequeno livro de 

homenagem da irmandade de Nª Sª a Branca aos arcebispos da cidade 

(1767)1022 (fig. 373), iniciado com o relativo a D. Diogo de Sousa. 

Todas estas imagens podem ser reclamadas de um rococó pleno e 

com remissivas a outras obras, sejam as gavinhas que se lançam para o ar, 

mas sem a ousadia de André Soares, seja o uso muito forte de uma estrutura 

que é só parcialmente coberta com ornatos e estalactites que já vimos terem 

sido bastante utilizadas nas gravuras alemãs (portada de 1763/1764), moldura 

muito definida que se pode ver também nos Estatutos da irmandade de S. 

Sebastião, que poderá ter servido de motivo a outra excelente cartela, não 

assinada, de um Graduale bracharense integrum, de 17701023. O trabalho que 

realizou em 1767 para a irmandade de Nª Sª a Branca é mais uma moldura que 

uma cartela, o formato rectangular ajuda a essa leitura; mais serena, apresenta 

a curiosidade de se ver a pedra de armas do arcebispo rodeada com os velhos 

motivos flamengos, como as pedras de armas das casas senhoriais minhotas 

de todo o século XVII e primeiro terço do XVIII!  

Os Estatutos da irmandade de S. Vicente (1768), são a obra mais 

rococó deste conjunto de desenhos de Carlos Amarante, de um rococó que é 

túrgido, que se continua a reclamar das estalactites mas com os motivos em 

asa de morcego bem mais gordos, à boa maneira da talha bracarense. Da 

mesma forma que a cartela do Mappa de André Soares, também esta tem duas 

aberturas sobrepostas, a superior com a imagem de S. Vicente na praia, palma 

na mão e um corvo aos pés e ao fundo o mar onde está um barco amarrado. A 

de baixo encerra o título e a data do livro a que serve. 

Apesar destas excelentes obras e de várias outras de valor desigual 

que agora não referimos, entre as quais se encontram algumas que se podem 

considerar de boa qualidade, há uma excelente obra barroca, um mundo de 

folhas e enrolamentos muito mais devedores da cartela do P. António José de 

Araújo que da de André Soares e que aceitaríamos plenamente 15 ou 25 anos 

                                                 
1022

 A parte inferior desta portada repete muito claramente uma gravura de Habermann (série 
29, nº 1). 
1023

 Arquivo da Igreja de S. Vicente. Irmandade de S. Vicente. 
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atrás mas que se estranha em 1761. É a portada dos Estatutos da confraria 

das Almas, da igreja de S. Vicente, desenhada pelo padre José da Costa 

Chumbo que também escreveu os estatutos. No fólio seguinte repete a mesma 

moldura e coloca dentro dela um conjunto de cinco corpos a arder no meio das 

chamas; e aqui se vê que o artista também tinha melhor mão para os motivos 

vegetalistas e para a caligrafia do que para os corpos humanos. Ou seja, 

voltamos a ver aqui a manutenção de correntes artísticas que ainda 

manifestam alguma força (barroco) e que pode ser também vista na portada 

dos Estatutos da irmandade de Nª Sª a Branca (1773), não assinada mas que 

parecem ter saído das mãos de Carlos Amarante, onde os raros apontamentos 

de cariz rococó não se conseguem sobrepor ao primado da linha, essa sim 

tardobarroca, cartela esta que é ainda retomada em 1792, nos Estatutos da 

confraria de S. Bento, do antigo convento do Salvador, mas em que também se 

encontram remissões aos Estatutos já atras referidos, da confraria de Santo 

Amaro, da Sé (1744) e se vêem pormenores de gosto neoclássico, afinal o 

gosto predominante naquela época. 

As portadas de gosto rococó continuariam a ter uma grande aceitação 

durante longos anos, sendo que em 1824 ainda se vê uma inquestionavel 

influência da gravura dos irmãos Klauber que referimos a propósito do ático do 

retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães, no fólio seguinte ao da portada 

dos Estatutos da confraria de Nª Sª da Boa Memória, da Sé Catedral1024. Mas é 

sobretudo notável a forte portada dos Estatutos da irmandade de Nª Sª das 

Angústias, S. Tiago e Santa Suzana, da igreja de S. Vítor, de 1852, assinada P. 

Mathias Antonio de Magalhaes fes, sem linha definidora, em que os ornatos é 

que fazem a estrutura. 

Num período e numa cidade em que a pintura não teve grande 

expressão, excepto o pintor José Lopes e, sobretudo, a sua grande tela do 

retábulo-mor da Misericórdia (1735), pinturas que, assinale-se, nunca eram 

                                                 
1024

 Desenhada por João Baptista Vieira Gomes que assina J.B.V.G. pinxit, & scripsit. Sobre 
esta figura da primeira metade do séc. XIX bracarense veja-se os livros de Eduardo Pires de 
OLIVEIRA - A capela de S. Miguel-o-Anjo. Braga: Irmandade de Nª Sª do Ó, 2006 e Nogueiró 
(Braga). Braga: Junta de Freguesia de Nogueiró, 2010, p. 164-168. 
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assinadas, estas peças mostram-nos que Braga não passou inteiramente ao 

lado do barroco e do rococó nas artes do desenho e que teve homens que, ou 

por essa arte ou pela da caligrafia, não hesitaram em assinar as suas obras, o 

que denota a confiança que tinham na qualidade do seu trabalho e o estatuto 

que ele possuía na sociedade bracarense, o que não acontecia nas outras 

artes. 
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CONCLUSÃO 
 

 

 

Até ao presente, pode dizer-se que André Soares era quase um mito: 

conhecia-se alguma família, um pouco da sociedade bracarense, alguns 

documentos, o momento em que viveu e muito pouco mais. Conhecia-se a sua 

produção artística, pela certeza da fundamentação documental e, outra, 

atribuída pela “maniera” – pelo discurso artístico que usou - e que foi seguido 

por outros produtores bracarenses. 

Havia um livro que durante mais de um quarto de século foi seguido 

por todos sem ser discutido. Era, naturalmente, tempo de rever esta situação! 

A nossa intenção foi a de tentar transformar André Soares num homem 

e compreender até que ponto foi realmente um criador genial na cidade e na 

região onde viveu. O nosso método foi o mais simples: questionar tudo, nada 

aceitar sem um estudo profundo da documentação e sem uma análise formal 

aturada de cada obra. E, fruto da preseverança e da sorte, conseguimos 

alcançar alguns dos objectivos a que nos propusemos.  

 

O segundo objectivo foi o de compreender a cidade e a região. Havia 

já algum trabalho de qualidade mas era necessário resolver as falhas e 

omissões que se sentiam, perceber qual era o gosto, os circuitos, os autores 

dos “riscos” – esta uma área a que demos uma atenção muito especial – e os 

executores. Braga era também um mito, os estudos publicados faziam-nos ter 

a impressão que era como um alfobre onde em cada rua havia uma colónia de 

artistas, sobretudo na arte da talha; mas o conhecimento do Rol das 
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Ordenanças, de 1764, reduziu essa ideia para números inimaginavelmente 

curtos! 

 

O que é que efectivamente conseguimos?  

1. Dimensão humana de André Soares. 

 André Soares foi um homem que gozou de grande protecção da 

família, talvez tenha sido esta a conseguir-lhe um emprego aos 17 anos na 

capela de Santo António da Praça. Se esta ocupação daria para ter 

independência económica ou não, foi coisa que não conseguimos apurar, mas 

essa questão quase se não colocava porque devido ao seu estado em relação 

à Igreja (graduado com ordens menores) era natural que continuasse a viver 

em casa dos pais. A protecção que recebeu da família (sobretudo através do 

tio, Tomé Marques Guimarães, com cargos importantes na Mitra) e as relações 

que esta tinha, permitiu-lhe aceder ao arcebispo, às confrarias e a particulares, 

seja da nobreza (p. ex. António Pereira Pinto de Eça, senhor do palácio dos 

Biscaínhos, alcaide-mor de Braga1025 e provedor da Santa Casa da 

Misericórdia) ou da alta burguesia comercial (João Duarte Faria, o futuro dono 

do palácio do Raio; Manuel Rebelo da Costa, o mais importante comerciante 

da cidade), franqueando-lhe muitas das portas das casas mais prestigiadas da 

cidade. Mas essas portas não se abririam se não tivesse os dotes que 

efectivamente possuía. 

Do ponto de vista económico, embora o pai tivesse gozado de boa 

situação económica devido à profissão e ao local onde a exerceu (na mais 

importante rua comercial da cidade, perto da principal porta aberta nas 

muralhas), beneficiou da enorme fortuna do seu tio, Francisco Ribeiro da Silva, 

Sargento-mor e Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo, que o obrigou, 

inclusive, a mudar a ordem porque escrevia os seus apelidos. Foi o acesso a 

esta enorme fortuna que lhe permitiu que depois de ter emprestado, em 1758, 

aos Jesuítas – e perdido na sequência da sua expulsão – a enorme quantia de 

cinco contos de réis com um juro de apenas 2,0% – menos de metade do que 

                                                 
1025

 ADB. Registo Geral, vol. 135, fls. 133v-134, de 1 de Julho de 1775: Registo de titulo de 
Alcaide Mor desta cidade a favor de Antonio Pereira Pinto d'Eça. 
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era corrente –, pudesse continuar, mesmo assim, a comprar terrenos para o 

vínculo da irmã. Vimos também a casa onde viveu os últimos quinze anos da 

sua vida, um pequeno edifício contrastante com a noção de monumentalidade 

que imprimia às obras que concebeu. 

Foi apenas no final da sua existência que se abalançou a ter alguma 

vida pública, em confraria. Foi nesses anos que aceitou o cargo de secretário 

das confrarias do Santíssimo Sacramento e Nª Sª da Boa Memória, ambas na 

Sé e, também, ora ofereceu (projecto para o retábulo de Nª Sª da Boa 

Memória, 1766), ora recusou trabalhos (projecto para uma cruz em prata para a 

confraria de Nª Sª do Rosário, 1768) na igreja maior da Arquidiocese. 

Curiosamente, o facto de ter gozado de boa aceitação junto de muitas 

pessoas importantes não foi razão suficiente para o seu nome ser indiscutível 

pois em 1758 foi preterido na escolha do retábulo para a irmandade de Santa 

Cruz dado que a Mesa preferiu o projecto de Frei José Vilaça. E só ganhou 

outro projecto depois de concurso, o do retábulo da confraria de Nª Sª da Boa 

Memória. Em contrapartida, vieram pessoas das maiores cidades próximas 

requisitar-lhe projectos de escala monumental ou de excelentes dimensões, em 

que salientamos os Franciscanos do convento do Vale da Piedade (Porto), 

confrarias e personalidades importantes de Viana do Castelo (confrarias de Nª 

Sª do Rosário e de Nª Sª da Agonia e família Malheiro Reimão, esta com 

ligação ao bispo do Rio de Janeiro) e a confraria dos Santos Passos 

(Guimarães). Ou seja, não pode haver dúvidas que o nepotismo com que a 

família o protegeu nos anos iniciais foi mais do que justificado. 

Vimos ainda a vontade que parecia ser enorme de desenhar, intervir 

na sua cidade e região, fosse em que tipo fosse de obra, de pequenas ou 

grandes dimensões, em locais de maior ou menor representatividade, o que 

também abona sobre a sua multidisciplinaridade. 

 

2. A cidade e a região antes e durante a vida de André Soares. 

É corrente dizer-se que Braga foi um importantíssimo centro criador e 

exportador de objectos artísticos. Não se conhecia, porém, o número de 
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artistas que estas indústrias artesanais movimentavam; o número de retábulos 

criados para a cidade e arcebispado fazia entender que tinha havido inúmeros 

entalhadores. Agora sabemos que esse número foi relativamente diminuto 

quando comparado com a quantidade de obras que daqui saíram e, sobretudo, 

a fama que os seus artistas atingiram. O Rol das Ordenanças, de 1764, 

permite-nos dizer que o número de artistas que havia naquele ano na cidade 

era de apenas 12 entalhadores, 9 escultores, 4 imaginários, 30 pintores, 10 

douradores, 5 batefolhas, 31 pedreiros, 69 carpinteiros e 108 ourives e um 

lapidário. A partir de agora, os futuros estudos passam a dispor de elementos 

iniciais concretos e objectivos. E, também, de uma listagem de cerca de meia 

centena retábulos e outras obras de talha que podem ser seguramente 

documentadas. 

O facto deste número ser reduzido não quer dizer que a sua qualidade 

fosse fraca, bem pelo contrário. Mais do que tudo, as obras realizadas falam 

por si. Até agora tem-se valorizado muito o executor e muitas vezes confundido 

a pessoa que concebe com a que executa, dando-lhe, inclusive, a paternidade 

da obra. Se por vezes isso realmente aconteceu, acreditamos que não foi essa 

a situação mais frequente; os documentos não nos permitem ter essa ideia. 

André Soares foi um homem que não executou, ficou-se apenas pela criação; 

em contrapartida, Marceliano de Araújo ou Jacinto da Silva não saíram do 

campo da execução. Era tempo de se fazer esta separação de águas, o que 

não retira importância a quem realmente a tinha. Quase parece que ainda hoje 

se comunga na História de Arte Portuguesa dos conceitos do séc. XVIII em que 

a autoria não era muito valorizada, em que a cópia era praticamente livre, o 

que levou a que não só os artistas não assinassem as suas obras – excepto no 

caso das portadas de livros e trabalhos de caligrafia! – e, portanto, se tenha 

avançado muito pouco no conhecimento de quem as concebeu, o que pode 

permitir os mais variados equívocos. 

Importante foi também analisar o trabalho dos principais criadores, 

perceber os seus gostos, a sua formação. Formação poderá não querer dizer 

tão só ensino em espaço fechado, aprendizagem em oficina ou em biblioteca, 
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mas sim nas obras já realizadas. Não deverá ter sido essa, contudo, a 

formação de dois dos três maiores criadores deste período, André Soares e 

Carlos Amarante, que embora devam ter aprendido sobretudo com a paciência 

e o treino de olhar, muito ficaram a dever aos livros e gravuras que a região 

importou. Frei José Vilaça está numa situação mista pois a sua evolução tanto 

aconteceu devido ao trabalho oficinal (e aqui deverá ter sido extremamente 

importante o contacto directo com a obra de André Soares que iria concretizar 

em Tibães) como com a descoberta da biblioteca do mosteiro, embora também 

sejam fundamentais para a sua evolução futura as facilidades que a 

Congregação justamente lhe deu ao permitir-lhe a compra de livros e ao 

encarregá-lo dos trabalhos dos mosteiros, facilidades que só foram possíveis 

devido às suas qualidades artísticas manifestadas.  

Esta é outra questão importante que se pode colocar: até que ponto se 

pode falar em nepotismo familiar em relação a André Soares sabendo-se que 

os maiores criadores da época também beneficiaram de algo similar, Carlos 

Amarante com a protecção do arcebispo D. Gaspar e Frei José Vilaça com o 

da sua Congregação? Não poderemos considerar ser natural o terem 

beneficiado das suas próprias qualidades? Acreditamos que sim.  

 

3. Corpus da obra 

A obra de André Soares conhecida nunca fora objecto de um estudo 

crítico aturado. Eram muitas as atribuições e as datações feitas por uma razão 

formal, o que era natural ao tempo. Mas o que já não deveria ser natural era o 

fazerem-se essas atribuições sem haver o cuidado de previamente compulsar 

toda a documentação acessível e, também, sem ter havido um cuidado muito 

pormenorizado na análise formal. Foi essa a razão que nos permitiu desligar da 

sua obra os retábulos laterais da capela de Santa Maria Madalena, a capela do 

Crucifixo nos Arcos de Valdevez e as casas da Praça do Município, ou 

entregar-lhe documentadamente vários outras peças, mas a verdade é que se 

nota que muita documentação foi perdida ao longos dos tempos, para além da 

falta de cuidado – ou de necessidade – de deixar tudo escrito. Daí o facto de 
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também termos tido em atenção alguma documentação que nos permitiu, de 

forma mais segura, conhecer a arte de André Soares. 

Esse foi um dos cuidados maiores. São muitas as peças, são muitos 

os momentos sobre que não temos quaisquer referências ou, se temos, são 

muito diminutas. Aí houve que encontrar explicações plausíveis, na medida do 

possível perfeitas, para que se um dia um documento surgir, ele sirva para 

corroborar os juízos agora expendidos. Foram esses, entre outros, os casos da 

construção do edifício do Paço de D. José de Bragança e do retábulo-mor da 

matriz de Pico de Regalados. 

A análise formal nunca esteve fora dos nossos objectivos, bem pelo 

contrário. Não só devido à falta de documentação mas, e sobretudo, porque o 

primeiro documento é a peça. 

Acrescente-se ainda que era impossível consultar toda a 

documentação que gostaríamos que tivesse passado pelas nossas mãos. 

Tirando as cidades de Braga, Guimarães e as sedes dos concelhos do vale do 

rio Lima, está tudo por trabalhar na área do antigo arcebispado de Braga, com 

1.044 freguesias nos distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real, a que se 

devem ainda acrescentar cerca de centena e meia, hoje pertencentes aos 

bispados de Porto e Bragança1026. A que teremos que juntar os inúmeros 

arquivos particulares, com as dificuldades de acesso à consulta que são bem 

conhecidas. 

O curso livre da cópia, a aceitação bastante grande que havia dessa 

forma de projectar, em que todos se citavam – o que poderá ser também 

entendido como uma forma de expressar admiração –, é uma dificuldade quase 

insuperável que poderia ser parcialmente ultrapassada com o estudo da forma 

de atacar a madeira, no caso das obras feitas neste material, ou a pedra. Mas 

se já temos estudos sobre a pincelada, não temos ainda nenhum sobre a 

utilização das goivas e formões nem nos tempos de Seis e Setecentos, nem 

nos actuais. 

                                                 
1026

 Dom Frei Caetano Brandão referia que a diocese de Braga comprehende 1.300 Parochias 
apinhoadas de gente: AMARAL, António Caetano do - Memórias para a História do Venerável 
arcebispo de Braga D. Frei Caetano Brandão. Vol. 1. Lisboa: Na Impressão Régia, 1818, p. 7. 
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Houve então que tentar encontrar outros caminhos, desde os laços 

familiares aos das amizades, a que juntamos as relações com os executantes 

para, conjugando todos estes caminhos, podermos chegar seguros a porto 

certo. 

E isso levou-nos a nexos que na talha se revelaram quase 

extraordinários pois pode agora dizer-se que André Soares teve 

essencialmente dois intérpretes nessa arte: José Álvares de Araújo e Jacinto 

da Silva. E o que é mais interessante é que o primeiro foi, enquanto viveu, o 

seu entalhador preferencial! E esta questão poderá suscitar outras dúvidas – 

sempre tão actuais! – pese o facto da documentação que nos chegou mostrar 

que as arrematações públicas eram muito cuidadosas! 

A contenção obrigatória do número de páginas e o facto de sair já 

bastante do alcance desta tese, não nos permitiu seguir outro caminho que se 

poderá vir a revelar muito interessante, o do conhecimento da figura do 

entalhador Jacinto da Silva, não apenas como personalidade cimeira da arte de 

trabalhar a madeira mas noutra faceta que nos parece ser igualmente 

importante, a da empresário desta mesma arte, já que nos parece arredada a 

hipótese de também ter tentado enveredar pela concepção de obras. 

 

4. Compreender a obra. 

Esta foi, talvez, a questão mais complexa. Nenhum ser humano pode 

ser traçado com uma régua e com um esquadro. E o mesmo se pode dizer de 

uma obra tardobarroca e rococó. O lápis tem que correr fluído, com mão leve, 

com gesto mais ou menos largo, com traço ora fino ora cheio... 

André Soares foi isso mesmo ou, melhor, revelou duas personalidades 

simultâneas – qual Fernando Pessoa – quase parecendo ser um reflexo da 

igreja dos Jesuítas bracarenses que ele tão bem conheceu, ou a capela da 

Visitação (Valinotto), de Bernardo Vittone que de certeza não visitou ou sequer 

teve notícia, sóbrio na arquitectura (no exterior) e exuberante na talha (no 

interior). Pena é haver apenas três desenhos da sua lavra para se poder 

compreender melhor a fluidez do seu traço! 
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A sobriedade na arquitectura não surgiu logo de início, embora tenha 

começado muito cedo, quase se podendo marcar o momento em que começou 

a deixar de lado o ornato para se fazer valer da ondulação da linha e da força 

dos volumes. E esse momento foi o projecto da casa da Câmara de Braga 

onde o único ornato, se é que assim pode ser considerado, é a própria porta 

principal, algo que está muito longe do palácio do Raio desenhado poucos 

meses antes, sobriedade que atingiu o cume na fachada da igreja dos 

Congregados, um tratado sobre a modelação da linha e da sobreposição 

contínua do impressionante número de 25 planos apenas numa cornija, a do 

gaveto do convento do mesmo nome. 

Deverá, porém, relembrar-se aqui a questão da capela dos Monges, 

neste mesmo convento, que datamos de 1768, que é exactamente o oposto da 

fachada da igreja conventual. Como vimos, não há rigorosamente nenhuma 

documentação em que nos possamos apoiar, o que, porém, não nos impediu o 

lançamento de uma hipótese de trabalho que poderá permitir discussões 

futuras. 

Após o edifício da casa da Câmara, todos os demais que concebeu 

pouco mais são que fachadas (igrejas dos Congregados e dos Santos Passos 

e, de certa forma, a capela de Nª Sª da Torre) ou pequenas capelas em que 

não há espaço para lançamento de outras ideias. Na casa da Câmara há, 

porém, uma peça extremamente decorativa, a pedra de armas, monumental, 

ao cimo das escadas, sobre as portas de acesso que abrem para as salas. Na 

igreja dos Congregados há outra peça que também se reveste de grande 

sentido decorativo e que faz igualmente um enorme contraste com toda a 

fachada: a grande aduela central, qual monumental escultura incrustada no 

centro do arco que sustenta o coro e, por tabela, dá uma maior estruturação às 

torres. É, também, como na casa da Câmara, algo colocado no interior. 

A capela dos Monges é um espaço em que a imaginação correu solta, 

onde não houve a menor contenção, de tal forma que o espaço é 

impressionantemente fluído, ilusionista mesmo, onde a arquitectura existe mas 

onde também o ornato, seja ele retirado de gravuras, seja de origem 
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arquitectónica de criação do Autor, é livre. Quase parece ser este o testamento 

que André Soares nos quis deixar, ele que morreu “abintestado”, a sua obra 

maior, a sua síntese, onde percorre toda a sua obra, desde as formas 

circulares envoltas com dois laços da porta da capela do Paço de D. José de 

Bragança até à omnipresente escultura / aduela, que aqui tem um tratamento 

linear com uma monumentalidade que não atingiu em mais nenhum outro lado. 

A capela dos Monges não é, assim, uma nota dissonante nas suas ideias de 

arquitectura porque é um espaço interior, algo que na sua praxis deveria estar 

mais perto da talha do que da arquitectura. 

 

Como não poderia deixar de ser em André Soares, acontece 

exactamente o inverso na obra de talha, corre-se agora de acordo com a 

evolução da História de Arte, do tardobarroco para o rococó, sem que, porém, 

o tardobarroco, o apelo ao ouro, alguma vez desapareça. Mas há aqui um 

factor que tem uma importância primordial, mais ainda que na arquitectura: o 

encomendador. 

Em última análise quase se pode dizer que o encomendador é o dono 

da obra, não apenas porque é ele que a paga mas também porque foi quem 

escolheu o local onde ela vai ser implementada, a dimensão física, decorativa, 

económica, que deverá ter. Além de que é ele quem escolhe o criador que irá 

passar à realidade os seus desejos, o que não impede, porém, que este possa 

ter uma importância excepcional que poderá ser tanto maior quanto melhor 

souber interpretar as ideias, tantas vezes muito difusas, que esse 

encomendador transmite. Mas há sempre dois elementos que, tanto ou mais 

que quaisquer outros, condicionam a obra final: a capacidade financeira e o 

local! 

Em André Soares é perfeitamente visível que o apelo vem do ornato, 

do rococó, pois desde a primeira obra talha ou arquitectura conhecida, o arco 

do coro do retábulo de Nª Sª dos Prazeres, que essa sua vertente se afirma, 

neste caso não exactamente na obra que está encaixada debaixo daquele 

arco, preso que estava ao retábulo de Marceliano de Araújo, mas sim na que 
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está solta e lhe pertence, as duas magníficas peanhas que fez para as 

esculturas dos evangelistas, talvez uma das obras mais conseguidas em toda a 

sua carreira. 

Logo se seguirão dois trabalhos muito dissonantes, tão dissonantes 

que poderão levar quem não conheça bem a obra deste mestre a acreditar que 

uma delas, os retábulos e demais talha da capela de S. Miguel-o-Anjo, não são 

trabalhos seus e que a obra imediata, a talha da igreja do mosteiro de Tibães, 

não foi desenhada pelas mesmas mãos. Tal só aconteceu porque estávamos 

perante duas entidades absolutamente diferentes, diferentes na capacidade 

económica, na necessidade de representação e, quiçá, e o que não é menos 

importante, nas ideias estéticas. Em S. Miguel-o-Anjo concebeu para a 

pequena capela situada a poucos metros da casa para onde acabara de se 

mudar; a obra de Tibães resultou de uma encomenda para a poderosa casa-

mãe da Congregação Beneditina de Aquém e Além-mar! 

Ao longo do percurso da obra de talha não se pode dizer que tenha 

passado a haver um menor ou maior uso do ornato, ele é usado nas 

quantidades correctas, embora subordinadas à questão económica, o que não 

impede que nuns períodos exista em maior quantidade que noutros, que os 

grandes retábulos sejam mais ornamentados que os mais pequenos, embora o 

mesmo já não se possa dizer na dicotomia retábulo-mor / retábulo lateral, pois 

se umas vezes é o retábulo-mor que tem uma carga decorativa muito maior 

(Tibães), ou apenas ligeiramente maior (capela de S. Miguel-o-Anjo), noutras é 

no retábulo lateral (igreja de Nª Sª da Agonia) que assume com mais força o 

ornato. 

Isto não quer dizer que não tenha havido uma evolução na sua talha. A 

auto-citação também existiu, mesmo em períodos diferentes, o que não 

significa que não houve uma procura contínua. Existiu sim, mas sem alterações 

bruscas, fruto de uma procura contínua e não de experiências um pouco ao 

acaso, veja-se a evolução da zona do banco ou a projecção que cada vez mais 

ia alcançando a parte terminal do ático, extraordinariamente prolongado e 

ponteagudo no retábulo da capela dos Monges.  
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Ao tratar-se em sub-capítulos próprios a talha e a arquitectura, poderá 

parecer que em André Soares estas obras são muito diferentes em si. Mas não 

é o caso, pese a especificidade de cada uma, pois os retábulos também têm 

portas e o frontão da arquitectura corresponde ao ático dos retábulos. 

Comparem-se as partes cimeiras das varandas da casa Rolão e o extremo do 

frontão da igreja dos Congregados com as partes terminais dos áticos dos 

retábulos; veja-se que há um certo paralelismo entre o retábulo-mor da igreja 

de Nª Sª da Agonia e a fachada da mesma igreja dos Congregados no 

tratamento da linha e dos volumes; ou o uso das guirlandas nas portas e 

colunas de muitos retábulos, algo que também já se vira na fachada da capela 

de Santa Maria Madalena...  

 

Como com qualquer artista, a arte de André Soares foi-se alterando 

com o tempo e conforme as encomendas que ia recebendo. Mas a sensação 

que se tem é que a sua produção é muito linear, se mantém dentro de uma 

mesma estética, o que não quer dizer que não estivesse atento a algumas 

formas novas, o que se pode ver no retábulo de Nª Sª da Boa Memória e no 

retábulo-mor da capela da Guadalupe, que num ou outro apontamento 

decorativo se aproximam de um outro gosto que poderia estar a surgir. Mas 

nunca André Soares aceitou o neoclassicismo. 

As suas últimas obras em talha, em que se contam os dois retábulos 

acima referidos, são ainda de um rococó assumido; com mais ou menos 

ornatos, com maior ou menor simplificação, o que acontecia, repita-se, 

conforme as possibilidades económicas do encomendador e não devido a 

qualquer alteração de gosto do artista. E é exactamente isso que se vê na 

igreja dos Santos Passos, que é uma obra em que André Soares continuou fiel 

na afirmação não de uma simplificação do uso da linha ou de uma menor 

volumetria mas, isso sim, na contínua oscilação de gosto, ora rococó ora 

tardobarroco, com aquele bombeado da fachada, com as torres diminutas – 

uma ideia que já lhe vinha da Falperra – e que nos remete imediatamente para 
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Salzburgo, para a igreja do Colégio, de Erlach; igreja que poderá ter tido reflexo 

na parte central da nova fachada do Hospital de S. Marcos e, por tabela, na 

igreja da Peregrina, em Pontevedra. Robert Smith estudou muito a 

aproximação que naturalmente existiu entre Marceliano de Araújo e André 

Soares; agora há que começar a estudar as influências que a arte de André 

Soares poderá ter exercido sobre a de Carlos Amarante. E essa é uma parte 

ainda desconhecida pois a importância de que se revestiu a sua obra no seu 

tempo foi apenas contextualizada em relação a Frei José Vilaça.  

 

Conforme já foi observado, parece ser muito difícil encontrar uma obra 

de André Soares que tenha imitado directamente as gravuras de Augsburgo e 

Paris1027. Esta não é uma afirmação fácil atendendo ao enorme número de 

estampas que foram produzidas e, sobretudo, às incontáveis contrafacções 

que foram impressas ainda naquela data; acresce que, por vezes, são mínimas 

as alterações entre uma gravura e outra da mesma série. Myriam Ribeiro de 

Oliveira vai ainda mais longe ao afirmar que 

 

a originalidade de André Soares é indiscutível, uma vez que nenhuma das suas 

composições tem similares exactos no rococó germânico, tanto no que se refere aos modelos 

propostos em gravuras, quer nas obras efectivamente executadas na Alemanha. 

 

Este facto é extremamente interessante: embora a matriz seja a 

mesma, há diferenças enormes entre o rococó soaresco – e, por tabela, 

minhoto – e o da Baviera. Enquanto aqui o novo estilo foi apenas conhecido 

através de gravuras, lá teve um interlocutor directo fundamental, François 

Cuvilliés, que foi arquitecto de Maximiliano II Emanuel, Eleitor da Baviera, para 

além de outros artistas, muitos deles criadores das múltiplas gravuras editadas 

em Augsburgo, cidade situada a apenas 57 quilómetros de Munique. Ou, o que 

não é menos importante, a ida a Wurzburg do famoso arquitecto austríaco 

Lucas von Hildbrandt, ou as viagens de Baltasar Neumann a Paris para discutir 

                                                 
1027

 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de – O rococó religioso no Brasil e seus antecedentes 
europeus. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 194. 
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com Boffrand e Cotte as obras da Residenz do príncipe eleitor daquela 

cidade1028, para não falar dos contactos que houve entre alguns arquitectos, 

tanto mais que viviam e trabalhavam naquela região, como é o caso de Weltch 

ou Johanns Dientzenhoffer que também tiveram alguma intervenção naquela 

obra1029. 

O conhecimento destas questões leva-nos a deixar aqui uma pergunta 

embora saibamos que ficará para sempre sem resposta: até onde é que 

poderia ter ido a arte de André Soares e dos artistas que trabalharam com ele 

se podessem ter beneficiado destes contactos ao mais alto nível, se tivessem 

visto obras tridimensionais e não apenas gravuras a preto e branco e se 

tivessem trabalhado para uma clientela mais culta, mais rica, mais esclarecida 

e com ideias mais largas? 

Não se podem estabelecer comparações entre a economia e a 

sociedade das duas regiões, muito mais pujante e esclarecida a “alemã”. Essa 

uma das razões principais que levam a que as nossas obras sejam, em geral, 

de incomensuravelmente menores dimensões e luxo, para além de darmos 

preferência a outros materiais, a madeira em vez do estuque. 

Não se pode dizer, porém, que as obras de André Soares sejam 

menos interessantes, bem pelo contrário. São sobretudo diferentes, muito mais 

poderosas, dão uma maior sensação de volumetria, contrastam fortemente 

com a graciosidade dos enormes interiores dos templos bávaros, guarnecidos 

de enormes janelas por onde a luz entra a jorros e define os volumes de outra 

forma. É impossivel, assim, comparar as jóias que são as igrejas de Wies1030 e 

Birnau1031 com qualquer outro templo português. 

Em geral valorizamos uma diferença epocal, ao dizer-se, por 

exemplo, que no palácio de Nymphenburg (Munique), o pavilhão de 

                                                 
1028

 KLUCKERT, Ehrenfried – Arquitectura barroca en Alemania, Suiza, Austria y Europa 
oriental. In TOMAN, Rolf (coordenador) – El barroco. Arquitectura, escultura, pintura. Koln: 
Konemann, 1997, p. 210-211. 
1029

 Idem, ibidem, p. 210. 
1030

 KIRCHMEIR, Georg; HESENMULLER, Margret – The Wies. Pilgrimage church of the 
“Scourged saviour”. Lechbruck: Verlag Wilhelm Kienberger, s/d. 
1031

 BROMMER, Hermann – Birnau. Un sanctuaire au bord du lac de Constance. Estrasburgo: 
Éditions du Signe, s/d. 
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Amalienburg, de François Cuviliés, data de 1737, para com isso se mostrar que 

o nosso rococó foi tardio. Mas, quanto a nós, as duas maiores obras primas do 

rococó bávaro são as igrejas dos santuários de peregrinação de Wies (1743, 

início das obras) e Birnau (1748-1750), a que logo acrescentamos os interiores 

das igrejas abaciais de Ottobeuren (1757-1764) e Zwiefalten (terminado em 

1765); datas que, afinal, estão bem de acordo com as da concepção da capela 

de Santa Maria Madalena da Falperra (1751), do palácio do Raio (1752) e da 

obra de talha de Tibães (1756). 

São muitas as aproximações possíveis entre a Baviera e o Entre-

Douro-e-Minho, mas com sociedades tão próximas e simultaneamente tão 

diferentes, são também muitas as diferenças existentes. O que é curioso é que, 

repetimos, parece não ter havido relações directas entre as duas regiões, 

excepto a importação de gravuras de Augsburgo que, porém, não sabemos 

como é que se processou: se de uma forma directa aos produtores, se através 

de livreiros de Paris ou de outra qualquer cidade portuguesa ou europeia. 

 

Infelizmente só temos um único espaço inteiramente concebido por 

André Soares, a capela dos Monges, no convento dos Congregados. O que se 

pode ver é que tem uma área incomensuravelmente menor que aquelas duas 

igrejas de peregrinação do Sul da Alemanha, o que não impede que quando se 

está no seu interior se tenha uma sensação totalmente diferente da que nos 

domina naqueles dois espaços, parecendo que o templo bracarense é muito, 

muito mais monumental. E é natural que assim seja. Os dois santuários são do 

mais puro rococó, de cores levíssimas e muito claras e contínuas linhas curvas, 

tudo iluminado por ampla luz natural, sendo que em Birnau as linhas que 

circundam o espaço interior dos retábulos laterais, bem como os meninos que 

os ladeiam, são assimétricas em si, até na cor, estabelecendo-se a simetria 

apenas com a obra existente do outro lado da nave. 

Em contrapartida, em Braga o rococó só se visualiza nos ornatos do 

retábulo, sendo que todos os demais elementos, mesmo algumas linhas do 

próprio retábulo, estão mais próximas do tardobarroco que do rococó, para já 
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não falar do diminuto mas imponente lanternim e no uso quase total de uma 

única cor, extremamente quente, o ouro. E, contudo, sentimos que estamos 

igualmente numa obra de excepção! 
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Livro de termos, juntas, mesas... até 1771 

Livro de termos da mesa 1771-1799 

Livro despesa 1739-1810 (fragmento: fls. 25-119) 

Tombo dos bens, e propriedades... 1723 
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Igreja de S. Vicente, Braga 
Irmandade de Santo António. 
Livro de despeza e receita 1714-1747 

 

Irmandade de Santo Homem Bom. 
Despesas da Irmandade 1678-1757 

Despesas da Irmandade 1757-1783 

Termos de mesa 1744-1765 

Termos de mesa 1765-1785 

 

Irmandade de S. Vicente. 
Estatutos da Irmandade... Reformados no ano de 1768.  

Graduale bracharense integrum, 1770 

Livro 5º dos termos 1736-1748 

Livro 6º dos termos 1748-1765 

Livro 7º dos termos 1765-1772 

Livro 8º dos termos 1772-1781 

Livro das despezas desde [1731?] ate 1769 

Livro das despezas 1769 ate 1807 

Tombo dos bens e propriedades... 1724 

 

Igreja de S. Vítor 
Confraria de Santo António 
Estatutos... 1742 

 

Confraria de S. Sebastião 
Estatutos... 1757 

 

Confraria de S. Tiago 
Estatutos... 1749 

 

Igreja da Sé Catedral, Braga 
Capela de S. Pedro Rates 
Receita e Despesa 1706-1757 
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Confraria das Almas 
Estatutos, 1723 

 

Confraria de Nª Sª Boa Memória 
Livro dos Assentos dos irmãos da Confraria de Nossa Senhora da 

Boa Memoria. Reformado em 1767 

Termos da Mesa 1750-1774 

Termos da Mesa 1774-1811 

Estatutos, 1824 

 

Confraria de Nª Sª do Amparo  
Livro de Termos 1709-1751 

 

Confraria de Nª Sª do Rosário. 
Livro de Despesa 1758-1799 (fragmento) 

Receita e Despesa dos Rosários 1749-1805 (fragmento) 

Termos da mesa 1759-1793 

Tombo dos bens... 1726 

 

Confraria do Santíssimo Sacramento 
Livro dos Confrades da Comfraria do Santíssimo Sacramento da 

Santa See feitto no Anno de 1685 

Livro de Despesa 1706-1766 

Livro de Despesa 1767-1860 

Termo das eleições dos oficiais e mesas 1767-1792 

Termos da mesa 1732-1767 

Termos da mesa 1767-1800 

Tombo, 1749 

 

Confraria de Santo Amaro 
Estatutos. 1742 

Livro dos Confrades 1744 

Livro de Despesas 1751-1801 
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Livro dos Termos da Mesa 1743-1760 

Livro de assento de irmãos da Confraria de Santo Amaro, 

Livro para se assentarem as missas da Confraria de Santo Amaro 

 

Confraria de S. Crispim e S. Crispiniano 
Despesas 1710-1810 

Estatutos... 1731 

Termos da mesa 1741-1760 

Termos da mesa 1760-1790 

 

Irmandade de S. Pedro 
Livro de despesas 1737-1758/9 

Livro de despesas 1758/9 - 1805 

Livro dos Juizes árbitros 1746-1800 

Termos da Mesa 1738-1745 

Termos da Mesa 1750-1753 

Termos da Mesa 1753-1757 

Termos da Mesa 1765-1778 

 

Igreja dos Terceiros, Braga 
Venerável Ordem Terceira de São Francisco 
Devassa da Vezita Geral, 1756 

Livro de Despesa do Sindico 1760-1787 

Livro… para… as esmolas que se vão recebendo para Nª Sª dos 

Desamparados, 1762 

Livro das principais antiguidades desta Venerável Ordem 3ª com 

seu index no princípio feito e composto por Miguel Luís de Araújo, secretário 

no ano de 1780 

Livro de receita e despesa [1710-1760] 

Livro de Inventario, 1744 

Livro em que se hão-de lançar as esmolas… para o retábulo de Sto 

António e despesas com que o dito retábulo e santo se fez e vai fazendo… 

1759 
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Livro do segredo, 1743 

Livro dos termos dos discretos 1743-1824 

Livro de termos nº 3 

Livro de termos nº 4 

Livro de termos nº 5 

Livro de termos nº 6 

Livro de termos nº 7 

Livro dos Tesoureiros 1776-1801 

Livro das Visitas (1747-1833) 

Papeis avulsos. 

 

Confraria de Santa Apolónia 
Livro de termos 1748-1778 

 

Confraria de Santo António, da Sé 
Despesas 1679-1777 

Livro dos acordaos 1760-1777 

Livro das indulgências, graças, privilégios e perdões… 1744 

 

Museu Pio XII, Braga 
Irmandade de Nª Sª da Torre 
Livro de eleição dos irmãos de Nª Sª da Torre 1757-1792 

Livro dos Irmãos, 1756  

Termos da mesa 1767-1811 

Livro de despesa da Irmandade de Nª Sª da Torre 1757 a 1805 

 

Santuário do Bom Jesus do Monte, Braga 
Despesas dos anos de 1720-1760 

Despesas dos anos de 1760-1852 

Livro dos Recibos. 1758-1792 

1º Livro dos Termos e acórdaos. 1722-1770 

2º Livro dos Termos e acórdaos. 1770-1786 
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Santuário de Nª Sª de Porto de Ave, Póvoa de Lanhoso  
Livro de Aplicação das Esmolas 1774- 

 

Santa Casa da Misericórdia, Arcos de Valdevez 
Termos da Mesa, 1742-1769 

Termos da Mesa, 1769-1788 

 

Venerável Ordem Terceira de S. Francisco, Viana do Castelo 

Breve memoria da plausivel festividade que esta Veneravel Ordem 3ª 

a Nosso Glorioso Patriarcha S. Francisco a villa de Vianna consagrou ao Todo 

Poderoso no dia 7 de Maio de 1772 em que colocou a pedra da nova capella. 

Livro de Acordãos 1718-1755. 

Livro de receita e despeza 1718-1758. 
 
Torre do Tombo, Lisboa 
ANTT. PT – TT – RGM / C / 37121. Registo Geral de Mercês, livro 

21 

Memórias Paroquiais, vol. 21 

Sentença Appostolica de confirmação e approvação da ereção do 

convento... de S. Thereza de Jesus da Cidade de Braga... (1778) 
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