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Notas sobre o património do mosteiro, com base na leitura da tese a Ana Afonso, O tombo do 

Mosteiro de São Salvador de Castro de Avelães. 

O senhorio correspondia à posse e ao domínio do território administrado pelo mosteiro: couto 

do mosteiro, restantes coutos e concelhos. 

Neste contexto, exceptuando a área do mosteiro directamente explorada, os monges 

desenvolveram uma administração dos bens cedidos a outrem, utilizando os contratos 

agrários. A propriedade explorada indirectamente era constituída por duas grandes áreas: os 

coutos e os casais. No senhorio apesar dos privilégios de imunidade, coexistiam três 

instâncias de poder: o poder concelhio, o monástico e o régio. 

De sublinhar a seguinte citação, apesar das diversas convulsões: Os monges de Castro de 

Avelãs em finais da Idade Média continuavam agricultar as suas hortas e pomares situados na 

cerca do mosteiro, para seu consumo. [AFONSO, op.cit., 2002, p.61]. 

Analisemos brevemente algum desse património: 

áreas cultivadas 

Situando-se o mosteiro num vale, as suas propriedades estavam dispersas pelos concelhos de 

Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vinhais, proporcionando solos com características 

diferentes ao nível da sua utilização e diminuindo os efeitos das más colheitas. 

A produção dos cereais era a cultura dominante, seguindo a tradição do resto dos mosteiros 

espalhados pela Europa, embora esta se associasse aos cultivos hortícolas, fruteiras, vinho e 

linho, para citar os mais importantes produtos. Estes vários tipos de cultura eram articulados 

com a pecuária e os foreiros eram os responsáveis por essas actividades, sendo estes os que 

mais contribuíam para a subsistência do mosteiro. 

Os cereais mais utilizados eram o trigo e centeio, tendo, este último, um lugar de destaque pela 

sua boa adaptabilidade aos solos e condições climatéricas. Aperfeiçoou-se o método do 

sistema de rotação entre as diferentes parcelas, pois o cultivo dos cereais esgotava muito 

rapidamente a fertilidade dos solos. O sistema de rotação associava-se ao cultivo das 

leguminosas, pois estas regeneravam os solos depois das colheitas. 
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O cultivo da vinha foi sendo incrementado ao longo da existência do mosteiro, sendo em 

alguns aforamentos consignada a sua obrigatoriedade. Esta cultura foi introduzida em zonas 

perto dos locais de consumo (de modo a assegurar a conservação do vinho) e na grande 

maioria em terras que, inicialmente, serviam para a produção de cereais, como as leiras e as 

cortinhas. No entanto, os foreiros não viam com grande agrado este incremento, pois exigia 

mais trabalho do que o cultivo dos cereais e o desenvolvimento da pecuária. 

O vinho, para além de ser fonte de consumo para os monges, era também utilizado pelos 

foreiros, como consumo próprio e na salgação das carnes. 

O linho era cultivado nas terras do mosteiro, exigindo terras bastante húmidas e planas, por 

norma junto a linhas de água, envolvendo o trabalho de muitos camponeses, fornecendo por 

isso aos foreiros matéria-prima de transformação artesanal que contribuía para o equilíbrio dos 

foros exigidos pelo cenóbio. 

As hortas eram um complemento a todas as explorações, nelas cultivam-se produtos hortícolas 

e árvores de fruto, essenciais ao consumo familiar. Estas pequenas propriedades 

encontravam-se junto das casas e eram mais frequentemente estrumadas, de modo a melhorar 

a qualidade das culturas aí realizadas. 

As dimensões das parcelas eram indicadas em alqueires de semeadura para as terras 

cerealíferas e número de homens de cava para as vinhas e bacelos. Embora estas referências 

não possam conduzir a uma equivalência no Sistema Métrico Decimal Ana Maria Afonso 

[op.cit., 2002, pp. 55-56; p.58], avança no seu estudo com uma proposta de dimensionamento: 

terras embora muitos pudessem ser superiores a 0,12ha na maioria a dimensão situava-se 

nos 0,07ha 

eram utilizadas para o cultivo do cereal; 

leiras oscilam entre 0,07ha e 0,35ha 

eram utilizadas para o cultivo do cereal e outros tipos de cultivos; 

herdade algumas poderiam ter uma área de 0,07ha, mas outras atingiam os 2,08ha 

eram utilizadas para o cultivo do cereal integrando os casais; 

cantos a dimensão média deveria situar-se pelos 0,07ha 
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eram igualmente utilizados para o cultivo do cereal; 

cortinhas as suas áreas oscilavam entre os 0,07ha e os 0,28ha e situavam-se perto das 

habitações, sendo 

a função principal destinada ao cultivo dos cereais, embora pudesse ser associada à 

plantação de árvores ou de vinha; 

vinhas as suas áreas oscilam entre 0,21 ha e excepcionalmente atingiam 4,5ha 

a média situava-se nos 0,5ha. 

Relativamente aos linhares, aos lameiros, aos prados e às hortas não foram avançados valores 

para os caracterizar em termos de superfície. 

Embora as fontes disponíveis não forneçam detalhes para uma reconstituição, existiria 

provavelmente um sistema de regras confirmado pelas referências aos regueiros nas 

descrições das confrontações [AFONSO, op.cit., 2002, p.61, nota 83]. Faltando apurar, pois 

informações quanto ao seu desenvolvimento e em que culturas era utilizado. 

as árvores 

As árvores (florestais e de fruto) constituíam uma componente da paisagem agrária, sendo-lhas 

dedicada muita atenção pela parte dos monges. Através do registo e da contabilização, devido 

ao desempenho de um papel fundamental na alimentação humana e animal. 

Exceptuando os soutos e os pomares, segundo Ana Maria Afonso [op.cit., 2002, p.62] as 

restantes árvores dispersavam-se pela paisagem, normalmente nos limites das propriedades 

servindo de delimitação. 

Assim as árvores mais comuns nas propriedades do mosteiro eram: 

castanheiro (Castanea sativa) 

Os soutos para além de fornecerem as castanhas, importantes na alimentação das famílias na 

primeira fase do Inverno, contribuíam para engorda dos porcos antes da matança e eram uma 

fonte de provisão de rama para os animais, de lenha e de madeira de qualidade. O castanheiro 

era uma árvore muito valorizada, daí a sua profusão na área, tal como ainda se pode constatar 

em toda a região de Trás-os-Montes. 

nogueira (Jungias regia) 
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A nogueira era outra árvore em destaque, pois fornecia uma madeira de óptima qualidade e a 

noz a par com a castanha atenuou momentos mais difíceis pela escassez cerealífera. 

amoreira (Morus alba ou Morus nigra) 

A amoreira era uma outra árvore bastante comum na paisagem envolvente do mosteiro, 

embora com maior incidência nas terras junto ao complexo, estando relacionada com a 

produção da seda. 

macieira (Malus domestica) 

A plantação da macieira tinha como objectivo fundamental a produção da cidra, sobretudo 

antes da expansão vitícola dos séculos XIV e XV. 

figueira (Ficus carica) 

A figueira constituía mais outro recurso alimentar a juntar à castanha e à noz, sobretudo nos 

períodos de maior escassez. 

Relativamente aos pomares, concebidos como um espaço próprio à plantação de uma 

determinada árvore de fruta, são pouco vulgares, pois provavelmente não existia a intenção de 

destinar um local específico, preferindo-se uma dispersão ao longo do domínio. 

espaços incultos 

As matas faziam parte de qualquer domínio medieval, constituindo parte fundamental para o 

equilíbrio da vida rural, fornecendo recursos para a sobrevivência quotidiana, servindo de apoio 

à agricultura e à criação de gado. 

A área administrada no final de Idade Média, segundo Ana Maria Afonso [op.cit., 2002, p.66] 

era constituída pela devesa, uma vasta área coberta de grandes matas de carvalhos, soutos e 

amieiros. 

O monte era constituído por terrenos incultos e eram usufruídos pelos habitantes mais 

próximos, sendo os seus direitos assegurados pelos monges, umas vezes gratuitamente outras 

através de contrapartidas. Esta área era referida nas confrontações como o Monte do Concelho 

ou Toucas do Concelho. 

A época medieval é caracterizada por uma economia de escasso desenvolvimento, assim os 

bosques representavam uma reserva especial quer para a alimentação, quer para a vida 

quotidiana, pois forneciam muitos produtos como a caça, as peles, a bolota para alimentação 

dos suínos, a lenha, madeira para construção e para o fabrico de instrumentos agrícolas, 
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resina para as tochas, cera para velas, cascas das árvores para curtição das peles, cal, barro 

para cerâmica de uso quotidiano. 

Se na Idade Média o controlo de acesso ao monte não suscitava restrições pela parte dos 

monges, sendo a sua usufruição comunal, o mesmo não se poderá afirmar relativamente ao 

séc. XV, período a partir do qual o mosteiro iniciou uma politica defensiva e ofensiva no que 

concerne a essa propriedade. Por um lado não permitia a pastagem de gados de outras 

comunidades, sem a sua autorização e para tal coutou os prados, por outro lado tentou a 

usurpação e invasão de terrenos dessas mesmas comunidades. Como prova cabal, Ana Maria 

Afonso [op.cit, 2002, p.67] refere que desde os meados do séc. XIV sucederam-se disputas 

que terminaram com a apelação para a intervenção do Duque de Bragança, culminando com a 

colocação de marcos que tiveram como objectivo prevenir a invasão dos termos das 

comunidades vizinhas. 

Relativamente à pecuária os baldios e pastos reforçavam os bosques, como reservas 

alimentares. Nos prados crescia uma vegetação espontânea dedicada à alimentação do gado. 

De acordo com indicações de Ana Maria Afonso [op.cit., 2002, p.68] existiam rebanhos que 

viviam exclusivamente nos montes, em regime de liberdade, existindo também o regime de 

semi-liberdade, permanecendo os animais no tempo compreendido entre Maio e Setembro no 

monte recolhendo, depois, às cortes de noite para sua protecção. As cortes e currais estavam 

presentes numa grande percentagem de casais e representavam a existência de gado ovino e 

caprino, que dominava a criação de gado. As curraladas, onde se guardava o gado graúdo 

eram pouco frequentes. Os pastos nos lameiros eram destinados, também à alimentação do 

gado graúdo como reforço de alimentação. 

A carne, pele e lã e as peles, para além do abastecimento da casa rural, eram os produtos (a 

par com a exploração florestal e a criação de gado) presentes nos mercados e feiras, 

assegurando o comércio local, pelo facto de ser uma fonte de rendimento com bastante 

proveito. 

Sobre a criação de outros tipos de animais, as fontes são pouco elucidativas, quer ao nível da 

gestão desse património pela parte do mosteiro. Sabe-se que o porco era fundamental para a 

alimentação dos foreiros e monges e que as galinhas serviam para pagar grande parte dos 

tributos dos foreiros. 
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6.1 os edifícios 

Na gestão do couto os monges davam particular atenção aos edifícios. Se por uma na Idade 

Média a construção de edifícios utilitários era bastante fraca em termos de durabilidade, por 

outro o mosteiro tentava contrariar essa tendência, pois da habitabilidade dessas construções 

dependia a exploração das suas propriedades. 

Segundo Ana Maria Afonso [op.cit., 2002, p.71] o termo casa era utilizado para denominar 

diversas tipologias de construção, para além disso os edifícios pertencentes ao património da 

congregação encontravam-se mais em situações rurais do que em situações urbanas. Assim 

não se pôde, através dos documentos históricos consultados, obter em concreto uma 

quantificação de casas de habitação e dos restantes edifícios agrícolas. 

A maior parte dos edifícios encontrava-se dentro dos assentos dos casais, os restantes dentro 

dos coutos pertenciam aos moradores e eram hereditariamente transmissíveis. 

Os edifícios existentes em domínio urbano eram aqueles que se encontravam na cidadela de 

Bragança nas zonas Santa Maria, Praça de São João e Santiago. De salientar que o tombo 

estudado por Ana Maria Afonso [op.cit., 2002, p.75], para além de referenciar os nomes das 

ermidas e igrejas, confirma a existência de uma judiaria. 

Segundo a mesma autora, a fixação precoce, nesta zona, de judeus (desde 1187, data de foral 

de Bragança concedido por D. Sancho I) foi sempre bem aceite e por isso encontraremos 

alguns judeus como foreiros do mosteiro. 

Para além desta constatação a fixação de judeus, nesta área, deve-se igualmente a duas 

razões: a primeira, a zona de Bragança encontra-se próximo da fronteira com as zonas de 

Leão e Castela, na época, áreas bastante activas economicamente o que conduzia a 

transacções comerciais, entre os dois lados, de gado, passando pelos metais até aos bens de 

subsistência. A segunda razão prende-se com o distanciamento geográfico em relação ao 
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poder central, em caso de instabilidade, os judeus poderiam salvaguardar os seus bens 

podendo refugiar-se rapidamente do outro lado da fronteira. Assim os judeus de Bragança 

dedicavam-se a actividades mercantis e aos ofícios, sendo que os mais ricos escolhiam a 

produção e o comércio do vinho quer por razões religiosas, quer por razões mercantis. 

As casas urbanas ou tinham dois pisos com balcão para a rua ou eram térreas com eixidos 

com amendoeiras e outras árvores, onde se encontravam grandes pardieiros com currais. 

Quanto às casas rurais, chamadas de casa de morada, estas só tinham um piso, sendo 

compostas por um ou dois compartimentos. Na sua envolvente existia normalmente uma eira à 

volta da qual se construíam todos os edifícios de apoio à actividade agrícola, como os celeiros, 

os palheiros, os currais, as cortes, as adegas e os lagares. 

Os materiais de construção eram comuns aos vários edifícios, ou seja, pedra, cal, telha, colmo, 

palha e madeira. Por vezes a eira do assento poderia ser substituída pela eira comunitária. 

Também todos os casais tinham um espaço, uma leira ou uma cortinha, dedicada à horta. 

A manutenção dos edifícios era uma preocupação dos monges pois, esta atenção de 

conservação permitia a permanência no território de caseiros, bem como garantia o trabalho e 

produção nas células agrícolas, confirmando os rendimentos necessários à vida do mosteiro. 

Segundo indicações do tombo estudado por Ana Maria Afonso [op.cit, 2002, p.93] as igrejas 

anexas eram uma fonte de rendimentos que contribuíam para o aumento dos rendimentos. 

Estes bens eram de fácil gestão, pouco dispendiosa e muito lucrativa. Acumulavam também a 

função de centros administrativos que defendiam os interesses do mosteiro, impondo o poder 

senhorial e eclesiástico do mosteiro junto de populações que, por vezes, se encontravam 

distantes do cenóbio. 

igreja localização actual 

São Martinho de Alfaião freguesia de Alfaião, cone. Bragança 

Sarzeda Sarzeda, lugar freg. Rebordãos, cone. Bragança 

Santo André de Ousilhão freg. Ousilhão, cone. Vinhais 
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Santo André de Meixedo freg. Meixedo, cone. Bragança 

Grandais, lugar freg. Castro de Avelãs, cone. 
Grandais 

Bragança 

Lagomar Lagomar, lugar freg. Donai, cone. Bragança 

Santa Maria de Lamas de Podense freg. Lamas de Podense, cone. Bragança 

Nossa Senhora de Assunção de Samil freg. Samil, cone. Bragança 

São Miguel de Paradinha Nova freg. Paradinha Nova, cone. Bragança 

Ermida de Santa Engrácia Vinhais 

Rio Frio freg. Rio Frio, cone. Bragança 

6.2 os meios de transformação 

No tombo que Ana Maria Afonso [op.cit., 2002, p.57] consultou foram encontradas poucas 

referências aos lagares e adegas pois na maioria das vezes estes meios de transformação 

faziam parte dos casais e encontravam-se nas áreas de maior cultivo do vinho. 

Os moinhos eram uma fonte de rendimento muito importante para o mosteiro, pois eram o local 

de transformação dos cereais, amplamente produzidos nesta zona. Os monges administraram 

sempre este património e raramente arrendaram moinhos aos camponeses. Os moinhos 

encontravam-se nos coutos e nos casais. 

0 casal, segundo Ana Afonso1 é uma unidade de gestão agrícola, fazendo-se referência à tese 

(não concensual entre historiadores) de que esta célula de organização dominial surge do 

desmembramento da v/7/a romana que se teria convertido na Idade Média em unidade de 

exploração e de ocupação / organização do espaço agrícola, recaindo sobre ela as imposições 

senhoriais e fiscais. Era constituído pelo assento e por um certo número de parcelas 

agricultáveis de dimensões e cultivos diversificados. Do assento faziam parte a casa de 

morada à qual se associava um conjunto de edifícios e espaços de funcionalidade variada 

1 Op. cit., 2002, p.96. 
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(ligada com as tarefas agrícolas), a eira e os celeiros. Nas zonas junto às vinhas, quando estas 

existiam, encontravam-se os lagares e as adegas. Em algumas situações surge uma pequena 

parcela de terra denominada a cortinha, para cultivo diário da família camponesa. 

O termo casal na área geográfica de estudo, ainda existe com o mesmo significado medieval -

conjunto de casas de habitação, dependências agrícolas, diversas parcelas dedicadas a 

diferentes cultivos, por vezes com uma cortinha, arrendada por um número determinado de 

anos a um caseiro -. 

Quanto à definição de quinta2, enquanto unidade de gestão agrícola, já não será tão 

consensual como a do casal. Para Iria Gonçalves a quinta deriva também do desmembramento 

da villa romana, mas poderia ser uma parcela integrante da reserva senhorial. Ana Maria 

Rodrigues e Rui cunha Martins referem que as quintas eram centros de exploração senhorial 

directa, tendo gradualmente abandonado essa regra, assemelhando-se em muito aos casais. 

Luís Carlos Amaral é da opinião que a quinta era um pequeno centro administrativo em torno 

do qual giravam algumas explorações agrícolas independentes. Para Maria Filomena Andrade 

as quintas assemelhavam-se aos casais, embora pudessem ser mais vastas. Segundo 

documentação consultada Ana Afonso pode verificar que as quintas, pertencentes ao senhorio 

do mosteiro, eram maiores do que os casais. 

O termo granja, segundo Ana Afonso3, era utilizado para definir prédios rústicos que os 

grandes proprietários, designadamente os senhorios monásticos, mantinham sob exploração 

directa, como contraponto ao casal e à quinta (prédios aforados ou arrendados). Eram grandes 

explorações quase sempre extensas, constituídas por uma parcela ou por várias muito próximo 

umas das outras. Também existem indicações que no final da Idade Média estas propriedades 

começaram a ser emprazadas ou arrendadas, não se sabendo se passaram ou não a serem 

designadas por quintas. Actualmente, subsiste somente a sua memória toponímica. 

Interessante verificar que, cruzando estas informações com a carta militar n.° 37, encontramos 

uma porção considerável de propriedade agrícola, antes de chegar à aldeia, com a designação 

de Quinta da Granja, que segundo a mesma autora se encontrava na área do couto inicial e 

que relembra as áreas de exploração directa do mosteiro e a sua dispersão. 

2 Ana Maria AFONSO, op. cit., 2002, pp. 103-104. 
3 Op. cit., 2002, p.104. 
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1258 1290 1435 1501-1514 nota 

Montezinho aldeia — 

Vilar de Palácios aldeia com CQOP — _ 

Cova da Lua — — aldeia com CQOP — 

Rabal aldeia com CQOP — aldeia com CQOP 1 casal 

Oleiros do Sabor - — — 1 casal 

Oleiros aldeia com CQOP — — ... 

Meixeido aldeia com CQOP — aldeia com CQOP 
1 casal 

1 igreja 

Oleirinhos ... — aldeia com CQOP — 

Vinhais aldeia — aldeia com CQOP 1 casal 

Ermida de Santa 

Engrácia 
... — — 1 igreja 

Sabariz aldeia com CQOP — — ._ 

São Julião parte da aldeia aldeia com CQOP ... — 

Lagomar parte da aldeia aldeia honrada aldeia honrada 
8 casais 

1 igreja 

Donai - aldeia com CQOP aldeia com CQOP 5 casais 

Vila Nova ... ... aldeia 3 casais 

Fontes 

[Barrosas] 
aldeia com CQOP — aldeia com CQOP 1 casal 

3 casais 

Grandais aldeia — aldeia com CQOP 1 couto 

1 igreja 

Vila Boa - — aldeia com CQOP 3 casais 

Nunes parte da aldeia aldeia aldeia com CQOP 8 casais 

Alimonde ... aldeia com CQOP aldeia com CQOP 1 casal 

Formil parte da aldeia aldeia com CQOP aldeia com CQOP 5 casais 

Palhares aldeia com CQOP — ... — 

Gimonde aldeia com CQOP ... ... — 

Ousilhão parte do padroado aldeia com CQOP aldeia com CQOP 
1 casal 

1 igreja 

Castanheira aldeia ... — — 

Valorização de um exemplar de excepção no panorama do românico português. O complexo monástico beneditino de São Salvador de Castro de Avelãs em Bragança | 13 



Faculdade de Arquitectura da Universidade Porto I tese de mestrado 

curso de mestrado em metodologias de intervenção no património arquitectónico | anexos 

1258 1290 1435 1501-1514 nota 

aldeia com CQOP / 

Gostei outras 

contribuições 

1 casal 
Samil aldeia com CQOP aldeia com CQOP aldeia com CQOP 

1 igreja 

aldeia com CQOP / 

Izei outras 

contribuições [?] 

Vale das Ratas aldeia com CQOP — — 

Milhão - aldeia honrada aldeia honrada 1 couto 

Edrosa parte da aldeia aldeia com CQOP 1 casal 

Eirosa - — 
aldeia com CQOP 

[?] 
— 

Carrazedo aldeia com CQOP — — — 

Nogueira aldeia aldeia com CQOP 8 casais 

Alfaião - aldeia com CQOP aldeia com CQOP 
1 casal 

1 igreja 

Cabanelas aldeia — aldeia com CQOP ... 

Penhas Juntas 
aldeia com CQOP 

[?] 

aldeia com CQOP 
aldeia com CQOP — 

Zoio aldeia com CQOP — aldeia com CQOP — 

Sarzeda - aldeia 
aldeia / aldeia com 

CQOP 

1 casal 

1 igreja 

Failde -
aldeia honrada 

[?] 
— — 

Vale de Prados - aldeia honrada sem indicação 1 couto 

Rio Frio - aldeia honrada aldeia honrada 
1 casal 

1 igreja 

Negreda parte da aldeia aldeia com CQOP aldeia com CQOP ... 

Celas 
parte da aldeia / 

aldeia (CQOP) 

aldeia com CQOP 
aldeia com CQOP ... 

Sortes parte da aldeia aldeia com CQOP 8 casais 

Carocedo - aldeia honrada ... 

Grijó - aldeia com CQOP aldeia com CQOP ... 

Valorização de um exemplar de excepção no panorama do românico português. O complexo monástico beneditino de Sao Salvador de Castro de Avelãs em Bragança | 1 4 



Faculdade de Arquitectura da Universidade Porto I tese de mestrado 

curso de mestrado em metodologias de intervenção no património arquitectónico | anexos 

1258 1290 1435 1501-1514 nota 

Paço - aldeia honrada aldeia honrada 1 couto 

Ervedosa - - aldeia com CQOP ._ 

Mós aldeia com CQOP aldeia com CQOP aldeia com CQOP ._ 

Larção - - aldeia com CQOP — 

Vidoeiro — - aldeia _ 

Parada - aldeia com CQOP ... ... 

Paradinha - aldeia honrada aldeia honrada 
1 couto 

1 igreja 

Paredes aldeia — — — 

Rebordaínhos - parte da aldeia ™ _. 

Guide - - aldeia com CQOP — 

Soutelo 

Mourisca 

de 
- - aldeia 1 couto 

Espadanedo aldeia com CQOP aldeia com CQOP aldeia com CQOP 1 casal 

Santa Comba de 

Roças 
parte da aldeia aldeia com CQOP aldeia com CQOP 3 casais 

Arufe - — aldeia — 

Coelhoso - - aldeia com CQOP — 

Treixeda — aldeia com CQOP — 

Paradinha Nova - parte da aldeia aldeia 5 casais 

Valongo - — — 1 couto 

Quintela 

Lampaças 

das 
aldeia com CQOP ... — — 

Fermontões aldeia com CQOP ... — — 

Zorrizinos aldeia com CQOP ... — — 

Lamas 

Podence 

de 
parte da aldeia aldeia com CQOP aldeia com CQOP 

5 casais 

1 igreja 

Corujas - — aldeia com CQOP ... 

Vila Franca aldeia ... aldeia com CQOP — 

Paradinha Velha - ... aldeia — 

Sanceriz aldeia com CQOP — ... ... 

Valorização de um exemplar de excepção no panorama do românico português. O complexo monástico beneditino de São Salvador de Castro de Avelãs em Bragança | 1 5 



Faculdade de Arquitectura da Universidade Porto I tese de mestrado 

curso de mestrado em metodologias de intervenção no património arquitectónico | anexos 

1258 1290 1435 1501-1514 nota 

Calvelhe - parte da aldeia — ... 

Cabanelas - — aldeia com CQOP _ 

Sezulfe aldeia — aldeia — 

Crastelos parte da aldeia aldeia com CQOP aldeia com CQOP 1 casal 

Macedo do Mato aldeia ... — — 

Valdrez parte da aldeia ... — -

Izeda 
parte da aldeia / 

aldeia com CQOP 
aldeia com CQOP ... -

Santulhão aldeia — ... -

Paradela aldeia com CQOP — ... -

Salselas parte da aldeia aldeia com CQOP aldeia com CQOP ... 

Limãos parte da aldeia ... ... — 

Cradíssimo — ... - 5 casais 

Castelões - ... aldeia com CQOP 1 casal 

legenda 

aldeia -

aldeia com CQOP - aldeia onde se situavam casais, quintas e outras propriedades; 

aldeia honrada -

casal - pode ser considerada como uma unidade de gestão com origem no desmembramento da villa romana, tendo-se 

tornado na idade média numa unidade de produção agrícola por excelência. 

couto - as propriedades do mosteiro mais próximas destes reunidas através de limites assinalados por marcos ou por 

documento 

outras contribuições -

padroado -

nota 

as datas correspondem a inquirições. 

elementos retirados a partir da tese de AFONSO, Ana Maria - O Mosteiro de São Salvador de Castro de Avelãs. Um 

património monástico no dealbar da Idade Moderna (1500-1538), Cascais, Patrimónia, 2002. 
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Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto ] tese de mestrado 

curso de mestrado em metodologias cie intervenção no património arquitectónico | anexos 

searas vinhas linhares 
árvores de 

fruto 
pastagens 

meios de 

transformação 

Montezinho - - ... ... ... -

Vilar de Palácios - — - ... - -

Cova da Lua - - - - ... -

Rabal 4 campos - - 3 nogueiras - 1 lagar 

Oleiros do Sabor 

(lug.) 
4 campos - 2 campos 

1 nogueira 

33 castanheiros 

... 
1 lagar 

Oleiros - - - ... ... -

Meixeido 4 campos - — ... 1 pastagem -

Oleirinhos ... — - ... ... -

Vinhais 14 campos 6 campos -
51 nogueiras 

33 castanheiros 

1 pastagem 
-

Ermida de Santa 

Engrácia 
- - ... - ... -

Sabariz - - ... - ... — 

São Julião - — - — - ... 

1 nogueira 

88 castanheiros 

Lagomar (lug.) 127 campos 1 campo 6 campos 10 amoreiras 

4 macieiras 

8 árvores 

20 nogueiras 

33 castanheiros 

10 amoreiras 2 pastagens 3 moinhos 

7 macieiras 

1 árvores 

Fontes 

[Barrosas] 
4 campos - -

3 nogueiras 

1 árvore 
... -

Grandais - - ... - ... -

Bragança - - -
3 amoreiras 

1 árvore 
... 2 moinhos 

11 nogueiras 

33 castanheiros 

Vila Boa (lug.) 27 campos 3 campos — 3 amoreiras 2 pastagens 

4 macieiras 

1 árvore 

Donai 4 campos 

Vila Nova (lug.) 64 campos 6 campos 
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Faculdade de Arquitectura da Universidade Porto 

curso de mest rado em metodo log ias de in tervenção no pat r imónio arqu i tec tón ico 

j tese de mestrado 

| a n e x o s 

searas v inhas l inhares 
árvores de 

f ru to 
pastagens 

meios de 

t rans formação 

Nunes 64 campos 17 campos 2 campos 

Alimonde (lug.) 14 campos 

51 nogueiras 

232 castanheiros 

12 macieiras 

47 árvores 

3 nogueiras 

10 amoreiras 

2 macieiras 

1 árvore 

3 pastagens 1 lagar 

Formil (lug.) 64 campos 1 campo 

3 nogueiras 

3 castanheiros 

10 amoreiras 

12 macieiras 

8 árvores 

Palhares 

Gimonde 

Ousilhão 

Castanheira 

14 campos 2 campos 

20 nogueiras 

33 castanheiros 

10 amoreiras 

3 árvores 

Gostei 

Samil 

Izei 

4 campos 1 campo 1 pastagems 

Vale das Ratas 

Milhão 

Edrosa 

Eirosa 

Carrazedo 

14 campos 

10 castanheiros 

10 amoreiras 

12 macieiras 

10 árvores 

Nogueira 127 campos 1 campo 

51 nogueiras 

3 castanheiros 

47 amoreiras 

12 macieiras 

8 árvores 

1 moinho 

Alfaião 27 campos 1 campo 1 campo 

11 nogueiras 

3 amoreiras 

12 macieiras 

Valorização de um exemplar de excepção no panorama do românico português. O complexo monástico beneditino de Sâo Salvador de Castro de Avelãs em Bragança | 1 0 



Faculdade de Arquitectura da Universidade Porto I tese de mestrado 

curso de mestrado em metodologias de intervenção no património arquitectónico | anexos 

searas vinhas linhares 
árvores de 

fruto 
pastagens 

meios de 

transformação 

8 árvores 

Cabanelas - ... - - - .... 

Penhas Juntas - ... ... ... - -

Zoio ... ... ... - - -

Sarzeda (lug.) 27 campos 6 campos -
3 nogueiras 

3 amoreiras 
... ... 

Failde ... ... — - ... — 

Vale de Prados ... ... — ... - -

Rio Frio - ... - - - -

Negreda ... ... - - ... -

Celas ... - ... ... - -

3 nogueiras 

3 castanheiros 

Sortes 64 campos 6 campos 2 campos 10 amoreiras 

12 macieiras 

47 árvores 

Carocedo - - - ... - ._ 

Grijó ... - ... ... - --

Paço ... ... ... - ... -

Ervedosa ... - ... ... - ... 

Mós — — ... ... - -

Larção ... ... ... ... ... -

Vidoeiro - - ... ... -

Parada ... ... - - - -

Paradinha 1 campo 1 campo - ... ... -

Paredes - - ... - ... -

Rebordaínhos - ... ... - ... -

Guide ... ... - - - ... 

Soutelo 

Mourisca 

de ... - — ... - ... 

Espadanedo 14 campos ... - 3 nogueiras 1 pastagem ... 

Santa Comba de 14 campos — ... 1 nogueiras - 2 moinhos 
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Faculdade de Arquitectura da Universidade Porto 

curso de mestrado em metodologias de intervenção no património arquitectónico 

| tese de mestrado 

| anexos 

vinhas linhares 
árvores de 

fruto 
pastagens 

meios de 

transformação 

Rossas 3 castanheiros 
1 amoreira 
3 árvores 

Arufe 

Coelhoso 

Treixeda 

Paradinha Nova 

Valongo — — — — — ... 

Quintela 

Lampaças 

das 
- - - ... - -

Fermontões - - - - - -

Zorrizinos - - - - - -

Lamas 

Podence 

de 
27 campos 6 campos 3 campos 3 nogueiras 2 pastagens -

Corujas - - - — - -

Vila Franca - - - — - ... 

Paradinha Velha - - - - - -

Sanceriz - - - - - — 

Calvelhe - - - - ... -

Cabanelas - - - - - -

Sezulfe 

Crastelos 
[povoação extinta] 

14 campos 2 campos 
3 nogueiras 
10 amoreiras 
4 macieiras 

Frieira 1 campo 1 campo 

Macedo do Mato 

Valdrez 

Izeda 

Santulhão 

Paradela 

Salselas 
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Faculdade de Arquitectura da Universidade Porto 

curso de mestrado em metodologias de intervenção no património arquitectónico 

| tese de mestrado 

| anexos 

searas vinhas linhares 
árvores de 

fruto 
pastagens 

meios de 

transformação 

Limãos - - - - - -

Cradíssimo 4 campos 6 campos 3 campos 3 nogueiras - 1 moinho 

Castelões 4 campos 6 campos - - - -
á r v o r e s : poderiam ser cerdeiras, ameixoeiras, figueiras, vimieiros, pereiras, amendoeiras, etc. 

nota elementos retirados a partir da tese de AFONSO, Ana Maria - O Mosteiro de São Salvador de Castro de Avelãs. 

Um património monástico no dealbar da Idade Moderna (1500-1538), Cascais, Patrimónia, 2002. 

Valorização de um exemplar de excepção no panorama do românico português. O complexo monástico beneditino de São Salvador de Castro de Avelãs em Bragança | 2 1 
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3. elementos recolhidos no arquivo da DGEMN 
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In Património e Restauro em Portugal (1920-1995). Catálogo Analítico, vol. 2, p.129-132. 

ficha n.° -|2 

Igreja de Castro de Avelãs 

localização Bragança 

protecção Monumento Nacional, decreto 16-6-1910, DG n.° 136 de 23-6-1910 

zona de protecção . 

número de IPA 040209002 

estado anterior Da antiga igreja monacal resta a cabeceira, formada por três capelas 

escalonadas construídas em tijolo, do segundo quartel do séc. XII, em estilo 

românico de influência leonesa. Das naves resta o arranque da parede sul. 

A torre em pedra colocada junto da fachada do lado sul é já gótica. Pensa-

se que o projecto inicial nunca terá sido concluído. O corpo da nave é 

setecentista, bem como a sacristia encostada a norte, aproveitando o 

absidíolo. 

Antes do restauro, o absidíolo direito estava reduzido aos arranques da 

parede, quando em 1908 tinha, ainda parte da abóbada. O pavimento deste 

absidíolo, visível após a escavação das terras que o ocultavam, era em tijolo 

valorização Destaca-se a invulgaridade entre nós, da sua espécie de construção 

(VITORINO, 1928, p.7). Carlos de Passos acentuaria que a abside [...] vale 

muitíssimo para nós, visto ser a nossa única obra do género. (PASSOS, 

1941, p.21). 

intervenção D G E M N Porto (1933-1936) , (1942-1948) , (1964). 

equipa técnica Baltazar de Castro e Rogério de Azevedo, arquitectos (DGEMN); Pedro 

Vitorino, arqueólogo (acompanha a primeira intervenção) 

objectivos Obras de conservação e arranjos exteriores com escavações para 

sondagens. 

descrição A intervenção foi pedida em 1933 por Gomes da Silva, director geral, tendo 

sido concretizada a partir de 1936 (conclusão do absidíolo direito, bastante 

arruinado, copiando a capela lateral esquerda, reconstrução de coberturas, 

de paredes, regularização de terreno, arranjo interior das capelas com 

substituição de rebocos e reparação de portas). A mudança do altar-mor não 
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foi efectuada. As obras não foram concluídas e em 1942 os serviços são 

alertados para a infiltração de águas pluviais. Em 1962, as coberturas são 

novamente reparadas. 

Em 1964, são picados os rebocos exteriores da cabeceira, construindo-se 

frechais de cintamento e realizadas sondagens para determinação de 

alicerces. É então elaborado um plano de arranjos exteriores, incluindo a 

área a expropriar para desafogo do monumento e exposição dos vestígios 

descobertos. Em 1961, fora já construída uma nova estrada de acesso pela 

Câmara Municipal. 

obras ano mês valor assunto 

1936 jul - Francisco Ferreira da Silva: 

reconstrução geral e completa da cobertura e vedação 
de telhados com beirado à antiga, telha nacional com 
argamassa de cal hidráulica e areia com 
aproveitamento e limpeza da telha existente; mudança 
do altar em madeira da capela-mor; escavação e 
remoção de terras, regularização do terreno 
circundante; reconstrução de paredes molduradas em 
tijolo segundo existente  

1938 dez 25.000,00 15.000,00 Orçamento de Estado (OE) + 10.000,00 
Fundo de Emprego (FE) 

Manuel Ferreira Morango: 

escavação e remoção de terras, regularização do 
terreno circundante; reconstrução de paredes 
molduradas em tijolo segundo o existente; 
reconstrução do pavimento em tijolo e argamassa. 

1942 dez 20.000,00 10.000,00 Orçamento de Estado (OE) + 10.000,00 
Fundo de Emprego (FE) 

Saúl de Oliveira Esteves: 

escavação de terras para desaterro e investigação 
com remoção e escolha dos materiais encontrados; 
arranjo geral do absidíolo primitivo existente com 
substituição dos rebocos, regularização do pavimento; 
arranjo geral da capela-mor com substituição de 
rebocos das paredes e abóbada e arranjo das portas 
laterais.  

1904 jul relatório Marques Abreu Júnior: 

em curso: picagem de rebocos exteriores da abside e 
absidíolo; escavação de terras para sondagem. 

set relatório José da Silva Marques: 

em curso: continuação das pesquisas ao longo das 
fachadas para libertar possíveis alicerces de 
construções; continuação do desaterro à volta da 
parede testeira da capela-mor; continuação de limpeza 
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nov 
relatório 

do revestimento da parede testeira em tijolo da capela-
mor. 

Alberto da Silva Bessa 

concluído: desaterro do corpo posterior da abside e 
absidíolos; construção de frechais em betão armado 
nos absidíolos; 

em curso: continuação das pesquisas nas fachadas 
laterais; continuação da limpeza do revestimento 
exterior da abside e absidíolo, refechamento de juntas 
em paramento exterior da abside e absidíolos. 

(fontes: A.D.G.E.M.N. - Igreja de Castro de Avelãs, processo de obras; A.D.R.E.M.N. -
Igreja de Castro de Avelãs, processo administrativo) 

intervenção DGEMN (1971-1975) 

equipa técnica Alberto da Silva Bessa e José Marques (DGEMN), arquitectos 

descrição As obras realizadas entre 71 e 75 constituem a intervenção mais 

abrangente neste monumento. São reparadas coberturas, fachadas de tijolo 

e rebocos, feita a drenagem do adro e entaipada a janela da capela-mor. No 

interior: demolição do coro e mudança do túmulo, construção da plataforma 

para o baptistério, deslocação da porta interior para a sacristia e restauro da 

sacristia (demolição do anexo e abertura da porta, limpeza do absidíolo, 

construção de pavimento em tijolo, de vitrais e de cobertura com laje de 

betão e telhado) as obras concluem-se com a caiação de tectos e paredes e 

colocação de portas. 

obras valor assunto 

1971 mai 969.250,00 orçamento de planeamento de trabalhos 

jul Manuel Domingos Chaves: 

restauro das capelas primitivas e drenagem do adro. 

nov Relatório José da Silva Marques: 

em curso: reparação e limpeza geral da cobertura da 
capela-mor e absidíolo norte em telha nacional; 
construção da cobertura em telha romana e patinada 
do absidíolo sul com rufos e vedações em zinco; 
tratamento das fachadas das capelas absidais com 
aplicação de tijolo apropriado nas partes deterioradas 
e em falta e refechamento das juntas; conclusão do 
colector da canalização de escoamento de águas 
pluviais do adro; entaipamento do vão da janela da 
capela-mor com tijolo d dimensões iguais ao 
existente; fornecimento de chapa de zinco e 
colocação de em rufos das coberturas dos telhados 
dos absidíolos, junto da capela-mor; 
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concluído: reparação da cobertura em telha; 
demolição das paredes em alvenaria para restauro de 
ombreiras do vão de comunicação da sacristia com o 
absidíolo norte; demolição da banqueta em tijolo junto 

relatório do paramento interior do absidíolo norte; parede de 
vedação exterior do vão de comunicação do absidíolo 
norte com a sacristia; concluído colector de 
canalização; construção ramal de canalização e 
entaipamento. 

Em curso: construção em telha romana patinada dos 
telhados das capelas laterais; pavimento da sacristia 
em tijoleira prensada, vitrais em vidro colorido.  

1972 mai 

ago 

388.000,00 Manuel Domingos Chaves 

recuperação do templo 

relatório Manuel Pinto da cruz 

em curso: demolição do telhado, do tecto em estuque 
e de paredes em alvenaria da sacristia e anexo 
lateral; desmonte de cantarias do portal do lado norte 
da nave para aproveitamento e colocação de nova 
entrada exterior para a sacristia; abertura do vão da 
parede testeira da sacristia para nova entrada; 
entaipamento do vão do portal existente no lado norte 
da nave com alvenaria de xisto da região; 
consolidação ensoleiramento e reconstrução do 
coroamento das paredes da sacristia; picagem de 
rebocos em mau estado; 

out 

nov 

relatório 

relatório 

relatório 

dez relatório 

concluído: talude de terras para arrelvamento do lado 
sul do pavimento do adro; murete para suporte de 
terras e degraus em xisto no exterior do talude de 
acesso ao pavimento do lado sul do adro; canalização 
do lado sul do adro. 

em curso: construção da estrutura do telhado da nave 
em madeira. 

concluído: demolição do coro da nave em madeira; 
mudança do túmulo em granito da esquerda para a 
direita da nave; reajustar fecho da cantaria do vão da 
entrada principal; execução da cantaria do vão do 
portal da nova passagem de comunicação entre a 
sacristia e a nave; execução da cornija em cantaria 
nas paredes laterais da nave igual à existente na 
empena frontal, construção de parede em tijolo no vão 
de comunicação sobre o arco; 

em curso: cruz ao nível do telhado da nave; grade em 
ferro igual à existente no vão da nova janela; nova 
armação do telhado da nave com barrotes, níveis, 
forro, ripado madeiras; impermeabilização e ripado 
com argamassa de cimentro e areia sobre laje de 
tijolo armado na estrutura do novo telhado da 
sacristia; reboco das paredes exteriores da nave e da 
sacristia. 

em curso: escavação de terras e regularização do 
terreno libertado pela demolição do anexo à sacristia; 
construção de novo pavimento do baptistério, no 
corpo dianteiro [da] nave [junto ao] lado [do] 
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arcossólio existente, em lajedo de cantaria apicoada à 
fiada, de pia baptismal em granito do novo baptistério, 
de sanca em madeira de castanho no remate do tecto 
da nave e em revestimento interior de frechais, de 
porta em madeira na nova entrada da sacristia, e 
cobertura do telhado da nave e da sacristia com telha 
nacional dupla, do reboco interior da nave e de vitral. 

em curso: execução e pintura do tecto da sacristia. 

1973 jan 

jan 

mar 

439.250,00 

relatório 

relatório 

Orçamento para a 3." fase de trabalhos (1.a fase -
192.000,00, 2.a fase - 338.000,00) 

em curso: limpeza dos paramentos interiores em tijolo 
à vista do absidíolo da sacristia com substituição do 
tijolo deteriorado; execução do tecto da abóbada em 
alvenaria do absidíolo para novo reboco; pintura da 
porta da sacristia. 

em curso: colocação d tijoleira à antiga no pavimento 
da sacristia e do absidíolo; rectificação da cobertura 
do telhado da sacristia; 

concluído: tecto estucado sobre madeira na sacristia; 
reboco do tecto do absidíolo; substituição de tijolo. 

1974 mar 199.950,00 Manuel Domingos Chaves 

jul relatório Concluído: caiação do tecto da sacristia e das 
paredes da nave; tratamento da parede revestida da 
abóbada e da parede da capela-mor; tomação das 
juntas do lajedo da capela-mor; 

em curso: dreno à volta do absidíolo e da capela-mor; 
molduras do tecto da sacristia.  

1975 mar 49.980,00 Ricardo Pereira de Barros 

reconstrução das portas das naves. 

(fontes: A.D.G.E.M.N. - Igreja de Castro de Avelãs, processo de obras; A.D.R.E.M.N. -
Igreja de Castro de Avelãs, processo administrativo) 

outras intervenções DGEMN Porto (1984-1988) - conservação de coberturas, portas, rebocos, 

pavimentos e torre, instalação eléctrica, arranjos exteriores. 

obras valor assunto 

1984 - 1.200.000,00 1.200.000,00 PIDDAC 

jun 1.200.000,00 Oliveira Pereira Valente: 

beneficiação de coberturas 

nov José da Silva Marques, director de serviços: 

instalação eléctrica  

1985 - 150.000,00 150.000,00 OE 

set 120.000,00 Oliveira Pereira Valente: 

conservação da torre 

jun 150.000,00 Oliveira Pereira Valente:  
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conservação da torre 

1987 - 200.000,00 200.000,00 OE 

1988 - 4.981.000,00 4.981.000,00 OE 

mai 200.000,00 Oliveira Pereira Valente: 

obras de conservação 

628.680,00 Francisco Luiz, Pais e Fernandes, Lda: 

instalação eléctrica 

3.984.000,00 Oliveira Pereira Valente: 

obras exteriores: renovação de coberturas (telha de 
canal recto e cobertura de meia cana); conservação 
das fachadas (substituição dos rebocos e pintura); 
arranjos do adro ( recuperação do muro de vedação, 
deslocamento do vão da entrada no adro, restauro do 
portão, caixa em terra vegetal, lajedo em granito 
(fiada, caixa de gravilha com saibro); 

obras interiores: conservação de paredes e tecto 
(recuperação de rebocos e pintura) e pavimentos 
(retirar o revestimento do piso da capela-mor e 
recuperação, colocação de estrado em madeira para 
altar versus popolum, recuperação do soalho) 

(fontes: A.D.G.E.M.N. - Igreja de Castro de Avelãs, processo de obras; A.D.R.E.M.N. -
Igreja de Castro de Avelãs, processo administrativo) 
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Igreja de São Salvador de Castro de Avelãs 

Bragança, Bragança, Castro de Avelãs 

IPA 0402090002 

MN Dec. 16 Junho 1910, DG 1936 de 23 Junho 1910 

consulta 17.03.2004 

1933-1988 

Dossier Administrativo 

1933 Obras de conservação e restauro 

operários de cada arte 

pessoa idónea para acompanhamento e fiscalização de obra 

1936 Francisco Ferreira da Silva 

mestre de obras 

Vermoim Meia 

- reconstrução geral e completa da actual cobertura e vedações dos telhados 

com beirada antiga em telha nacional; 

- mudança completa do altar de madeira da capela-mor; 

- escavação e remoção de terras em regularização circundante; 

- reconstrução de paredes molduradas em tijolo. 

pasta 387 PT DGEMN: DISD 001/004-342 medições, estimativas 12-15 

1938 Manuel Ferreira Morgado 

construção civil, morador em Bragança 

- escavações e remoção de terras em regularização de terreno circundante; 

- reconstrução de paredes molduradas em tijolo; 

- reconstrução do pavimento em tijolo. 

1942 Saúl de Oliveira Esteves 

construtor civil residente em Valadares, Vila Nova de Gaia 

- escavações completas para desaterro e investigação incluindo a sua remoção 

e escolha dos materiais encontrados; 

- arranjo geral do absidíolo primitivo existente, compreendendo substituição de 

rebocos, regularização do pavimento, andaimes, etc. 
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- arranjo geral da capela-mor compreendendo a substituição de rebocos em 

paredes e abóbada, arranjo das portas laterais, andaimes, etc. 

Nov 1948 Governador Civil do Distrito de Bragança 

estado de degradação da igreja provocada pela interrupção das obras 

as chuvas penetraram nas paredes contribuindo para a destruição das 

mesmas. 

Dez 1948 Obras principais são: 

a) tratamento das paredes incluindo rebocos; 

b) arranjo do coro; 

c) reforma dos telhados; 

d) pavimentação da igreja; 

e) arranjo de anexos; restauro dum túmulo, portas, caixilharias; pinturas 

diversas, etc. 

Jan 1951 As principais obras de que o monumento carece são as seguintes: 

a) drenagem apropriada do terreno; 

b) tratamento de paredes de tijolo e rebocos do corpo da nave da igreja; 

c) arranjo do coro; 

d) reforma dos telhados; 

e) pavimentação da igreja e anexos; 

f) construção de portas, caixilharias e pinturas gerais; 

g) regularização do adro. 

Set 1961 Autorização para construção de 1 estrada para conduzir as viaturas até ao 

adro. 

Jul 1964 Concurso Limitado da empreitada de 'Igreja de Castro de Avelãs - Bragança -

obras de restauro' 

13.06.1964 
base de licitação 50.000$00 

Manuel Domingues Chaves (preço + baixo) 49.875$00 

Saúl Oliveira Esteves 50.250$00 

Francisco Pinto Couceiro 51.371 $00 

Ferreira dos Santos & Rodrigues, Lda. 51.800$00 
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Ag 1964 Sondagens (?) 

Set 1964 Pavimentação dos arruamentos da povoação de Castro de Avelãs 

12.10.1964 Estudo do novo acesso ao adro com propostas para expropriações. 

Esc 1:500 

Folha 2 (desenho). 

16.11.1964 Relatório do ponto de situação 

Arq. Alberto Silva Bessa 

Arq. José Silva Marques 

Agt. Tecn. Eng. Civil de 1:a classe Técnico Manuel Pinto da Cruz 

trabalhos concluídos 

1. desaterro do corpo posterior da abside e absidíolos; 

2. construção de frechais de betão armado nos absidíolos; 

trabalhos em curso 

3. continuação de pesquisas ao longo das fachadas laterais para libertação 

dos possíveis alicerces; 

4. continuação da limpeza do revestimento exterior da abside e absidíolo 

Norte; 

5. Refechamento de juntas de paramentos exteriores da abside e absidíolos. 

obs: 

- foi chamada à atenção do empreiteiro para inconveniente largura e forma do 

gateamento das paredes de tijolo; 

- foram-lhe dadas instruções para o tratamento do paramento, cuja 

heterogeneidade da forma e largura satisfaça o esclarecimento sobre 

execução dos telhados dos absidíolos. 

1971 concurso limitado para trabalhos de restauro das capelas primitivas e 

drenagem do adro contíguo 
medições + orçamento na pasta 387 PT DGEMN DSID 001/004-0387 64 68 

09.07.1971 base de licitação 192.000$00 

Manuel Domingues Chaves (valor + baixo) 191.500$00 

Saúl Oliveira Esteves 193.175$00 
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Francisco Pinto Couceiro 198.750$00 

Ferreira dos Santos & Rodrigues, Lda 199.950$00 

Altino Coelho 211.200$00 

MD, na pasta 387 PT DGEMN DSID 001/004-0387 64 68, p.70-73 

orçamento ibidem, p.122-117 

09.11.1971 Relatório do ponto de situação 

Arq. de 2.a classe José da Silva Marques 

Adjunto-técnico principal Manuel Pinto da Cruz 

Trabalhos em curso 

1. reparação e limpeza geral da cobertura de telha nacional - capela-mor; 

2. reparação e limpeza geral da cobertura de telha nacional - absidíolo 

Norte; 

3. construção de cobertura em telha do tipo romana e de fabrico patinada 

no telhado do absidíolo Sul. 

Rufos e vedações de zinco; 

4. tratamento das fachadas das capelas absidiais com aplicação de tijolo 

apropriado nas portas deterioradas e em falta indicando refechamento de 

juntas; 

5. conclusão do colector da canalização de escoamento das águas pluviais 

do adro para o ribeiro da povoação com tubos de cimento incluindo 

caixas de visita e as ligações necessárias; 

6. construção de canalização de escoamento das águas pluviais do terreno 

do lado Sul do adro com tubos de cimento e incluindo as caixas de visita 

em ligação à câmara interceptora; 

7. entaipamento do vão da janela da capela-mor com tijolo de dimensão 

igual ao existente; 

8. fornecimento de calões de chapa de zinco e sua colocação em rufos das 

coberturas dos telhados dos absidíolos, junto à capela-mor. 

consulta 09.03.2005 

21.12.1971 Relatório de ponto de situação 

Adjunto-técnico Principal Manuel Pinto da Cruz 

Trabalhos executados 

1. reparação e limpeza geral da cobertura de telha nacional do telhado da 

capela-mór; 
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2. demolição das paredes de alvenaria em restauro das ombreiras do vão de 

comunicação da sacristia com o absidíolo do lado Norte; 

3. Idem, da banqueta de tijolo junto ao paramento interior do absidíolo do 

lado Norte; 

4. Construção da parede de vedação exterior do vão de comunicação do 

absidíolo Norte com a sacristia; 

5. conclusão do colector da canalização de escoamento das águas pluviais 

do adro para o ribeiro da povoação; 

6. construção dor ramal da canalização de escoamento das águas pluviais do 

terreno do lado Sul do adro e a sua ligação ao colector da rede; 

7. entaipamento do vão de janela da capela-mor com parede de tijolo na 

feição existente. 

Trabalhos em execução 

a) construção das coberturas de telha, do tipo romana e de fabrico patinada 

nos telhados das capelas laterais, incluindo rufos e zinco; 

b) idem, do pavimento da sacristia com tijoleira presendada assente sobre 

caixa de brita, devidamente impermeabilizada; 

c) idem, de vitrais de vidro colorido armado em chumbo e a colocar nas 

frestas 

15.05.1972 Concurso Limitado da empreitada da Igreja de Castro de Avelãs - trabalhos de 

recuperação do templo 

base de licitação 388.625$00 

Manuel Domingues Chaves (+ baixo) 

Saúl de Oliveira Esteves 

Altino Coelho 

Viriato Alves Neiva 

Ferreira dos Santos & Rodrigues, Lda 

Augusto d'Oliveira Ferreira 

30.08.1972 Relatório de ponto de situação 

Adjunto-tecnico Principal Manuel Pinto da Cruz 

trabalhos executados 

1. construção de talude de terras para arrelvamento no lado Sul do pavimento 

do adro; 
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2. idem, de um murête de suporte de terras e degraus de xisto junto do 

extremo do talude, no acesso ao pavimento do lado Sul do adro; 

3. idem, parcial da canalização de drenagem do terreno do lado Sul do adro, 

com tubos de cimento e a sua ligação ao colector de escoamento das 

águas pluviais, já existente. 

trabalhos em curso 

a) demolição do telhado e tecto de estuque do corpo da sacristia e anexo 

lateral; 

b) idem, das paredes de alvenaria do anexo lateral da sacristia; 

c) desmonte das cantarias do vão de portal do lado Norte da nave para 

aproveitamento e colocação na nova entrada exterior da sacristia; 

d) abertura de um vão na parede testeira da sacristia para a nova entrada 

exterior; 

e) Entaipamento do vão de portal existente do lado Norte da nave com 

alvenaria de xisto da região assente em argamassa de cimento e areia; 

f) consolidação do ensoleiramento e reconstrução do coroamento das 

paredes da sacristia com alvenaria de xisto assente em argamassa de 

cimento e areia na feição existente; 

g) picagem de rebocos em mau estado das paredes exteriores da sacristia e 

nave; 

h) construção de redes metálicas de arame zincado e malha em losangos 

armada em caixilho de ferro zincado, para defesa dos vitrais da igreja. 

observações 

fórum dadas indicações para execução e prosseguimento dos trabalhos 

previstos no caderno da da empreitada adjudicada. 

27.09.1972 Relatório do ponto de situação 

Arq. de 2.
a classe José da Silva Marques 

Adjunto-técnico principal Manuel Pinto da Cruz 

trabalhos executados 

1. demolição do telhado e tecto em estuque do corpo da sacristia e anexo 

lateral; 

2. idem, das paredes exteriores de alvenaria do anexo lateral da sacristia; 

3. abertura de um vão na parede testeira da sacristia para a nova entrada 

exterior; 
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4. desmonte das cantarias do vão de portal do lado Norte da nave para 

aproveitamento e colocação na nova entrada exterior da sacristia; 

5. entaipamento do vão de portal existente do lado Norte da nave com 

alvenaria de xisto da região assente em argamassa de cimento de areia; 

6. consolidação do ensoleiramento e reconstrução do coroamento das 

paredes da sacristia com alvenaria de xisto assente em argamassa de 

cimento e areia na feição existente; 

7. construção de frechais de cimento armado para apoio da nova estrutura do 

telhado da sacristia; 

8. idem, da esteira em laje de tijolo armado com elementos de betão prè-

fabricado na estrutura do novo telhado da sacristia, pronto a receber a 

impermeabilização e ripas de cimento. 

trabalhos em curso 

a) abertura de vão e construção de uma nova janela de iluminação na parede 

do lado Norte da nave igual à da parede do lado Sul e com cantarias 

apicionadas a fino de feição existente; 

b) picagem de rebocos em mau estado das paredes exteriores da sacristia e 

nave; 

c) construção de uma porta de madeira de castanho para nova entrada 

exterior da sacristia; 

d) arranjo de tirantes de ferro de secção quadrada para linhas da nova 

armação do telhado da nave; 

e) construção de redes metálicas de arame zincado e malha em losangos 

armada em caixilhos de ferro zincado, para defesa dos vitrais da sacristia e 

capelas absidais; 

f) idem de uma grade de ferros igual às existentes para a nova janela de 

iluminação do lado Norte das nave; 

g) g) idem, de um vitral de vidro catedral 'tipo antigo' armado em chumbo e 

estanho com reforço de arame zincado, para janela da sacristia; 

h) demolição do telhado da nave para arranjo do doroamento das paredes e 

colocação de cornija de cantaria com frechais de cimento armado, para 

apoio do vigamento de madeira da estrutura do novo telhado. 

observações 

Foram dadas indicações para a execução, prosseguimento e conclusão dos 

trabalhos previstos no caderno da empreitada adjudicada. 
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24.10.1972 Relatório do ponto de situação 

Arq. de 2.a classe José da Silva Marques 

trabalhos executados 

1. conclusão da nova janela de iluminação na parede, do aldo Norte da nave, 

com cantaria apicoada a pico fino na feição existente; 

2. picagem de rebocos em mau estado das paredes exteriores da nave da 

sacristia; 

3. construção de frechais de cimento aramado, para apoio da nova estrutura 

do telhado da nave e colocação dos tirantes de ferro quadrado em linhas 

da mesma estrutura; 

4. demolição do telhado da nave. 

trabalhos em curso 

a) impermeabilização e execução de rebocos das paredes exteriores da nave 

e sacristia; 

b) construção de redes metálicas de armame zincado e malha em losangos, 

armada em caixilho de ferro zincado, para defesa dos vidros da sacristia e 

capelas absidais; 

c) idem, de uma grade de ferro igual à existência, para a nova janela de 

iluminação do lado Norte da nave; 

d) idem, de um vitral de vidro catedral 'tipo antigo' armado em chumbo e 

estanho, com reforço de arame zincado para janela da sacrisitia. 

e) construção da estrutura do telhado da nave em madeira. 

observações 

foram dadas indicações para execução, prosseguimento e conclusão dos 

trabalhos previstos no caderno da empreitada adjudicada. 

29.11.1972 Relatório do ponto de situação 

Adjunto-técnico principal Manuel Pinto da Cruz 

Arq. de 2.a classe José da Silva Marques 

trabalhos executados 

1. demolição do coro de madeira; 

2. mudança do túmulo de granito existente na nave do lado esquerdo da 

entrada principal, para o lado direito; 

3. reajustamento do fecho da cantaria do vão da entrada principal da nave; 
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4. assentamento de cantarias existentes no vão do portal da nova passagem 

de comunicação da sacristia com a nave; 

5. construção e assentamento de cornija de cantaria nas paredes laterais da 

nave, de perfil igual aos arranques existentes na empena frontal; 

6. idem, idem, de parede de tijolo no vão de comunicação sobre o arco 

cruzeiro e ao nível do telhado da nave; 

7. idem, idem, de uma grade de ferro igual às existentes, no vão da nova 

janela de iluminação da nave; 

8. idem, idem, da nova armação do telhado da nave com barrotes, níveis, 

forro e ripado de madeiras apropriadas e assente nos frechais de betão 

das paredes laterais; 

9. impermeabilização e execução do ripado de argamassa de cimento e areia 

sobre laje de tijolo armado da estrutura do novo telhado da sacristia, para 

assentamento das telhas da cobertura; 

10. idem, idem, de rebocos das paredes exteriores da nave e sacristia. 

trabalhos em curso 

1. escavações de terras em regularização do terreno libertado pelademolição 

do anexo da sacristia; 

2. construção do novo pavimento do baptistério com lajeado de cantaria 

apicoada e assente à fiada no corpo dianteiro da nave, do lado do arco 

sólio existente; 

3. assentamento da pia baptismal de granito existente no pavimento do novo 

baptistério; 

4. construção da sanca de madeira de castanho no remate do tecto da nave 

e em revestimento interior dos frechais de betão; 

5. idem, de uma porta de madeira de grossura para a nova entrada exterior 

da sacristia; 

6. idem, das coberturas dos telhados da nave da sacristia com telha nacional 

dupla e de fabrico 'patinada'; 

7. execução dos rebocos interiores da nave; 

8. construção de redes metálicas de arame zincado e malha em losangos, 

armada em caixilhos de ferro zincado para defesa dos vitrais das capelas 

e sacristia; 

9. idem, de um vitral de vidro catedral 'tipo antigo', armado em chumbo 

estanho com reforço de rame zincado para janela da sacristia. 

observações 
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Foram dadas indicações para a execução, prosseguimento e conclusão dos 

trabalhos previstos no caderno da empreitada adjudicada. 

28.12.1972 Relatório do ponto de situação 

Adjunto-técnico principal Manuel Pinto da Cruz 

trabalhos executados 

1. escavação de terras em regularização do terreno libertado pela demolição 

do anexo da sacristia; 

2. construção do novo pavimento do baptistério com lajeado de cantaria 

apicoada e assente à fiada no corpo dianteiro da nave, do lado do arco 

sólio existente; 

3. assentamento da pia baptismal de granito existente, no pavimento do novo 

baptistério; 

4. construção da sanca de madeira no remate do tecto da nave e me 

revestimento interior dos frechais de betão; 

5. idem, de uma porta de madeira de grossura e seu assentamento na 

entrada exterior da sacristia; 

6. idem, das coberturas dos telhados da nave e sacristia com telha nacional 

dupla e de fabrico 'patinada'; 

7. execução dos rebocos interiores da nave, 

8. idem de redes metálicas de arame zincado e malha em losangos armadas 

em caixilhos de ferro zincado, para defesa dos vitrais das capelas da 

sacristia; 

9. idem, de um vitral de vidro catedral 'tipo antigo', armado em chumbo e 

estanho com refoôrço de arame zincado e seu assentamento na janela da 

sacristia. 

trabalhos em execução 

a) construção de chaceamento de madeira do tecto da sacristia com barrotes 

de madeira de carvalho e rede apropriada para estucar; 

b) escavação de terras em abertura de caixa para o novo pavimento da 

sacristia, incluindo a limpeza e remoção de pedras e entulhos para local 

apropriado do adro; 

c) pintura com tinta de óleo e esmalte fosco do paramento exterior da porta 

de madeira da entrada na sacristia, de tirantes de ferro da armação do 

telhado da nave e de gradeamentos e redes metálicas de protecção aos 

vitrais das janelas e friestas da igreja. 
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observações 

Foram dadas indicações para a execução, prosseguimento e conclusão dos 

trabalhos previstos no caderno da empreitada adjudicada. 

31.01.1973 Relatório do ponto de situação 

Arq. de 2.a classe José da Silva Marques 

Adjunto-técnico principal Manuel Pinto da Cruz 

trabalhos em execução 

1. construção do chaceamento de madeira do tecto da sacristia, com barrotes 

de madeira de carvalho e rede apropriada para estucar; 

2. limpeza cuidadosa dos paramentos interiores das paredes de tijolo à vista 

do absidíolo da sacristia, incluindo a substituição do tijolo em falta e o 

refechamento de juntas na feição existente; 

3. idem, idem do tecto da abóbada de alvenaria do absidíolo da sacristia para 

execução de um novo reboco; 

4. escavação de terras em abertura de caixa para o novo pavimento de 

tijoleira da sacristia e absidíolo contíguo, incluindo a limpeza e remoção de 

pedras e entulhos para fora do recinto do adro; 

5. pintura com tintas de óleo e esmalte fosco do paramento exterior da porta 

de madeira da entrada da sacristia, de tirantes de ferro da armação do 

telhado da nave e de gradeamentos e redes metálicas de protecção aos 

vitrais das janelas e frestas da igreja. 

observações 

Foram fornecidas indicações para o prosseguimento e conclusão dos trabalho 

previstos. 

08.03.1973 Relatório do ponto de situação 

Arq. de 2.a classe José da Silva Marques 

Adjunto-técnico principal Manuel Pinto da Cruz 

trabalhos executados 

a) construção de tecto estucado e em madeira do compartimento da sacristia, 

pronto a receber os guarnecimentos e sanca de madeira; 

b) idem, do novo reboco do tecto em abóbada do absídiolo da sacristia; 
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c) substituição dos tijolos em mau estado nos paramentos interiores das 

paredes do absidíolo esquerdo, compreendendo a reposição dos que 

faltam e a limpeza das superfícies; 

d) construção da caixa do novo pavimento da sacristia e sua 

impermeabilização para colocação de tijoleira; 

trabalhos em curso 

1. arranjo e colocação de tijoleira à antiga em revestimento do novo 

pavimento da sacristia e absidíolo contíguo; 

2. rectificação do traçado da cobertura do telhado da sacristia, 

compreendendo o levantamento e novo assentamento das telhas mais 

altas, junto do beiral e rufo da parede do absidíolo; 

3. limpeza e arrumações diversas para asseio interior do templo. 

observações 

Foram dadas indicações para a conclusão dos trabalhos previstos tendo sido 

recomendado ao adjudicatário para melhorar o tratamento aplicado ao 

refechamento das juntas do tijolo das paredes dentro do absidíolo da sacristia. 

28.12.1972 

03.04.1974 Concurso limitado da empreitada da Igreja de Castro de Avelãs - Bragança -

Trabalhos de conservação, 

base de licitação 200 000$00 

Manuel Rodrigues Chaves 199.950$00 

Lopes & Pires 202.000$00 

Saúl de Oliveira Esteves 205.000$00 

Ferreira dos Santos & Rodrigues 206.000$00 

04.06.1974 
1. Junto segue o pormenor do tecto da sacristia. O qual o senhor determinará 

mandar executar; 

2. Quanto ao corrimão da escada e balaústre, serão utilizados os que já 

existentem e executados os em falta. Se necessário, numa próxima visita 

serão da dos informes. 

A bem da nação 
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consulta 23.03.2005 

18.07.1974 Relatório do ponto de situação 

Arq. de 2.a classe José da Silva Marques 

Adjunto-técnico Alcídio de matos Dias 

trabalhos concluídos 

1. caiação do tecto da sacristia; 

2. idem, das paredes da nave; 

3. tratamento dos panos de parede revestidos da abóbada e paredes da 

Capela-mór; execução do respectivo areamento e caiação; 

4. tratamento das zonas de tijolo aparente e paredes da capela-mór; 

5. tomação das juntas do lajedo da capela-mór e faixa da nave. 

trabalhos em curso 

6. execução de dreno em volta do absidíolo do lado Norte e da capela-mór; 

7. fornecimento e colocação das molduras no tecto da sacristia; 

obs 

Para realização imediata deram-se as referidas indicações 

1. conclusão do dreno envolvente da zona da capela-mór; 

2. infusão e enceramento do tecto de madeira da nave; 

3. reconstrução da guarda de madeira da escada da sacristia; 

4. pintura da porta exterior da sacristia; 

5. assentamento de dois vitrais e respectivas grades com rede nas frestas 

laterais da nave; 

6. caiação exterior das paredes da nave; 

7. variados remates em tectos, paredes e pavimentos. 

Faltará pois para conclusão futura da obra o fornecimento de um vitral na fresta 

da fachada principal e a construção das duas portas da igreja 

18.09.1974 Relatório do ponto de situação 

Arq. de 2.a classe José da Silva Marques 

Adjunto-técnico Alcídio de matos Dias 

Foram verificados os trabalhos realizados pelo empreiteiro Sr. chaves, os quais 

são de aceitar pelo seu bom aspecto de execução. 
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Foi chamada a tenção, de que uma pequena pia de água benta que se 

encontra junto à residência paroquial deve ser retirada para local seguro. 

21.03.1975 Concurso limitado da empreitada da Igreja de Castro de Avelãs - Bragança -

reconstrução de portas da nave 

base de licitação 50.00$00 

Ricardo Pereira de Barros 49.980$00 

Domingos Enes Baganha 50.500$00 

Altino Moreira da Costa Maia 50.300$00 

M. Salvador Martins 53.950$00 

18.06.1984 Concurso limitado da empreitada da Igreja de Castro de Avelãs - Bragança -

Beneficiação geral das coberturas, 

base de licitação 1.200.000$00 

Oliveira, Pereira & Valente, Lda. 1.200.000$00 

José Moreira & Filhos, Lda 1.270.000$00 

Augusto de Oliveira Ferreia & C.a Lda. 1.300.000$00 

António Filipe da Fonseca 1.500.000$00 

Cândido Manuel Guedes 1.600.000$00 

02.11.1984 Empreitada da Igreja de Castro de Avelãs - Bragança - Trabalhos urgentes de 

conservação na Torre. 

Consulta a empreiteiros de reconhecida idoneidade, nos termos do n.° 3 do Art. 

4.° do Decreto-Lei n.° 211/79 de 12/7, tendo-se obtido as seguintes propostas: 

Oliveira, Pereira & Valente, Lda. 120.000$00 

António Filipe da Fonseca 130.000$00 

António Carvalhido, Lda 150.000$00 

23.09.85 Empreitada da Igreja de Castro de Avelãs - Bragança - Trabalhos urgentes de 

conservação na Torre. 

Consulta a empreiteiros de reconhecida idoneidade, nos termos do n.° 3 do Art. 

4.° do Decreto-Lei n.° 211/79 de 12/7, com nova redação que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.° 227/85, de 4/7, tendo-se obtido as seguintes propostas: 

Oliveira, Pereira & Valente, Lda. 150.000$00 
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António Filipe da Fonseca 

Cândido Manuel Guedes 

160.000$00 
180.000$00 

08.07.1985 Relatório dos serviços culturais da Câmara Municipal de Bragança 

20.05.1986 Empreitada da Igreja de Castro de Avelãs - Bragança - Trabalhos 

complementares de conservação 

Consulta a empreiteiros de reconhecida idoneidade, nos termos do n.° 3 do Art. 

4.° do Decreto-Lei n.° 211/79 de 12/7, corrigido pelo Decreto-Lei 227/85 de 4/7, 

tendo-se obtido as seguintes propostas: 

Oliveira, Pereira & Valente, Lda. 

António Filipe da Fonseca. 

Cândido Manuel Guedes 

200.000$00 
220.000$00 
250.000$00 

23.05.1988 Empreitada da Igreja de Castro de Avelãs - Bragança - Instalação eléctrica 

Consulta a empreiteiros de reconhecida idoneidade, nos termos do n.° 3 do Art. 

4.° do Decreto-Lei n.° 211/79 de 12/7, corrigido pelo Decreto-Lei 227/85 de 4/7, 

tendo-se obtido as seguintes propostas: 

Francisco Luiz, Pais & Fernando, Lda. 628.000$00 

Joaquim D. S. Costa & C.a Lda. 704.330$00 

Electrificadora Couto, de Alexandre Couto 757.985$00 

14.07.1988 Empreitada de Igreja de Castro de avelãs - Bragança - Arranjos Exteriores e 

Interiores - Conservação 

Preço Base é de 4.000.000$00 

Empreitada de preço global 

Prazo de Execução até dia 31 de Dezembro 1988 

José Moreira e Filhos, Lda. 

Oliveira Pereira & Valente, Lda. 

Construtora de Vila Real 

Caldeira & Filhos, Lda. 

Augusto de Oliveira Ferreira & C.a Lda. 

António Fernandes da Silva & Irmãos, Lda. 

4.000.000$00 
3.984.000$00 

4.367.830$00 
7.274.457$00 

(a) 

(b) 

(b) 

(a) admitido condicionalmente 
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(b) não concorreu 

deu origem ao contrato 98/88/MNN 

11.06.2003 Igreja de Castro de Avelãs 

recolha realizada através de consulta do processo administrativo no Arquivo da Direcção Regional de Edifícios e 

Monumentos do Norte da DGEMN 
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Bragança, Bragança, Castro de Avelãs 
Igreja de Castro de Avelãs, N" IPA 0402090002 
1961 
DGEMNI DREMNorte, Foto n° 49297 
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Bragança, Bragança, Castro de Avelãs 
Igreja de Castro de Avelãs, N° IPA 0402090002 
1966 
DGEMN / DREMNorte, Foto n" 49329 
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Bragança, Bragança, Castro de Avelãs 
Igreja de Castro de Avelãs, N" IPA 0402090002 
1951 
DGEMN / DREMNorte, Foto n" 49294 
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Bragança, Bragança, Castro de Avelãs 
Igreja de Castro de Avelãs, H" IPA 0402090002 
1972 
DCEMN / DREMNorte, Foto n° 49367 
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Bragança, Bragança, Castro de Avelas 
Igreja de Castro de Avelãs, N° IPA 0402090002 
1984 
DGEMN / DREMNorts, Foto n° 49324 
publico.', 1-06-2005 16:2022 
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Bragança, Bragança, Castro de Avelãs 
Igreja de Castro de Avelãs, N° IPA 0402090002 
1964 
DGEMN / DREMNorte, Foto n° 49325 
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Bragança, Bragança, Castro de Avelãs 
Igreja de Castro de Avelãs, N° IPA 0402090002 
1972 
DGEMN / DREMNorte. Foto n° 49376 
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Bragança, Bragança, Castra de Avelãs 
Igreja de Castra de Avelãs, N" IPA 0402090002 
1972 
DGEMN / DREMNorte, Foto n" 49382 
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Bragança, Bragança, Castro de Avelãs 
Igreja de Castro de Avelãs, WIPA 0402090002 
1964 
DGEMN / DRÊMNorte, Foto n° 49328 
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recolha realizada através de consulta do processo administrativo no Arquivo da Direcção Regional de Edifícios e 

Monumentos do Norte da DGEMN 
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