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5- As intervenções do século XX 

                                        “Portugal nasceu à sombra da Igreja, e 

                                         a religião católica foi desde o começo elemento formativo da alma da Nação e 

    traço dominante do caráter do povo português (…)”
574

. 

 

 

5.1- Os conceitos de restauro no Estado Novo 

O restauro estilístico pressupõe a procura de um estilo unitário, constitui o paradigma da 

aceitação de uma unidade formal, da unidade estilística nas intervenções de 

salvaguarda. Este restauro, defendido por Viollet-le-Duc, propõe a reutilização 

funcional dos monumentos, legitimando a remoção das mais-valias arquitetónicas. Este 

conceito afasta-se nitidamente do anterior e assenta em base projetuais. Com o ideário 

de devolver ao monumento uma unidade idealizada, esta nem sempre corresponderá aos 

elementos originais, mas ao ideário pretendido. No caso francês, assistimos a uma 

reabilitação do gótico como estilo ideal e aplicável aos monumentos intervencionados. 

Este conceito será o mais próximo que encontramos com a prática da D.G.E.M.N., 

embora existam necessariamente as distinções de realidades e contextos díspares. Em 

Portugal, o ideário da unidade formal não será necessariamente o gótico mas uma 

intervenção medievalista pretendida para valorizar a nação e os elementos pilares da 

formação desta. Voltaremos a este assunto mais à frente.  

A prática do restauro estilístico em Portugal é algo que sucede nos finais do século XIX, 

marcando incontornavelmente a imagem da D.G.E.M.N. no século XX. Lúcia Rosas 

afirma sobre esta questão que “parece-nos ser algo detetável a partir da segunda 

década do século XX e marcar de forma indelével os restauros praticados depois de 

1930”
575

. 

Sabemos que na atuação da D.G.E.M.N. sobre as intervenções no edificado, associou os 

valores ideológicos às épocas de glória, constituindo “os monumentos nacionais como 

documentos vivos” das mesmas
576

.  
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 SALAZAR, Oliveira, Excertos de «O Meu Depoimento» [discurso de Salazar na sessão inaugural da II 

Conferência da União Nacional, no Porto, em 7 de janeiro de 1949]. 
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  ROSAS, Lúcia Maria Cardoso – Monumentos Patreos. A Arquitetura religiosa medieval (…). Cf. p. 

345. 
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 NETO, Maria João - Restaurar os monumentos da nação, in 100 anos de património- memória e 

identidade, Portugal 1910-2010, IGESPAR,IP, Lisboa 2010. Cf. p.158. 
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Neste contexto, vários conjuntos monásticos e igrejas obtiveram classificações, 

conforme podemos constatar no quadro seguinte
577

. 

 

Miguel Tomé considera que os critérios de atuação, supostamente procurando a 

recuperação da feição primitiva, implicavam o uso de técnicas muito semelhantes às 

primitivas
578

. Este critério, defendido pela Carta de Atenas (1931), irá confrontar a 

autenticidade histórica do monumento com a dissimulação de materiais aplicados, 

constituindo um paradoxo esta aplicação, pois defende-se como sendo uma necessidade 

de dissimulação dos novos materiais e tecnologias 
579

 .     

O mesmo autor admite que em relação à prática da D.G.E.M.N, e com maior incidência 

nos anos 30 e 40, tem havido tendência para interpretar os critérios de restauro como 

uma atuação generalizada. Não obstante, tem existido uma análise ao edificado, que 

procurou compatibilizar, em muitos casos, a especificidade com a valorização de 
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  Diapositivo apresentado no âmbito da conferência intitulada Arquitetura religiosa medieval no Vale 

do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI no XXVIII Encontro da / XXVIII Conference 

of  the Associação Portuguesa de História Económica e Social - Consumo e Cultura Material da Idade 

Média ao Presente, a decorrer no Campus de Azurém - Universidade do Minho em Guimarães, 21 e 

22 de novembro, 2008 
578

  TOMÉ, Miguel, Património e restauro em Portugal (1902-1955), p.85. 
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 Idem ibidem p.81. Cf. SOUSA, Alexandra Lage Dixo – Casa do Infante/Intervenções. Porto: 

Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, I 

volume, Capítulo 2, p.61. 
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elementos arquitetónicos
580

. Para ilustrar este ponto de vista, evocamos o caso de Cête e 

citamos: “Em São Pedro de Cête, a demolição da sacristia e o apeamento dos altares, 

fundamentou-se no facto de estes elementos, mais recentes, esconderem outros, de 

superior valorização, como a fachada norte e o interior da cabeceira, parcelas da 

construção medieval que eram merecedoras da sua valorização. É de registar que as 

paredes da sacristia mostravam uma qualidade inferior quando comparadas com os 

muros medievais, de muito melhor construção. É de sublinhar também que o altar-mor 

ocultava o alçado da cabeceira, bem ritmado por arcadas-cegas. Mais do que uma 

unidade estilística, o restauro desta igreja, procurou realçar a estrutura arquitetónica 

de índole predominantemente medieval”
581

. 

Miguel Tomé afirma ainda que o conceito de restauro desenvolvido por esta instituição 

não foi tão uniforme como se preconizava, existindo a aplicação de cinco critérios 

devidamente fundamentados nas intervenções, conforme passamos a expor. 

1- “Integridade construtiva. Os elementos acrescentados mantinham-se perante uma 

avaliação do seu estado de conservação ou se apresentassem materiais de construção 

de caráter nobre associados aos indispensáveis sinais de antiguidade”
582

. Este 

princípio poderá ter sido aplicado em algumas situações, mas podemos constatar, 

através da análise dos quinze elementos, que, na maior parte dos casos, os acrescentos 

foram removidos. Lembremos, por exemplo, as torres sineiras que prejudicavam o 

caráter nobre do edifício ou a necessidade de desafrontar os gigantes das paredes 

ofendidas pela construção
583

.  

2- “Integração formal. A aceitação da collage dependia de uma ideia subjetiva de 

ajustamento formal entre os diferentes estratos artísticos que o edifício apresentava”. 

3- “Exemplaridade artística. A manutenção do objeto dependia da qualidade artística. 

Por vezes, esta qualidade era responsável pela transformação em peça museológica, 

retirando-lhe a sua anterior funcionalidade”
584

. Importa referir que o restauro efetuado 

em Paço de Sousa, designadamente na fachada principal, onde os ornatos de D. João V 

foram destruídos por Baltazar Castro não segue esta linha de atuação.  
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 TOMÉ, Miguel – Património e Restauro em Portugal (1920-1995). Porto: FAUP publicações, 2002, p. 

29 
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 ROSAS, Lúcia – Rota do Românico do Vale do Sousa. Cf. pp. 172-173. 
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 TOMÉ, Miguel – Património e Restauro em Portugal (1920-1995). Porto. Cf. pp 39-40. 
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 Verificaremos ter sido uma das justificações exposta no Boletim n.º 7, D.G.E.M.N. de março de 1937. 

Vide p. 215. 
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 TOMÉ, Miguel – Património e Restauro em Portugal (1920-1995). Porto. Cf. pp 39-40. 
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4- “Qualidade didática. A manutenção podia depender igualmente do que se 

considerava fundamental à compreensão (histórica e simbólica do edifício)
585

”. Este 

critério remete para a aferição de critérios de valorização histórica do edificado, sem 

contemplar os acrescentos de épocas distintas da medieval, pois eram removidos para 

não prejudicar a leitura arquitetónica.  

5- “Ocultação de elementos primitivos. A manutenção não se realizava se o elemento 

mais recente escondesse outro de superior valorização. Era frequente o apeamento de 

retábulos e a destruição de volumes adossados ou portais para revelar os pórticos ou 

vãos primitivos”
586

. Constatámos, efetivamente, esta prática na maior parte dos casos 

estudados.  

Na década de 50 inicia-se o processo de descolonização em Inglaterra e França, 

exemplos a que as colónias portuguesas assistem impotentes. Contrariamente a esta 

política, Portugal vai tentar reagir através de vários meios. A nível institucional, com o 

Ato Colonial; Carta Orgânica do Império Colonial Português, Reforma Administrativa 

Ultramarina
587

. No sentido sociopolítico, é através destas comemorações e da sua 

importância simbólica que a ideologia do Estado Novo se assume (defendendo a 

legitimidade das várias colónias). As manifestações artísticas inserem-se neste contexto 

ideológico, sendo a atividade da D.G.E.M.N. uma promoção destes valores, que 

transparecem no património arquitetónico nacional 
588

. 

A década de 60 corresponde a um período de grande influência internacional com o 

debate de temáticas convergentes a interesses disciplinares tanto dos arquitetos como 

dos historiadores
589

. Assistimos à iniciativa da D.G.M.EN. em participar nas 

ocorrências exteriores ao incluir-se no Internationales Burgen Institut, na década 

anterior
590

. 

A partir de abril de 1974, assistimos a determinados acontecimentos no contexto 

nacional que afetaram, consequentemente, as questões patrimoniais. Observamos a 

tentativa de melhorar a organização dos princípios de gestão patrimonial com a criação 
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 TOMÉ, Miguel – Património e Restauro em Portugal (1920-1995). Porto. Cf. pp 39-40.  
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 Idem ibidem.  
587

 NETO, Maria João Batista, Memória, Propaganda e Poder, O Restauro dos Monumentos Nacionais 

(1929-1960), p.154. 
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SOUSA, Alexandra Lage Dixo – Casa do Infante/Intervenções. Porto: Dissertação de Mestrado 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, I volume, Capítulo 2, p.43.   
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 Cf. Miguel Tomé, 144. [A Carta de Veneza decorre naturalmente desse contexto]. 
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 Miguel Tomé, p.180, nota 59, [Centro de investigação orientado para a temática da arquitetura militar 

medieval].  
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de novos institutos, como o I.P.P.C., em 1980. Este, mais tarde, subdividir-se-ia em 

I.P.M. e I.P.P.A.R.  

Em 1985 a Convenção de Granada amplia o conceito de monumento, modificação 

traduzida legislativamente em Portugal na classificação de Imóvel de valor Cultural
591

, 

que passa a abranger três categorias: monumentos, conjuntos e sítios. Esta atuação 

legislativa e organizativa procura compatibilizar-se com as referências descritas nas 

Cartas e atualizar-se face ao contexto europeu. Nas últimas décadas também existe um 

esforço para incluir no conceito de patrimónios diversos componentes
592

.  

A década de 90 registou um incremento no número de intervenções, devido às verbas 

disponibilizadas pelos fundos da União Europeia, com a aplicação financeira dos 

Quadros Comunitários de Apoio. Estes recursos financeiros viabilizariam a constituição 

da Rota do Românico no Vale do Sousa e as consequentes intervenções no século XXI, 

que passamos a descrever no próximo capítulo. 

Analisemos as instituições que tinham a cargo as intervenções no património. A 

D.G.E.M.N. na década de 90 faculta acompanhamento na sistematização e tira partido 

das potencialidades das tecnologias de informação com a criação do Inventário do 

Património Artístico (I.P.A.) e do S.I.P.A
593

. A revista Monumentos, com o primeiro 

número editado em 1994, dá-nos a conhecer a atualização de um quadro técnico 

especializado nas intervenções, aplicando critérios atuais. Sobre este aspeto Paulo 

Pereira afirma: “já completamente sintonizados pelos critérios modernos desde os finais 

doas Anos 80, aliás viabilizados por um reapetrechamento de técnicos”
594

.  

O I.P.P.A.R. em 1997 tem uma nova restruturação sendo criado outro organismo: o 

Instituto Português de Arqueologia.  

Eis o quadro no final do século XX nos organismos responsáveis pela tutela, 

salvaguarda, e intervenções no património.  
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  Lei 13/85, Artigo 8. Atualmente na lei n.º 107/01. 
592

 Paulo Pereira afirma: “Assistimos a uma sucessão de bens patrimoniais na área do edificado” e 

citamos alguns componentes relacionados com a cronologia que analisamos: “património industrial, 

c.1970; arqueologia urbana c.1975; património do século XIX c.1980; património do século XX, 

c.1990; património mínimo, menor, disperso ou difuso, c.1996; património dinâmico, c.1996; 

paisagens culturais c.1996; património imaterial, c.2000”. PEREIRA, Paulo in - in – Sob o signo de 

Sísifo. Políticas do património edificado em Portugal, 1980-2010. Cf. p.263. 
593

 Sistemas de Informação para o Património Arquitetónico, foi criado em 1992, integrado na  

D.GE.M.N. Passou em 2007 a ser assumida pelo I.H.R.U. 
594

  PEREIRA, Paulo in - in – Sob o signo de Sísifo.Cf. p. 270. 
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5.2- Análise das intervenções nas igrejas da Rota do Românico do Vale do Sousa 

 

A Igreja de São Pedro de Abragão  

Somente encontramos documentação respeitante à igreja de Abragão após a 

sua classificação de valor de concelhio em março de 1975. Esta classificação 

abrange os túmulos na denominação
595

. A igreja foi analisada quanto a 

intervenções anteriores à classificação e foi elaborado um relatório
596

 onde constam 

discriminadas todas as alterações. Iniciaremos o que foi efetuado na nave e classificado 

como improvisação, colocação de uma abóbada de madeira com revestimento de 

tabuado policromado de azul e amarelo. As paredes foram rebocadas, assim como a 

capela-mor, e o coro foi mutilado na cantaria. Da rosácea apenas existia uma abertura 

sem vidros. A existência de um edifício adjacente ao lado da abside do lado norte, com 

ocupação de espaço no adro. O entaipamento da porta de acesso à sineira e a demolição 

da escada, sendo esta substituída por outra, são alguns dos elementos apontados neste 

relatório, de que apenas extraímos alguns pontos.  

É já aludido o título de imóvel de interesse público (I.I.P.) quando se verificam as obras 

de modificação do pavimento do adro da igreja, classificado de impróprio pelo arquiteto 

diretor dos serviços da D.G.E.M.N.
597

. As obras foram prontamente interrompidas, 

esclarecendo a Câmara que foi colocado o pavimento no seu estado primitivo
598

. 

Denota-se a atitude de deferência e a prontidão dos serviços em Abragão, a bem das 

relações estatais, perante uma evidência de classificação de património. Encontramos 

uma disparidade na informação sobre a classificação da igreja, pois temos a indicação 

do diretor geral dos assuntos culturais do ministério da Educação e Cultura a indicar que 

a proposta de classificação homologada em janeiro especifica monumento nacional e 

não valor de concelhio. Neste documento, afirma a comunicação ter sido processada de 

forma inexata a várias entidades e a exigência de novos editais que corrijam este 

                                                           
595

  Forte de Sacavém – Igreja de Abragão, Processo 2531 cx. 2/8. Data de 23 de março de 1975.  
596

 Arquivo VALSOUSA, relatório com o título de Intervenções, assinado por Sandra Quaresma, em 

2004.  
597

 Forte de Sacavém – Igreja de Abragão, Processo 2531 cx. 2/8. Data de 26 de março de 1975. 

Encontramos mais tarde no relatório de Sandra Quaresma cedido por VALSOUSA, “Início de obras 

de modificação do pavimento do adro envolvente, as quais incluíram o espalhamento de cascalho para 

receber o acabamento previsto de betonilha esquartelada” e Suspensão dos trabalhos no pavimento do 

adro e reposição do pavimento no seu estado primitivo”., que já referimos no texto. 
598

  Idem, 2 de fevereiro de 1975. 
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lapso
599

. Sabemos sobre este assunto que a Igreja de Abragão é indicada como 

Monumento Nacional em 1977
600

. Ainda em 1977 sabemos do envernizamento do forro 

da nave, realizado pela paróquia. 

Havendo um hiato no tempo por falta de documentação, em 1984, temos uma queixa 

relacionada com a construção de uma garagem nas proximidades da igreja, em bloco de 

cimento, que apenas passados dois meses, muito rapidamente, tem-se a indicação da 

demolição
601

.  

O padre Belmiro Coelho da Silva, em 1989, expõe queixas sobre a entrada, narrando o 

facto de as duas portas estarem deterioradas e não oferecerem condições de segurança. 

Informa ainda que se encontra no mesmo estado o altar-mor, carecendo de 

remodelação
602

. A resposta dada da parte do arquiteto Heitor Alves é em concordância 

com a substituição das portas, mas explicando que o altar-mor encontra-se em bom 

estado e apena necessita de pintura e douramento. Neste documento, temos ainda a 

afirmação que a igreja tem sido intervencionada, sem o conhecimento ou 

acompanhamento da D.G.E.M.N., encontrando-se descaracterizada Aprofundaremos 

este assunto em seguida.  

Uma simples substituição de portas e com um motivo tão válido como o de segurança 

arrasta-se por mais de um ano, sem ainda ter sido resolvido
603

. A estimativa para o 

orçamento é finalmente concretizada
604

 e constatamos a morosidade dos serviços 

técnicos em questões aparentemente simples, mas dificultadas pelas disponibilizações 

de verbas e dependência da burocratização. A substituição das portas somente será 

resolvida em 1991. Em 1993 o altar-mor é restaurado pela paróquia.  

As intervenções efetuadas pela D.G.E.M.N. constam de uma extensa listagem de que 

apenas apresentaremos os pontos mais relevantes:  

Demolição: do coro que obstruía a nave e encobria parte da porta principal da igreja; da 

escada exterior improvisada junto da fachada sul do nártex, para dar acesso ao 

campanário; do anexo que fora construído na fachada norte, junto da abside, para 

instalação da sacristia, e substituição desse edifício por outro de planta mais reduzida; 

de uma parte das paredes do nártex que ocultava o ábaco esculpido do pórtico principal;  

                                                           
599

  Idem, 19 de abril de 1975. 
600   M.N., Dec. N.º 129/77, Diário da República 226 de 29 setembro 1977. 
601

   Forte de Sacavém – Igreja de Abragão, Processo 2531 cx. 2/8. Data de 17 de maio de 1984.  
602

   Forte de Sacavém – Igreja de Abragão, Processo 2531 cx. 2/8. Data de 21 de outubro de 1989.  
603

   Forte de Sacavém – Igreja de Abragão, Processo 2531 cx. 2/8., 27 de novembro de 1990.  
604

   Apêndice, Igreja de Abragão – Fontes inéditas.  
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da parede de silharia que entaipava o primitivo pórtico da fachada Norte; dos oito 

janelões da nave e substituição destes pelas primitivas frestas;  

Reconstituição: da empena da parede suplementar onde se abre o pórtico principal, 

depois de ter sido retirado um nicho que ali se introduzira modernamente para abrigar 

uma antiga imagem de S. Pedro, restituindo-lhe o lugar tradicional, na capela-mor; de 

duas frestas molduradas da capela-mor, que tinham sido alargadas para se obter mais 

luz; da rosácea da parede posterior da nave, sobre o arco triunfal;  

Entaipamento da porta que fora aberta na fachada principal, para dar acesso ao coro; 

Reconstrução: da soleira e degraus da porta da fachada sul, que haviam desaparecido 

Colocação: no pórtico principal, do tímpano e dos cachorros que o sustentam; de vitrais 

coloridos, com armação de chumbo
605

.  

Outros elementos poderiam ser acrescentados, como limpeza, construção, mas apenas 

extraímos os principais colocados por critérios definidos pela própria D.G.E.M.N., e 

concluímos os cuidados extremos desta instituição em devolver a igreja à feição 

primitiva, retirando-lhe os elementos que a descaracterizavam.  

 

A Igreja de Santa Maria de Airães  

Encontrámos documentação visual da igreja de Airães em 1934
606

. No 

entanto, a documentação recolhida nos arquivos remonta a 1977, data da 

classificação como monumento nacional
607

. A documentação consta de um pedido de 

realização de obras, informando sobre a quantia gasta nos restauros de paredes, arranjo 

de tetos, na primeira fase de pavimento, a colocação definitiva dos altares e o restauro 

da sacristia. Não conseguem suportar os gastos das obras ainda a realizar, que são 

também discriminadas, solicitando para tal o auxílio da D.G.E.M.N. As verbas 

recolhidas resultam de uma campanha com duração de seis anos. Nas obras que faltam, 

são incluídas a cobertura, a instalação elétrica, a construção de seis portas, a 

reintegração dos azulejos em falta para completar a capela-mor, e a pavimentação em 

                                                           
605  Arquivo VALSOUSA- Intervenções - Sandra Quaresma 2004 
606

 Apêndice, Igreja Santa Maria de Airães, Fontes iconográficas, pp134-135, A.H.M.P. Sobre este 

elemento, afirmamos que em 1907 é comarca eclesiástica de Amarante, integrada no terceiro distrito. 

Temos também a informação das vigararias no século XX: em 1916 constitui a terceira vigararia de 

Felgueiras e em 1970 a segunda do mesmo nome. Esta informação, referente ao século XX, pretende 

ser na sequência e metodologia abordada nos capítulos anteriores, motivo pelo qual a incluímos no 

início deste capítulo, pela inclusão cronológica dos dados. Cf. Inventário Coletivo dos Registos 

Paroquiais, p.302. 
607

  M.N. Decreto N.º 129/77, DR 226 de 29 Set. 1977. 
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frente e da igreja. Devemos revelar a intenção de realizar os azulejos ao cuidado da 

Fábrica Viúva Lamego em Lisboa, e de acordo com o orçamento apresentado por já ter 

sido da mesma. As obras têm tido a orientação e acompanhamento do bispo do Porto, 

Domingos Brandão, e do arquiteto Solla dos Campos
608

. A resposta da D.G.E.M.N. é a 

informação pragmática de ser urgente apenas o arranjo da cobertura, não tendo um 

caráter premente as restantes
609

.    

Em 1979 sabemos que os trabalhos de instalação elétrica seriam em breve iniciados
610

.  

 

 A Igreja do Salvador de Aveleda 

Este elemento carece de informações documentais, registando-se apenas as 

informações relativas às últimas décadas do século XX
611

.  

A Igreja de S. Salvador de Aveleda adquiriu a classificação de Imóvel de 

Interesse Público em 1978
612

. O parecer do I.P.P.C., de 1983, demonstra um certo 

regozijo pela decisão da Comissão Fabriqueira ter determinado recuperar a Igreja, pois 

havia a indecisão de construir uma nova, de raiz, ou tentar restaurar e recuperar a 

existente. A assessoria técnica do Instituto levanta no entanto objeções ao projeto, 

explicando que este deve antes tomar a denominação de anteprojeto, pois nem “sempre 

é fácil conciliar as exigências litúrgicas e funcionais com as de um edificado 

classificado”
613

. São dadas várias orientações técnicas quanto aos trabalhos, embora no 

exterior se prenda com pormenores de materiais e de aconselhamento de prévias 

sondagens antes da execução. No interior está bem explícita a discordância, com 

expressa aplicação deste termo, quanto à proposta de aplicação de madeira no soalho, na 

capela-mor, bem como de degraus, para o acesso ao cruzeiro. Justificam que, de acordo 

com o caráter do elemento, o material deveria ser granito.  

Também expressam discordância sobre a abertura da parede da capela-mor para a 

dependência anexa, visto que esta comprometeria a integridade do espaço. A razão 

invocada deve ter sido o aumentar o espaço para um maior número de fiéis, que todavia 

lhes parece insignificante, quanto ao número apresentado, de dozes pessoas. 
                                                           
608

  Forte de Sacavém – Igreja de Airães, Processo 2507 cx. 34/19. Data de 19 de novembro de 1977.  
609

  Idem, 26 de dezembro de 1977. 
610

  Idem, 20 de agosto de 1979. 
611 É comarca eclesiástica de Amarante no segundo distrito em 1907. Constitui primeira vigararia de 

Lousada em 1916 e em 1970. Cf. Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.260. 
612  Diário da Republica N.º210, Decreto 95/78, de 12 de setembro de 1978. 
613

  Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 31 de outubro de 1983.  
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Ainda manifestam que não concordam com o desenho do altar, por considerar este 

impróprio quer para esta igreja ou para outra.  

É relevante este parecer, pois permite uma análise dos critérios em que as intervenções 

decorrem e que poderemos observar precisamente na prossecução destas obras. Em 

1984 temos a informação da D.G.E.M.N. sobre as obras realizadas e apenas iremos 

aludir aos pontos abordados anteriormente. Devemos primeiramente informar que as 

obras foram pagas pela Comissão Fabriqueira, tendo sido rapidamente iniciadas e 

concluídas. Com este dado, não será de estranhar a iniciativa de passar à ação, antes do 

projeto ter sido aprovado, facto lamentável para a D.G.E.M.N. No ponto do pavimento, 

podemos atentar que a “substituição do pavimento que era em cimento e marmorite, e 

não granito, ficou com madeira, bem como o respetivo rodapé, o que ficou muito 

bem”. Esquecida ficou a evocação do caracter original de granito do I.P.P.C. 

A abertura na parede da capela-mor, que foi alvo de protestos tão veementes, foi 

executada e é observável agora para os serviços da D.G.E.M.N., que confere espaço 

não para uma dúzia de pessoas, mas sim para quatro dúzias. Afirmam contudo que é 

discutível, segundo os critérios de restauro, embora tenha-se que ter em conta as 

necessidades funcionais litúrgicas e que foi a população local que não quis abandonar 

esta igreja, ocupando-se antes do seu restauro.  

A assinalar ainda que foram descobertas duas tábuas pintadas do século XVI que foram 

entregues ao Instituto José de Figueiredo. 

As intervenções seguintes decorrerão no âmbito de pertença do Município de Vale do 

Sousa, integradas na Rota do Românico, pelo que serão abordadas no próximo 

capítulo.  

 

A Igreja de São Gens de Boelhe  

A primeira tentativa de intervenção no século XX sucede em 1905 com 

um projeto do Ministério das Obras Públicas que não foi realizado
614

. É 

declarada monumento nacional em 1927
615

.  

Temos informações sobre intervenções da igreja de Boelhe em 1932, sobre a conclusão 

da armação da nave. Neste documento, assinado por Baltazar Castro, já encontramos a 

                                                           
614 TOMÉ, Miguel – Património e Restauro em Portugal. Vols. I, II e III. Porto: Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, 1998.  
615 M.N. Dec. Nº 14 425, DG 228 de 15 Out. 1927. Constitui primeira vigararia de Penafiel em 1916 

e 1970, Cf. com  Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p. 302. 
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indicação da capela-mor ter sido excessivamente ampliada
616

, sendo conveniente 

restitui-la à sua primitiva forma. Esta será construída de acordo com a leitura da 

configuração que os alicerces a descoberto permitiram. O pavimento é igualmente 

referido como sendo necessário rebaixar e lajear
617

.    

Em 1941, uma denúncia de um particular, Joaquim Fronteiro, é feita ao engenheiro 

Henriques Gomes da Silva da D.G.E.M.N., expondo o facto do monumento nacional 

estar transformada numa oficina de serração, e citamos, “foi instalada uma completa 

oficina de carpinteiro, não lhe faltando o respetivo banco e grossa camada de aparas 

(…) ”. Esta instalação era de conhecimento do abade, pois os carpinteiros asseguraram 

a sua autorização
618

. De facto, a resposta do arquiteto chefe ao superior demonstra 

estarem cientes desta ocupação e da respetiva autorização do abade, mas ficamos 

esclarecidos das obras se destinarem ao edifício. Não obstante essa valia, é aludido o 

aspeto desolador que a mesma apresenta, cheia de tábuas, bancos de carpinteiros e 

fitas
619

. Em 1942, continua a ser mencionado o mau aspeto da igreja, comunicando 

acharem esta pouco digna de monumento nacional, pelo seu estado de degradação e 

concluindo não dever ser um lugar de culto
620

.  

Uma petição é feita por diversas pessoas de Boelhe junto da D.G.E.M.N. para serem 

realizadas obras a completar o aspeto inacabado da igreja, por esta ter grande valor 

arqueológico e constituir uma igreja românica classificada monumento nacional
621

.  

As obras referidas para conclusão do restauro da igreja integram construção e 

assentamento de degraus na entrada principal, a construção e assentamento do altar em 

cantaria, na capela-mor, a construção e assentamento de vitrais, a revisão geral dos 

telhados, pinturas menores, nas caixilharias e ferragens, e o arranjo do adro
622

. Estas são 

descritas mais pormenorizadamente nas obras de adjudicação de restauro de 1950, pois 

inclui a reconstrução de um muro de suporte de terras, o lajedo em cantaria, assim como 

acrescenta a consolidação de cantarias das paredes, a substituição das que se 

encontrassem em mau estado e o refechamento de juntas. Apenas é mencionado um 

vitral, que será colocado na capela-mor, em vidro colorido. Também é descrita a 

                                                           
616

   Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2532 cx.0003. Data de 13 de maio de 1932.  
617

   Cf. Apêndice – Igreja de Boelhe - Fontes inéditas.  
618

   Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2532 cx.0003. Data de 22 de setembro de 1941. 
619

   Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2532 cx.0003. Data de 20 de outubro de 1942. 
620

   Idem, Comunicação de Luiz Gomes Diretor Geral ao Diretor de D.G.E.M.N. a 6 de outubro de 1942.  
621

   Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2532 cx.0003. Data de 4 de dezembro de 1948. 
622

   Apêndice – Igreja de Boelhe - Fontes inéditas. 
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Porta entaipada 

instalação elétrica
623

. Encontramos uma descrição das obras realizadas com a finalidade 

de integrarem o Boletim da D.G.E.M.N.
624

 e enunciamos as mais significativas desta 

intervenção, como o apeamento da torre sineira e da sacristia, modernamente 

construídas junto da igreja. Esta remoção alterará completamente a componente visual 

da igreja. Este critério patente nas intervenções da D.G.E.M.N., de remoção de 

elementos arquitetónicos que não se coadunam com a leitura primitiva do edificado, 

sabemos representar em muitas situações uma perda de património, mas neste caso, 

ainda que se tenha procedido à extração da torre sineira, não podemos deixar de 

constatar a igreja ficar mais destacada sem a presença deste elemento e mais exposta em 

amplitude visual
625

. Confrontemos a leitura visual:  

    
Fachada com torre sineira Após a intervenção Paredes escoradas Após a intervenção 

Esta parede estava escorada e em muito mau estado, conforme se pode visualizar nas 

imagens, daí ter sido executado o apeamento de toda a fachada da nave (lado do sul) 

para correção das irregularidades e a reposição 

minuciosa de todos os seus elementos nos lugares que 

anteriormente ocupavam
626

. A demolição das paredes 

que se haviam edificado para aumento da capela-mor e a 

reconstituição da antiga parede testeira sobre os respetivos alicerces, de acordo com o 

protótipo românico. Também houve o apeamento e a reconstrução do campanário 

primitivo. Ainda sobre aberturas e entaipamentos devemos referir a reabertura da 

porta lateral 
627

 da nave (fachada do norte) que tinha sido entaipada, assim como o 

entaipamento de uma porta recentemente aberta na capela-mor (parede lateral do norte) 

com acesso da capela com o chão do vizinho cemitério. 

Houve ainda a reparação do arco triunfal, e empena correspondente, assim como das 

frestas. A cobertura teve a reconstrução da armação dos telhados, assim como de novos 

                                                           
623

   Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2532 cx.0003. Data de 2 de maio de 1950. 
624   Boletim da D.G.E.M.N. - S. GENS DE BOELHE, N.º 62, dezembro de 1950. 
625

  Apêndice – Igreja de Boelhe - Fontes Iconográficas, p.185. 
626

  Apêndice – Igreja de Boelhe - Fontes Iconográficas, p.186. Cf. p. 184 e 185.  
627

  Apêndice – Igreja de Boelhe - Fontes Iconográficas, p. 173. 
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materiais. Foi realizada a limpeza das cantarias e das juntas em todos os paramentos 

interiores e exteriores do monumento. 

Os vidros, de acordo com critério desta instituição, devem ser coloridos, talvez uma 

reminiscência de influências góticas a ser utilizadas em igrejas românicas, ou uma 

tentativa de lhes restituir a policromia medieva original, e aplicam-nos com armação de 

chumbo, em todas as frestas e janelas.  

A cruz latina da fachada principal é retirada e figurará uma de menores dimensões. 

É assentado o pavimento, na nave e na capela-mor.  

Outra situação que temos verificado ser uma constante na 

atuação da D.G.E.M.N. é a colocação do altar-mor, em pedra. 

Neste caso é referido o motivo, o não ter sido encontrado o primitivo. 

As portas são novas, quer interiores ou exteriores, com ferragens condizentes. 

Todo o adro é arranjado, havendo uma mudança do cemitério, como já era pretendido 

desde o século XIX, que ocupava parte deste espaço, e é colocada uma faixa de pedra 

envolvendo a igreja no exterior com a função não somente de a destacar mas de a 

proteger da humidade e infiltração do terreno.  

A igreja de São Gens de Boelhe adquire a zona de proteção especial em 1951 
628

. 

Em 1959, temos a informação de ser necessário reparar a instalação elétrica, 

apercebemo-nos igualmente pela leitura do documento que os fins da igreja não têm 

sido apenas de culto, pois encontra-se com “aspeto confrangedor e miserável” pelos 

papéis e “caritas” espalhados no chão, encontrando-se uma tela cinematográfica 

colocada no arco triunfal
629

. Em resposta a esta exposição, pede-se que o padre seja 

informado para manter o interior da igreja no mesmo estado em que lhe foi entregue, 

após os trabalhos de restauro. No encontro com o padre para resolver os problemas de 

instalação elétrica, os técnicos da D.G.E.M.N. constatam novamente a falta de limpeza 

no interior e relatam ao arquiteto chefe ser feita na igreja a distribuição de farinha da 

“Caritas”. Houve um acordo estabelecido entre o padre e os técnicos, sobre a função da 

igreja ser apenas de culto e manter-se o interior condigno da designação de 

monumento
630

.  

                                                           
628

  Z.E.P. DG 15, 18 de janeiro de 1951. 
629

 Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2532 cx.0003. Data de 2 de julho de 1959. Cf. 

Apêndice- Igreja de Cête – Fontes inéditas. 
630

  Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2532 cx.0003. Data de 27 de janeiro de 1961. 

Cruz latina/cruz de malta 
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Em 1970, há uma informação sobre ser preciso elaborar um plano de obras respeitante a 

coberturas e à instalação elétrica do edificado, constando já um orçamento
631

. São 

executadas obras urgentes de beneficiação, em 1971, entregues a Francisco Loureiro, 

que acompanhou igualmente a intervenção da década de 50
632

.  

Em 1986 analisamos um relatório de visita às obras e é narrado o estado de abandono 

em que se encontra a igreja; o interior vazio sem elementos de culto, o muro circundante 

coberto de ervas, os pavimentos e as paredes com sinais visíveis de humidade, sendo 

necessário arranjar a cobertura envelhecida e podre em algumas partes do forro. A verba 

existente para manutenção tem a indicação para ser utilizada prioritariamente na 

cobertura
633

.  Analisando a intervenção e observando a Igreja de São Gens de Boelhe, 

atualmente, comprovámos ser o resultado do restauro iniciado pela Direção Geral de 

Belas-Artes e pela D.G.E.M.N. entre 1929 e 1948. O objetivo pretendia ser a reposição 

do mesmo caráter simbólico medieval que a Igreja apresentaria no século XIII. Estamos 

perante o culto ao monumento histórico e a prática de restauro estilístico. Para esse 

propósito, foi removido todo o interior relativo à Época Moderna. Dos trabalhos de 

restauro realizados pela D.G.E.M.N. salientam-se em termos volumétricos, no exterior, 

a redução da capela-mor, de acordo com o ideal românico, a demolição da torre sineira 

e do coro e a reedificação do campanário, na frontaria da igreja, reconstituindo a 

arquitetura medieval. Ainda no exterior, sem destacar-se pelo volume, houve a 

reedificação da fachada sul. No interior, assinalemos o desentaipamento da porta, a 

substituição do altar-mor e a exclusão dos altares.  

 

A Igreja de São Salvador de Cabeça Santa 

Sabemos que em 1936 houve um pedido para organizar o orçamento das 

obras de reparação e restauro da Igreja de Cabeça Santa (Gandra) – 

Penafiel, incluindo a instalação de para-raios
634

.   

Os diversos trabalhos na Igreja de Gândara foram adjudicados em 1937 a Manuel 

Ferreira Morango e em 1938 a Francisco Pinto Loureiro. As folhas de jornais do pessoal 

                                                           
631

   Cf. Apêndice- Igreja de Cête – Fontes inéditas. 
632

   Idem.  
633

   Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2532 cx.0003. 5 de maio de 1986 
634 Apêndice- Igreja de Cabeça Santa – Fontes inéditas. À semelhança dos elementos anteriores, 

incluímos a seguinte informação: constitui a primeira vigararia de Penafiel em 1916 e 1970, cf. 

Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p. 303. 
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operário que trabalhou nas obras da Igreja decorrem com os pagamentos 

quinzenalmente, entre os meses de junho e dezembro, contando nos documentos a 

assinatura do Arquiteto Chefe de Secção, Rogério Azevedo e de Alberto da Silva Bessa.  

Nos diversos trabalhos ocorridos em 1938, Francisco Loureiro refere o apeamento de 

três altares de madeira
635

. As obras de conclusão do restauro da Igreja de Cabeça Santa 

têm continuidade em 1939, pois encontra-se uma estimativa proposta e aprovada, a 

janeiro deste ano. A reconstrução da fresta é indicada com o respetivo orçamento, assim 

como a construção de um altar de cantaria a pico fino, a abril de 1939. O pavimento em 

lajedo na capela-mor é anotado em junho do mesmo ano. Há em janeiro de 1942 um 

pedido de cedência de um altar proveniente da igreja de Cabeça Santa, pelo pároco 

Manoel Braga, da igreja de São Vicente de Irivo, com aquiescência do arquiteto chefe 

da secção, que afirma não ver qualquer inconveniente
636

. Neste ano de 1942, a sacristia 

teve um arranjo geral, bem como o arco da capela lateral, com a execução de duas 

pilastras em cantaria. Também se inclui nesta proposta particular de Francisco Loureiro 

a conclusão da talha do arco e a colocação da grade do século XVII.  

A proposta de ajuste particular para diversos trabalhos a executar na Igreja de Cabeça 

Santa é feita ao tarefeiro Francisco Pinto Loureiro, processo mantido pelo menos até 

1942, de acordo com os registos encontrados.  

Presumimos que a igreja devia estar em plenas obras em 1948, motivo pelo qual o padre 

Carlos Soares solicita a conclusão, por ter grande dificuldade no exercício do culto
637

. 

De facto sucede-se um pedido de verbas para concluir as obras e enunciamos os 

trabalhos ainda em falta: soalhar os dois corpos de pavimento da igreja; assentar a 

balaustrada da capela lateral; rematar os telhados, apear e assentar um painel de azulejos 

e pinturas diversas
638

.  

O método das adjudicações é diferente em 1950, pois temos a indicação da proposta de 

concurso limitado, para a execução de diversos trabalhos de restauro e beneficiação, 

embora possamos adiantar a adjudicação ter ser atribuída no concurso ao mesmo 

tarefeiro. Registam-se no entanto outros neste ano a desempenhar outros serviços, como 
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  Arquivo DREMN. Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533 Data 9 de novembro de 

1938. 
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  Arquivo DREMN. Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533. Pedido a 30 de janeiro 

de 1942 e resposta a 2 de junho de 1942.  
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  Arquivo DREMN. Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533. 29 de maio de 1948.  
638

  Apêndice- Igreja de Cabeça Santa – Fontes inéditas. 
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Torre antes do apeamento 

é o caso de Fernando Manuel Leal e Lda.
639

. Os trabalhos de beneficiação executados 

por Francisco Loureiro são no âmbito de conservação, com a reparação de coberturas, 

uma constante no trabalho quase sempre necessário em todos os nossos elementos, a 

reparação do teto da sacristia, o arranjo do arcaz da sacristia e a instalação da 

iluminação elétrica
640

.  

As obras da igreja efetuadas pela D.G.E.M.N. são relatadas no Boletim e descrevemos 

as mais significativas: sem dúvida o apeamento da torre
641

 

constitui a de maior relevância neste restauro e, embora esteja 

constantemente a ser explicada no boletim, como um fator 

ponderado na restituição da primitiva independência do 

edificado, há uma referência que deixa subentendido o questionar desta demolição, e 

citamos, “excetuada a demolição e ulterior reedificação do afrontoso campanário 

setecentista, pode crer-se que tudo quanto se fez para restituir ao monumento 

restaurado a sua nobreza original”. Esta frase, acrescida de uma outra que se pode 

analisar no mesmo contexto de aparente indecisão, por um lado justifica o critério e por 

outro demonstra a incerteza, e citamos, “Fora, além da deslocação da torre, a que já 

nos referimos — obra que desafrontou, a bem da verdade histórica, toda a frontaria da 

Igreja (…) ”. A torre, ao ser demolida, provocou uma reação de desagrado e mesmo 

consternação na população, habituada a considerá-la como sua, sendo este o motivo 

para a reedificação duma similar nas proximidades do local original. Podemos ler no 

Boletim as razões invocadas para a construção de uma torre, “além de prejudicar alguns 

dos serviços externos indispensáveis ao exercício do culto, ofenderia injustamente 

antigos usos e antigos “direitos” da população paroquial, concordou-se em remediar, 

por meio da sua remoção para mais adequado lugar, todo o mal causado por essa 

construção de moderna data à integridade construtiva do monumento. Assim, demolida 

embora, para se restituir à Igreja a primitiva independência, foi logo em seguida 

reedificada a conveniente distância, e em condições de poder prestar, à livre prática do 

culto paroquial, os mesmos serviços que anteriormente prestava”. Podemos observar a 

imagem
642

 do projeto de 1951, da edificação sem a torre.  
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  Apêndice- Igreja de Cabeça Santa – Fontes inéditas. 
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  Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533 cx.0004. 14 de julho de 1950. 
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 Apêndice- Igreja de Cabeça Santa – Fontes Iconográficas, p.206. Com a legenda A fachada lateral 

norte antes das obras. 
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  Apêndice- Igreja de Cabeça Santa – Fontes Iconográficas, p.203. Legenda: Alçado lateral Norte 

Alçado lateral Norte  
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Na área de demolição, o púlpito também tem o mesmo destino e o coro
643

 sofreu igual 

tratamento, por ter sido considerado impróprio e sem valor algum, assim como a 

respetiva escada de acesso. As razões são por este ter sido realizado “com manifesta 

inabilidade, não só amesquinhava, com a sua deselegante simplicidade, todo o interior 

do templo, mas ainda obstruía parte do recinto 

destinado aos fiéis, com a grande escada que lhe dava 

acesso”. Neste, também foram desmontados os altares 

modernos e as talhas decorativas que os enriqueciam. 

Afirma-se no entanto ter sido o desmantelamento de 

forma cautelosa, “com aproveitamento completo dos diversos ornamentos de madeira 

esculpida que os adornavam e que se verificou serem merecedoras de conservação em 

mais adequado lugar”.  

Podemos analisar a “reconstituição do primitivo altar-mor de granito”, teoricamente de 

acordo com o modelo original. Há uma opinião expressa do conjunto da capela-mor ter 

mais-valia formalmente pelas talhas e elementos decorativos, presumivelmente o 

motivo azulejar. Todavia apesar da aparente valorização dos elementos decorativos, 

nomeadamente do revestimento azulejar, procederam à remoção dos mesmos nas 

paredes da igreja, pondo a descoberto o granito
644

.  

A capela lateral, Capela de Nossa Senhora do Rosário
645

, foi conservada por representar 

“um esforço benemérito daqueles que a fundaram e procuraram torná-la digna do 

edifício principal, com galas decorativas talvez indiscretas em tal lugar, mas 

merecedoras de atenção e até de respeito”. Assistimos a uma aparente contradição nas 

tomadas de decisão, pois esta foi considerada “inconciliável com a feição estética do 

templo” e, não obstante, opta-se pela conservação, opinando mesmo que a sua 

demolição seria um ato de vandalismo. No entanto, procederam de forma díspar no 

interior, removendo quer azulejos, quer elementos decorativos.  
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  Apêndice- Igreja de Cabeça Santa – Fontes Iconográficas, p.207. Legenda: “Aspeto da nave visto da 

capela-mor antes das obras”. Pode ser consultado o aspeto após no Boletim da D.G.E.M.N. N.º 64, 

junho de 1951, fig.28. 
644

  Boletim da D.G.E.M.N. N.º 64, (…), Cf. Figura 23, com a legenda “aspeto interior da nave antes das 

obras” e fig.24, “o mesmo aspeto depois das obras”. 
645

 Boletim da D.G.E.M.N. N.º 64, (…), Cf. Figura 29 e 30. 

Interior - coro 
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Anotamos o conceito de recomposição em relação ao desentaipamento da porta da 

nave, na fachada norte, sendo este possível por ter sido “desafrontada a 

parede do fundo da capela” bem como feita a “reabertura da fresta que 

ali existira e fora entaipada”. Esta porta
646

 é caracterizada como sendo 

de dimensões reduzidas e muito simples, contendo um arco de volta 

inteiro “bem desenhado na cantaria da sua face externa”.  

A referir apenas mais três pontos, a “reconstrução de todo o pavimento da nave, com 

um passeio central e faixas marginais de cantaria, em volta de dois largos e extensos 

sobrados de madeira brasileira”; a introdução da cor através dos vidros nas janelas e 

frestas após a operação de depuração formal de todo o interior. A assinalar nas frestas a 

reconstituição de uma antiga, na parede lateral (sul) da capela-mor
647

; os cuidados 

comuns nas obras da D.G.E.M.N., reparação das coberturas, construção e pinturas de 

portas, a reparação e douramento dos adornos de talha da capela lateral, limpezas nas 

cantarias, cuidado com a envolvente, finalizando na instalação elétrica. 

Encontramos uma exposição elaborada por Alberto da Silva Bessa, na qual informa a 

instalação elétrica não ter podido ser aprovada pela Direção de Fiscalização Elétrica do 

Norte
648

. Desta época, temos documentação sobre 

cuidados a ter com uma construção vizinha
649

 por esta 

se encontrar dentro da zona de proteção. Agostinho 

Ferreira Jardim solicita autorização para a construção 

de um alpendre e aconselha-se a construção da escada 

alinhada com o caminho e a utilização da telha 

existente ou do tipo nacional, por ser esta a exigida 

para os edifícios compreendidos nestes espaços
650

.  

Neste aspeto da intervenção ser cuidadosamente acompanhada na metodologia, cumpre-

nos enaltecer a D.G.E.M.N., pois facultou uma efetiva assistência no desenrolar de todo 

o processo. Estes cuidados estendem-se nas recomendações feitas aos párocos para 

                                                           
646

  Apêndice- Igreja de Cabeça Santa – Fontes Iconográficas, p.220. Legenda: “Arco emparedado”. Pode-

se analisar o aspeto desta parede e da porta entaipada também no Boletim da D.G.E.M.N. N.º 64, (…), 

Cf. Figura 19 com a legenda “Pormenor da fachada Norte no início dos trabalhos” e figura 20 “ O 

mesmo pormenor depois das obras”. 
647

  Boletim da D.G.E.M.N. N.º 64, (…), Cf. Figura 33 e 34. 
648

  Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533 cx.0004. 5 de janeiro de 1951. 
649

  Imagem constando no processo, com o título de “Projeto dumas pequenas alterações” e assinada pelo 

requerente Agostinho Ferreira Jardim. 
650

  Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533 cx.0004. 6 de junho de 1950. 

Porta entaipada 

Projeto de pequenas alterações 
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conservarem o interior das igrejas, no mesmo estado que lhes foi entregue, após a 

realização de trabalhos de restauro
651

. Estas recomendações aparentemente foram 

seguidas, pois passado um ano, quando visitaram a igreja para verificarem a instalação 

elétrica, observam o interior estar em “perfeito estado de arranjo sem qualquer vestígio 

de desalinho”. Curiosamente há neste documentação a informação do mesmo não 

suceder em Boelhe e além de existir presenças estranhas ao culto, haver falta de limpeza 

e ser um local de distribuição de farinha. Este assunto é abordado oportunamente 

quando analisarmos as intervenções em Boelhe, mas pretendemos demonstrar como os 

elementos do nosso estudo se cruzam ao longo dos tempos na informação.   

É feito um pedido, em 1965, para ser instalada aparelhagem sonora e ser mudado o 

altar-mor. A resposta da D.G.E.M.N. é não haver necessidade da instalação pelo 

tamanho reduzido da igreja, dando autorização para a alteração do altar-mor, em 

conformidade com os tamanhos indicados e informando sobre o montante a despender 

na execução dos trabalhos
652

.  

O padre Firmino Santos informa sobre o estado da igreja, sendo prontamente visitada 

pela D.G.E.M.N., tendo-se constado ser preciso realizar vários trabalhos: limpeza dos 

telhados e revisão geral das coberturas; pintura nas postas e caixilhos. Encontramos 

referência a uma instalação elétrica provisória mandada fazer pelo pároco, assim como a 

existência de uma aparelhagem de som, com duas colunas na nave
653

…É apontado um 

orçamento para a execução dos mesmos
654

. Estes trabalhos na previsão arrastam-se na 

concretização, fazendo a verba inicialmente prevista ser sequencialmente alterada. A 

titulo de curiosidade, nesta questão da instalação sonora, pároco versus D.G.E.M.N., 

temos o parecer da última a manter-se, sobre a não instalação, afirmando mesmo que a 

verba oferecida pelo padre para esse fim “poderia aplicar-se no início dos trabalhos de 

instalação elétrica”, sugerindo-se que se “solicite a compreensão do revendo 

pároco”
655

.  

Estão concluídos em 1973 os seguintes trabalhos: a limpeza e revisão geral da 

cobertura, a pintura nas portas, caixilhos e grades de ferro de vãos de janela, assim 

como as reparações necessárias nas mesmas. 

                                                           
651

   Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533 cx.0004. 31 de maio de 1960. 
652

   Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533 cx.0004. 16 de novembro de 1965. 
653

   Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533 cx.0004. 28 de outubro de 1972. 
654

   Apêndice- Igreja de Cabeça Santa – Fontes inéditas. 
655

   Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533 cx.0004. 27 de fevereiro de 1973. 
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Alberto da Silva Bessa autoriza, em 1979, a sinalética adequada da existência do 

monumento nacional, na estrada nacional n.º 106, para auxiliar na orientação para 

visitar a igreja
656

.  

Foi apresentado em 1995 um pedido pelo presidente da junta de freguesia, para 

iluminação na envolvente da igreja, para evitar movimentos estranhos noturnos e 

mencionando esta ser um local de culto
657

.  

Sobre este elemento, as restantes intervenções decorrerão no século XXI, motivo pelo 

qual serão abordadas no próximo capítulo.  

Esta intervenção, à semelhança das anteriores, pretende o restabelecimento do traço 

primitivo do edificado.  

A Igreja e o Mosteiro de São Pedro de Cête 

O mais antigo documento escrito existente no arquivo do Forte de 

Sacavém remete para a data de 1929. No entanto, a imagem que 

podemos observar apresenta a data de 1928
658

. Em 1929, é pedida a 

execução de obras, com a seguinte designação, “vetusto Mosteiro de 

Cette por ser um dos mais belos e antigos monumentos 

românicos de Portugal”
659

. Estas foram às expensas dos 

proprietários da Quinta de Cête, os proprietários Francisco 

Manuel Leite Pereira de Mello Pinto e Alvaro Leite Pereira de 

Mello Pinto, granjeando-lhes naturalmente os agradecimentos 

profusos da D.G.E.M.N.
660

. O padre Manuel Dias da Costa, 

abade de Cête, assim como o povo, demonstrou contentamento 

com as obras de restauro, tendo colaborado com o responsável pelas mesmas, o 

arquiteto Baltazar
661

. O povo e o abade comparticiparam no restauro, sendo também 

alvo de reconhecimento oficial
662

. Encontra-se também registado que os proprietários 

tinham oferecido a sala do Capítulo e o uso do claustro aos habitantes, sendo 

beneméritos para o usufruto do monumento, incluindo a cedência dos terrenos 

                                                           
656

    Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533 cx.0004. 4 de outubro de 1979. 
657

    Forte de Sacavém – Igreja de Cabeça Santa, Processo 2533 cx.0004. 29 de julho de 1995. 
658

   Apêndice- Igreja de Cête – Fontes Iconográficas, p. 248. SIPADES0002842. 
659

   Vide PT011310080001SIPA TXT 01571576, 1929. 
660

   Idem, TXT 01571572.  
661

   Idem, TXT 01571578. Telegrama. 
662

 Idem, TXT 015715782. É assinado por João Antunes Guimarães. Datado de 21 de dezembro de 1929. 

Acrescentemos por uma questão metodológica que é a primeira vigararia de Paredes em 1916 e 1970, 

cf. Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p. 296.  

Planta - 1928 
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próximos, para que os visitantes possam contemplá-lo
663

. Eis pois uma noção particular 

do bem patrimonial, quer sob a perspetiva de conservação e preservação futura, como 

da partilha do mesmo, como valor comum. Especificando de forma mais 

pormenorizada, o proposto em 1929 pela família Pinto, do restauro da igreja, 

compreende vários elementos: os vitrais necessários para as duas rosáceas localizadas 

no extremo da igreja assim como o completar a rosácea da frontaria, respeitando-se o 

antigo desenho; a demolição de uma escada que encobria vários túmulos; a oferta da 

sacristia e da antiga sala do capítulo, porque estes espaços pertencem à quinta de Cête. 

Sobre a cedência de espaços, ainda propõem o terreno onde estava a antiga sacristia 

para ser mais acessível ao abade pelo exterior, assim como permitem a visita do 

claustro e dos túmulos a todos os visitantes do mosteiro. É incluído o restauro do 

claustro sob as indicações do Concelho Superior de Arte e Arqueologia
664

.  

Há todavia uma demora nos trabalhos e temos registado, em 1931, uma inquirição do 

abade, procedendo ao envio
665

 de um telegrama, questionando o motivo. Apurámos 

pela explicação da D.G.E.M.N. da responsabilidade do tarefeiro Ferreira Pinto por não 

ter ainda adquirido o madeiramento necessário
666

. Sabemos também que os 

patrocinadores da obra estavam atentos a este processo e trocavam informações, 

marcando reuniões para esclarecimentos
667

. Ainda em 1931, o arquiteto diretor interino 

da D.G.E.M.N pede que a Câmara Municipal de Paredes viabilize acessos mais fáceis 

ao mosteiro, assim como proceda a arranjos da envolvente, considerando o mosteiro 

como “preciosa joia da nossa arquitetura”
668

. Cremos pois que estas obras devem ter 

sido muito do agrado da D.G.E.M.N. pelos apoios financeiros que tiveram na sua 

resolução. 

Em 1932 é indicado que as obras da igreja devem estar concluídas em maio, embora se 

aguarde as da sacristia devido à dificuldade em adquirir madeira de castanho, já 

referida no ano anterior. O abade de Cête, sempre zelando pelas obras, enviou outro 

telegrama em 1933, e citando, “Peço a máxima urgência resolução obras mosteiro”
669

.  

                                                           
663

   Idem, TXT 015715787. 
664

   Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2536 cx.0006. Data de 7 de dezembro de 1929.  
665

  PT011310080001SIPA, TXT 015715791. 
666

   Idem, TXT 015715795. 
667

  Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. Data de 6 de fevereiro de 1931.  
668

  Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. Data de 7 de fevereiro de 1931.  
669

  PT011310080001SIPA, TXT 015715760. 
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Em 1932, Cête é palco de festa por ocasião da inauguração do restauro do mosteiro. As 

imediações da casa do abade e o percurso foram ornamentados com “arcos triunfais de 

composição ingénua, festões e galhardetes”, tendo estado presentes o bispo do Porto, 

D. António de Meireles, o engenheiro Gomes da Silva, o arquiteto Baltazar Castro, 

Alfredo de Magalhães, Antunes Guimarães, entre outros. Mais uma vez é manifestada 

a gratidão pública pelo gesto de Francisco Basto, apontando “como exemplo a seguir 

nestes tempos de feroz egoísmo que vão correndo”
670

. Esta festa inaugural é no entanto 

prematura, pois sabemos, pela correspondência do abade, que as obras não se 

encontravam ainda concluídas, apresentando o seu termo caráter de urgência, pois 

comprometem inclusive as realizadas, como é exemplo a chuva que cai no forro novo 

da sala capitular por falta de conclusão do telhado
671

. Esta situação não passa 

despercebida à D.G.E.M.N. que obsta à família Pinto que proceda à ordenação e 

fiscalização dos trabalhos, invocando a péssima opinião que causará ao público a 

paragem das obras, após a inauguração das mesmas
672

. As obras são de facto 

reiniciadas em 1933, “depois de entendimento com a família Basto”, que as 

subsidiou673. No claustro, sabemos que em 1933, encontravam-se dois túmulos com 

tampa de albarda. Em 1934 temos uma descrição da conclusão dos trabalhos que 

envolvem obras de pedreiro (conclusão de capiteis estilizados, lajeamento de 

pavimento em cantaria e mudança e nova colocação dos túmulos em granito) e obra de 

vidraceiro, com os vitrais simples e outros estilizados em vidros corados e 

ornamentados
674

. Sabemos que em 1936 o tarefeiro Francisco Pinto Loureiro executa 

um trabalho de lajeamento e arranjo do Claustro, colocação de túmulos e demais 

fragmentos arquitetónicos em documentação assinada por o arquiteto diretor Baltazar 

Castro
675

. Data também de 1936 a publicação do Boletim
676

. 

   

                                                           
670

  A Voz do Porto de 5 de setembro de 1932. 
671

   Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2535 cx.2/20. Data de 5 de fevereiro de 1932. 
672

   Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. Data de 5 de fevereiro de 1932. 
673

   PT011310080001SIPA, TXT 015715603.15 de agosto de 1933. 
674

   Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. Data de 22 de maio de 1934. 
675

   Apêndice- Igreja de Cête – Fontes inéditas.  
676

  Boletim da D.G.E.M.N. – A Igreja de Cête, N.º 3. As obras de restauro encontram-se descritas nas 

pp22-24. Estas imagens constam no Boletim e igualmente no Apêndice.  
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Demolição de um arco manuelino 

Porta entaipada 

Neste, afirma-se que as obras de restauro envolveram, na área da demolição, “o edifício 

que ocultava parte da fachada do norte e fora construído modernamente, para 

instalação da sacristia e de uma casa de arrecadações
677

, assim como a demolição das 

duas escadas de pedra que, ao longo da mesma fachada, davam acesso ao primeiro 

andar do referido prédio e a um dos pavimentos da torre; demolição do andar 

construído, para habitação, sobre a casa do capítulo, com o fim de desafrontar a 

fachada do sul e parte da capela-mor; a demolição de 

todo o andar modernamente sobreposto ao 

claustro
678

 e reconstrução da armação do respetivo 

telhado; demolição do púlpito e dos quatro altares 

que obstruíam a igreja”; a demolição das sineiras que 

desfiguravam a torre, bem como da abóbada de tijolo  
 

  Andar superior antes da demolição 

que a cobria, e reconstituição, em cantaria, do parapeito e das 

ameias. Não é descrita a demolição do arco manuelino que se 

encontrava sobreposto a um arco primitivo, mas temos o registo 

visual fotográfico. Apresenta a seguinte legenda: “Demolição de um 

arco manuelino de sanefa, sotoposto a um arco primitivo” 

B.S.C.”
679

.No restauro, “a abertura e restauro (que não 

compreendeu alguns dos ornatos exteriores) da primitiva 

porta da fachada do norte
680

; restauro da casa do capítulo, compreendendo a 

demolição da escada ali construída para dar acesso ao andar que lhe 

fora sobreposto, remoção e recomposição dos túmulos medievais que 

se achavam debaixo da mesma escada, reabertura das janelas 

entaipadas, limpeza das cantarias, tomada de juntas e reposição das 

aduelas de pedra no arco interior da porta; restauro de todo o 

estilobato da igreja, em harmonia com os elementos existentes; 

restauro do gigante da fachada do norte e coroamento do que lhe corresponde na 

                                                           
677

   Apêndice- Igreja de Cête – Fontes iconográficas, pp253-254. Antes e Depois do Restauro. 
678

  Apêndice- Igreja de Cête – Fontes iconográficas, p. 256. A imagem 060844 apresenta a seguinte  

legenda “Aspeto da fachada sul, após a supressão de um andar sobreposto ao claustro”. 
679

   Apêndice- Igreja de Cête – Fontes iconográficas, imagem 060853, p.268. 
680

   Apêndice- Igreja de Cête – Fontes iconográficas, p. 259.   
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fachada do sul, ambos contíguos à capela-mor; a demolição e reconstrução da fachada 

principal da igreja, até à nascença das arquivoltas do pórtico, a fim de se corrigir o seu 

grande desaprumo, e reconstituição da primitiva rosácea”.  

Na área de reconstituição, apenas dois elementos são apontados: a 

“reconstituição dos colunelos da capela-mor e a reconstituição das 

molduras de duas frestas da capela-mor, segundo a única fresta que 

se achou intacta, no centro”. Na abside, pode-se analisar a 

imagem
681

 na qual é descrito como o interior foi valorizado pela 

evidenciação dos elementos construtivos.  

O espaço do coro foi reduzido e foi reconstruído, com o reaproveitamento do primitivo 

acesso da torre. Estão descritas muitas obras no Boletim e podemos concluir que todo o 

edificado foi revisto, devemos ainda acrescentar sobre a cobertura que foi efetuado o 

“desmonte de toda a armação do telhado da igreja e da torre, que se achava em ruínas, 

sua reconstituição em harmonia com os elementos primitivos, e cobertura completa”. 

No final, a preocupação foi com a envolvente, sendo lajeado e ajardinado o claustro. 

Em 1938 são concretizadas novas obras, ou pelo menos solicitadas ao Arquiteto Diretor 

dos Monumentos Nacionais, o Arquiteto Chefe de Secção Rogério Azevedo, como o 

conserto “do telhado da Igreja que na Sacristia sofreu agora uma pequena derrocada 

por apodrecimento de barrotes” e a instalação de luz elétrica indireta. 

Em 1946, o novo pároco, José Moreira Oliveira, solicita obras de reparação nas 

coberturas e apresenta algumas sugestões sobre a envolvente, como o lajeamento do 

recinto interior do claustro, que “mais parece um lameiro”, a construção de um muro de 

pequenas dimensões, segundo afirma prática habitual, em monumentos nacionais, que 

isolasse o adro do cemitério, impedindo assim o caminho aos transeuntes num espaço 

que considera sacro, e a demolição de um cedro que considera pouco agradável ao 

conjunto, por estar seco e raquítico. Notámos nesta missiva uma determinação e energia 

do pároco quando afirma que, “se não fosse monumento nacional, (…) arvorava-se em 

engenheiro e metia ombros à obra”, deixando bem implícita a crítica à morosidade nos 

trâmites das obras, quando estas são classificadas
682

. Em resposta a este assunto, a 

D.G.E.M.N, informa que o estado geral do monumento é bom, embora reconheçam que 

para conservação podem realizar-se alguns trabalhos, como a reconstrução do telhado 
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   Apêndice- Igreja de Cête – Fontes iconográficas, imagem 060855 p.265.   
682

  Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. Data de 23 de janeiro de 1946. 

Interior - abside 
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Estudo da localização dos sanitários 

da torre, a reparação dos telhados da igreja e sacristia, o arranjo do jardim, entre outras 

de dimensões menores, sugerindo a retirada do sino do relógio para a face interior de 

uma das paredes da torre
683

. Não dão resposta ao pedido de construção do muro pedido 

para o adro. Em 1953 regista-se um pedido para execução de obras no monumento, 

nomeadamente o arranjo da torre sineira, a reparação dos telhados que afeta a sacristia e 

o claustro
684

. Em 1952, a par da exposição do estado do mosteiro que carece de obras, 

encontramos o pedido de uma sentina nas imediações da igreja, dado o seu estado de 

isolamento da povoação
685

. Encontramos reiterado este pedido em 1958, segundo uma 

exposição bastante interessante e vivida pelo pároco, e todavia realista no quadro de um 

bem de usufruto público. O padre pede a construção de “uma retrete nas imediações da 

igreja”, para evitar que as pessoas se sirvam das paredes e do cemitério. As paredes do 

que já foi designado por joia da arquitetura, e vetusto edifício, principalmente nos 

ângulos dos contrafortes, ficam, segundo o pároco, “nauseabundas, insuportáveis e 

desrespeitadas”. Este local é escolhido para este fim, pensamos, por permitir 

supostamente um maior resguardo dos olhares
686

. Foi efetuado um estudo em 1958, pela 

D.G.E.M.N., para a instalação dos sanitários
687

.  

Sabemos que em 1960 as instalações sanitárias ainda não 

estão construídas, pois o proprietário não cedeu qualquer dos 

terrenos indicados no estudo. Depreendemos por esta atitude 

de não cedência, que as boas relações da família Basto com a 

Igreja ou com a D.G.E.M.N. não sejam as melhores. Há ainda 

a informação de que existe uma pocilga construída anexa à 

igreja, pertencente à quinta de Cête, e pedem ao 

proprietário, Francisco Pinto Basto, que retire as 

cortes e elimine as matérias orgânicas. Assinalemos, de acordo coma análise da 

documentação, a imparcialidade no tratamento da D.G.E.M.N. com a família Basto, que 
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  Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. Data de 4 de junho de 1946. 
684

  Forte de Sacavém – Ermida da Nossa Senhora do Vale, Processo 2531 cx.2/4. Data de 16 de janeiro 

de 1953. 
685

  Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. 27 de dezembro de 1952.  
686 Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. Data de 28 de novembro de 1958. Estas 

situações denotam falta de civismo da população para com o edificado medieval, com caráter sacro e 

com funções cultuais.   
687

 Apêndice- Igreja de Cête – Fontes Iconográficas, p. 249. Apresenta a seguinte legenda: Estudo da 

localização dos serviços sanitários 1958, SIPADES0002841. 
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merecia os louvores oficiais trinta décadas atrás. Sobre este aspeto abordaremos mais à 

frente este aspeto. 

Em 1964 processam-se outras obras, que podemos considerar de conservação, sendo 

agora pároco da igreja de Cête o padre Joaquim Casaca. Foi efetuada a reparação da 

armação da cobertura da sacristia, a reconstrução de um freichal de betão, e 

reconstrução do telhado respetivo, a reparação do telhado da torre, nave, capela-mor e 

claustro e pintura das portas.  

Encontra-se uma notícia no Comércio do Porto, em 1966, que assinala a proximidade 

do milenário do Mosteiro de Cête e a conveniência de se realizarem obras para a sua 

comemoração
688

. Ainda em 1966, realizam-se obras de conservação, sendo tarefeiro 

Francisco Pinto Loureiro. As instalações sanitárias encontram-se referidas este ano, 

asseverando que não foram ainda executadas por não terem conseguido adquirir 

terreno
689

.  

Em 1967 é novamente solicitado pelo pároco obras, entre as quais destacamos o pedido 

de instalação de luz elétrica na sacristia e claustro, e neste último caso, não podemos 

deixar de estranhar o motivo invocado, de haver no edifício pouca luz natural
690

. Alguns 

trabalhos foram executados, como o arranjo do passeio do pátio do claustro e junto à 

capela-mor, e a reconstrução das coberturas
691

. As obras “Igreja de Cête – Paredes – 

trabalhos de conservação geral e drenagem do claustro” foram adjudicadas a Francisco 

Pinto Loureiro
692

. A Câmara Municipal de Paredes solicita à D.G.E.M.N. novamente 

um arranjo urbanístico
693

.   

Encontramos em 1970 uma outra informação, que demonstra bem o que já tínhamos 

referido sobre as relações entre a D.G.E.M.N. e a família 

Basto. Um comunicado sucinto em que notifica o proprietário 

vizinho, Francisco Pinto Basto, a reparar o beiral da 

construção de que é anexa a sacristia e o claustro, para não as 

prejudicar com a entrada de águas pluviais
694

. Mantém-se o 

                                                           
688

   Comércio do Porto, 7 de maio de 1966.  
689

   Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. 19 de dezembro de 1966. 
690

   Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. 27 de fevereiro de 1967. 
691

   Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20.18 de maio de 1967. 
692

  Auto de Vistoria e medição de 21 de junho de 1967. Cf. Forte de Sacavém – Paço de Sousa, Processo 

2531 cx.2/4. 18 de maio de 1967. 
693

   Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. 13 dezembro de 1969. 
694

   Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. 24 de fevereiro de 1970.  

Beneficiação do telhado 
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teor da documentação, formal, sem nenhum reconhecimento ou alusão ao facto de ter 

sido o benfeitor do mosteiro, em que se cita que o “proprietário das construções 

vizinhas e sobranceiras ao claustro e à sacristia mantem os beirados em estado 

deficiente com telhas deslocadas, soltas, partidas e espaços vazios”
695

. Em 1972, um 

temporal danifica partes da cobertura
696

, a que se acrescenta a responsabilidade da 

incúria de Francisco Basto. Esta situação prossegue, dando origem a uma notificação 

camarária, com um prazo para a execução das obras, de seis meses
697

. Sobre este 

assunto, encontramos ainda em 1974 a indicação de Francisco Basto ter executado as 

obras, mas em desacordo com os materiais indicados
698

. As obras de Igreja de Cête – 

Paredes- Beneficiação do Telhado
699

 devem ter sido adjudicadas a Afonso Ferreira de 

Oliveira por este ter apresentado no concurso o orçamento mais baixo 
700

.  

Em 1978 encontramos mais notificações a Francisco Basto para reparações, 

asseverando que as obras devem ser executadas com a assistência técnica da 

D.G.E.M.N. Em 1979 deparamos com as últimas informações sobre as obras às 

expensas de Francisco Basto, relatadas por um técnico da D.G.E.M.N. Francisco Basto 

foi contactado por diversas vezes pelos serviços, tendo-se comprometido a fazer as 

obras, embora estas não tivessem sido realizadas. Deu garantias contudo que em julho 

iniciaria os trabalhos, apenas sendo necessário um técnico para as acompanhar. 

Sucedeu Francisco Basto faleceu poucos dias após este contato e puderam constatar 

que os trabalhos “ainda não tinham sido iniciados”. Em setembro ainda contactaram a 

família, viúva e filha, que informaram mais tarde a D.G.E.M.N. que não tinham 

possibilidades para as realizar e somente a longo prazo o poderiam fazer. Só então é 

dada a sugestão que o provimento da obra seja proposta à direção Geral do Património 

do Ministério das Finanças e realizada pelos serviços da D.G.E.M.N.
701

.  

A última documentação recolhida é a das obras intituladas “Igreja de Cête – Paredes 

Beneficiação da Igreja”, realizadas em 1986
702

. 

                                                           
695

   Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. 19 de janeiro de 1971.  
696

  Auto de Vistoria e Medição - Igreja de Cête reparação dos prejuízos causados pelo último temporal, 

adjudicada a Ferreira dos Santos e Rodrigues. Cf. Catálogo Analítico – Igreja de Cête- Fontes inéditas 

– 24 de abril de 1972.  
697

  Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. 29 de março de 1972. 
698

  Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. 12 de junho de 1974. 
699

 Apêndice-Igreja de Cête – Fontes Iconográficas. DREMN 2531 / cx.2/19 Projeto é datado de 1/3/1976, 

p. 246 
700

  Apêndice-Igreja de Cête – Fontes inéditas. O Auto é do dia 8 de março de 1976.  
701

  Forte de Sacavém – Igreja do Cête, Processo 2531 cx.2/20. 17 de dezembro de 1979. 
702

  Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas. 28 de maio de 1986. 
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A Ermida da Nossa Senhora do Vale 

A primeira documentação que encontramos na nossa pesquisa sobre a 

Ermida encontra-se assinada com o ano de 1962, mas referente ao cruzeiro, 

cujo ofício data de 1950, e indica que é de feição gótica, para posterior 

classificação
703

. Devemos acrescentar que encontrámos mais dados, de 1944, que 

descrevem a Ermida como construção gótica, mencionando que o cruzeiro deve ser 

coevo da sua documentação. É também lançada a hipótese da construção da capela-mor 

ter tido uma cobertura em pedra, pela existência de suportes, como o botaréu que se 

encontra no lado norte
704

. Neste documento informa-se do seu merecimento 

arquitetónico, estabelecendo uma associação formal com o mosteiro de Cête, 

comprovada pela existência de pedra de armas na parede norte da capela-mor. No 

entanto, em 1944, o parecer é contrário, indicando-a como de “muito reduzido valor 

arquitetónico”
705

. Existe igualmente um outro ofício, presumivelmente do mesmo ano, 

cuja data não permite uma leitura assertiva, mas que se pode verificar que continua a ser 

opinião da D.G.E.M.N. sobre este elemento, “de reduzido valor arquitetónico”, motivo 

pelo qual acham que não deve ser dada a classificação
706

. Devemos acrescentar que a 

justificação apresentada é todavia pertinente, pois fundamenta a opinião no facto de 

esta classificação dever englobar apenas as que possuem características românicas e 

propondo ainda uma revisão geral das classificações das igrejas românicas com 

critérios artísticos bem definidos
707

.  

Em 1947 é solicitado que seja organizado o pedido de classificação da Ermida para ser 

submetida à Junta Nacional de Educação
708

. Em 1949, Vasco Valente, na qualidade de 

relator da Junta Nacional de Educação, afirma que as armas existentes na parede 

esquerda da capela-mor poderiam ser objeto de análise e estudo de especialistas, e o 

imóvel classificado como de Interesse Público
709

. Em 1948 regista-se o pedido de 

                                                           
703

  Forte de Sacavém – Paço de Sousa, Processo 2531 cx.2/4. 
704

 Este documento foi consultado em monumentos.pt, a 27 de julho de 2012. Tem a data de 17 de 

outubro de 1944 e tem a assinatura de Armando Mattos. Diretor dos Museus Nacionais e Biblioteca 

Pública de Gaia. Vide SIPA TXT 00630900.  
705

 D.G.E.M.N. DSID-001/1013-1846/1. Vide SIPA TXT 00630903, de 17 de outubro de 1944. 

Consultado a 28 de julho de 2012.  
706

  D.G.E.M.N. DSID-001/1013-1846/1. SIPA TXT 00630905, de 13 de dezembro de 1944. Consultado 

a 28 de julho de 2012. 
707

  Monumentos.pt, a 27 de julho de 2012. PTD.G.E.M.N.: DSID-001/1013-1846/1. Ofício N.º 4177. 
708

 D.G.E.M.N.: DSID-001/1013-1846/1. Vide SIPA TXT 00630906, de 24 de novembro de 1947. 

Consultado a 28 de julho de 2012.  
709

  Forte de Sacavém – Ermida da Nossa Senhora do Vale, Processo 2531 cx.2/4. 
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classificação
710

, que sabemos atribuída em 1950
711

. Neste ano, o pároco José Oliveira 

pede à D.G.E.M.N. obras de reparação
712

. A D.G.E.M.N. responde a este pedido 

afirmando que enquanto não é determinado o plano de beneficiação e restauro, para a 

conservação do mesmo, dever-se-iam realizar as reparações nos telhados devido à 

entrada de águas pluviais, na nave e galilé, assim como pinturas das portas e grades 

exteriores. Encontramos uma descrição do arquiteto chefe da secção dando o estado do 

alpendre como muito arruinado, ameaçando mesmo cair
713

. Este estado persiste sem ser 

solucionado, sendo novamente pedido em 1954 que sejam efetuadas as obras com 

caráter de urgência
714

. Em 1954 temos a proposta do empreiteiro Francisco Pinto 

Loureiro para consolidar o alpendre e a reconstrução da armação da cobertura
715

.  

Em 1955 sabemos que foi necessário haver uma reparação no pavimento na zona do 

coro
716

. É cedido um altar em 1959 para a Ermida proveniente da Igreja de Gatão, que 

se encontrava guardado no Mosteiro de São Gonçalo. Pela documentação e dados 

analisados, podemos deduzir que os altares estavam sujeitos a deslocações, à mercê dos 

gostos dos párocos e da D.G.E.M.N. 

Sabemos que o telhado da Ermida apresentavam graves danos, como verificados em 

muitos casos, ruiu atingido a cumieira e parte do coro, sendo pois indispensável a 

reconstrução da armação e telhado da capela-mor, sacristia, a reparação geral dos 

madeiramentos do coro, e pintura das portas, entre outros
717

.  

Foi enviada uma informação à D.G.E.M.N. indicando uma ampliação de uma habitação 

na zona de proteção, sem ter sido dado conhecimento nem pedida a aprovação
718

. 

Foram efetuadas obras de conservação do imóvel em 1967, que constam de um 

relatório
719

, refletindo cuidado na preservação do imóvel
720

. Pelas imagens podemos 

                                                           
710

 Monumentos.pt, a 28 de julho de 2012. PTD.G.E.M.N.: DSID-001/1013-1846/1. A data do documento 

é de 12 de outubro de 1948. 
711

  IIP, Dec. nº 37 728, DG 4 de 05 janeiro 1950. 
712

  Forte de Sacavém – Ermida da Nossa Senhora do Vale, Processo 2531 cx.2/4. Data de 8 de julho de 

1950. 
713

 Forte de Sacavém – Ermida da Nossa Senhora do Vale, Processo 2531 cx.2/4.14 de outubro de 1953. 
714

 Forte de Sacavém – Ermida da Nossa Senhora do Vale, Processo 2531 cx.2/4.19 de junho de 1954. Cf. 

Apêndice – Ermida Nossa Senhora do vale – Fontes inéditas.  
715

 Forte de Sacavém – Ermida da Nossa Senhora do Vale, Processo 2531 cx.2/4. 14 de julho de 1954. 
716

 Idem, 26 de dezembro de 1958. 
717

 Idem, 25 de novembro de 1964. 
718

 Idem, 12 de março de 1966. 
719

 Idem, 12 de março de 1967. 
720

 Apêndice – Ermida Nossa Senhora do vale – Fontes Iconográficas, p.290. As obras de conservação de 

1967, descritas em monumentos.pt, incluem a limpeza dos rebocos das paredes interiores, a remoção 

do soalho na nave e capela, assim como a construção de um alpendre. 



Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                      Capitulo V 

209 

 

constatar que há uma proposta de demolição do corpo lateral esquerdo e escada, 

embora apresente a construção de uma porta a cota superior.  

 

Alçado posterior e lateral esquerdo – Desenho 46. 

Podemos analisar a proposta na imagem em anexo
721

. O espaço da capela-mor teria uma 

reconstrução com a libertação de um arco em zona marcada a 

demolir, provavelmente para ter a abertura visível, quer no interior, 

quer no exterior. Podemos constatar o entaipamento da abertura do 

acesso ao corpo exterior, cuja demolição faria com que esta perdesse 

a finalidade funcional.  

Na parede da nave do lado direito há uma proposta de colocação para 

um altar lateral visível no projeto.  

As coberturas apresentam também um projeto de reparação
722

. Um temporal em 1972 

provocou avultados estragos, havendo telhas partidas, sendo preciso fazer reparações no 

telhado assim como proceder a uma limpeza do edificado
723

. Em 1980 encontramos a 

informação de que as obras de consolidação estão a ser realizadas
724

.  

 

Proposta para alteração do seu aspeto atual
725 

As obras de 1980 levam a conclusões sobre o interior e conteúdos dos bens da igreja, 

tendo sido descoberto que na parede do topo da capela-mor, por trás do altar-mor, se 

                                                           
721

    Apêndice – Ermida Nossa Senhora do vale – Fontes Iconográficas, p.291. 
722

    Apêndice – Ermida Nossa Senhora do vale – Fontes Iconográficas, p.292. 
723

    Apêndice – Ermida Nossa Senhora do vale – Fontes inéditas.  
724

    Forte de Sacavém – Ermida da Nossa Senhora do Vale, Processo 2531 cx.2/4. 22 de abril de 1980. 
725

    Apêndice – Ermida Nossa Senhora do vale – Fontes Iconográficas, p.289. 

Planta do r/chão 
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encontram pinturas, e que deveria ser retirado o altar do local, tecendo considerações 

sobre o pouco valor deste, por forma a permitir libertar o espaço. Na retirada a fazer na 

igreja, são ainda incluídos os dois altares do arco de cruzeiro, sendo um deles aquele 

que veio de Gatão e já tínhamos oportunidade de mencionar, mais o púlpito do interior 

da capela. Também é pretendido a substituição do pavimento de cimento, por outro de 

cantaria, com a pedra demolida da escada de acesso ao coro
726

. O relatório sobre as 

obras afirma que estas foram bem concluídas no que respeita a substituição e reparação 

dos telhados. Foi concluída a decapagem dos rebocos interiores e exteriores das paredes, 

procedendo-se à limpeza dos paramentos. Foi demolida a escada exterior para o coro e 

dadas orientações para a demolição da capela adjacente à fachada norte, assim como o 

refechamento do vão que lhe dava acesso do interior. O arquiteto Francisco de Azevedo 

informa terem sido libertadas as pinturas no espaço da capela pela deslocação que se fez 

dos altares, para os quais foram “mentalizados” o pároco e os féis
727

. Há uma nota 

curiosa em que se pede a vinda de especialistas do Instituto de José de Figueiredo para 

opinar sobre a pintura mural que no documento se afirma explicitamente não ter 

“merecimento artístico”
728

. Neste seguimento, devemos acrescentar que a D.G.E.M.N. 

remete a origem das pinturas para o século XIX, com desconhecimento da sua datação 

e consideram que um singelo altar “Versus Populus” adequar-se-ia à prática religiosa 

no local, permitindo a observação da pintura
729

. Em agosto, ainda obtemos a 

consideração do Instituto de José de Figueiredo que o fragmento de pintura da 

composição ornamental não justifica a remoção do altar da capela-mor. Sabemos no 

entanto que por decisão da D.G.E.M.N. a pintura foi exposta, assim como as do arco
730

.   

 

A Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios 

Armando Matos, na qualidade de delegado concelhio da Junta Nacional de 

Educação, efetua uma proposta para classificação da igreja de São Miguel 

de Eja. Descreve-a como igreja matriz, incluindo-a no românico de 

terceiro período, e caracteriza-a como tendo um arco triunfal notável. Assinala o facto 

da porta lateral norte ser mais decorada que a principal e possuir um modesto arcossólio 

                                                           
726

    Forte de Sacavém – Ermida da Nossa Senhora do Vale, Processo 2531. 15 de maio de 1980.  
727

    Idem. 
728

    Idem. 4 de julho de1980. 
729

    Idem. 15 de julho de1980. 
730

    Idem. 28 de agosto de1980 
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na parede norte
731

. O arquiteto chefe de secção discorda da atribuição de classificação, 

seja como monumento nacional ou de imóvel de interesse público, comunicando a sua 

opinião ao diretor dos serviços dos Monumentos Nacionais. Nessa resposta considera a 

igreja “não reunir condições necessárias e suficientes” e ainda informa que, após todas 

as transformações do edificado, apenas apresentam interesse para o estudo do românico 

em Portugal os seguintes elementos: a estrutura da antiga planta, o arco cruzeiro 

moldurado, a porta lateral e o arcossólio
732

. Sabemos no entanto que a classificação de 

monumento nacional ocorre em 1927
733

. Gostaríamos de acrescentar que encontrámos a 

informação de uma campanha de restauro em 1936, sob a direção do arquiteto Rogério 

de Azevedo
734

. Em 1951 adquire a zona especial de proteção
735

.  

Encontramos a indicação da igreja ter tido obras em 1964, através de um pedido de 

esclarecimento quanto à natureza das mesmas pelo diretor geral do ensino superior das 

Belas Artes
736

. Esta solicitação de esclarecimentos resultou frutífera, pois as obras 

decorriam sem conhecimento da D.G.E.M.N., apenas por iniciativa do pároco. 

Visitaram de imediato o monumento, concluindo as obras terem prejudicado o aspeto, 

dando azo a inúmeras críticas de visitantes turísticos. Foi comunicado à irmã do pároco 

a suspensão das obras, dado o pároco estar ausente aquando da visita. 

O padre entretanto alterou os seguintes elementos: substituiu o antigo 

acesso por uma escadaria semicircular de cantaria lavrada
737

, 

afirmando os técnicos ter prejudicado o aspeto exterior da igreja; colocou-se uma pedra 

que se encontrava no adro, como uma nova soleira na porta principal; 

revestiu-se de azulejos as paredes interiores com cerca de metro e 

meio
738

, cujos motivos foram observados como pouco adequados; 

ainda no revestimento azulejar, cobriu-se a área do pequeno arco do 

batistério, com azulejos de cor cinzenta, conferindo um aspeto desagradável, segundo 

                                                           
731

   Forte de Sacavém – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios, DREMN, Processo 2534, cx.0004. 15 de 

agosto de 1947.  
732

    Idem. 17 de agosto de 1947.  
733

   M.N. Dec. N.º 14 425, DG 228 de 15 Ou.1927. Cf Rota do Românico do Vale do Sousa, pp200-201. 

Acrescentemos que constituiu a primeira vigararia de Penafiel em 1916 e 1970, cf. Inventário 

Coletivo dos Registos Paroquiais, p.315. 
734   Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa, pp200-201. Ainda sobre esta citamos, “Inicialmente, esta 

compreendia um projeto maior do que se veio a confirmar, facto presente nos desenhos”.  
735    Z.E.P., D.G. 188 de 15 Ago. 1951. 
736

    Forte de Sacavém – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios, DREMN, Processo 2534, cx.0004. 26 de 

agosto de 1964.  
737

    Apêndice – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios Fontes Iconográficas, p.325. 
738

    Idem ibidem. 
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Vegetação sobre a fachada 

os técnicos; os remates em cimento e as juntas à face foram igualmente criticados na 

aplicação das cantarias do arco triunfal, e a capela-mor também teve aplicação de 

cantarias nos janelões.  

Há um pedido de dotação para trabalhos a realizar em 1980 para 

extirpar a vegetação sobre o edificado, uma hera envolvente na 

fachada principal e norte, silvas na capela-mor e uma ramada na 

fachada sul. A imagem
739

 apresenta a data de 1998, pelo que 

concluímos ter-se mantido o estado sem a execução das obras, ou sem 

a manutenção da conservação, resultando neste aspeto de 

abandono. Há projetos
740

 de intervenção no edificado, datados 

de 1981, com registos visuais de desenhos sobre elementos a aplicar, como portas e 

janelas a colocar na obra, datados de 1982, permitindo-nos depreender a execução das 

mesmas.  

As imagens comprovam as alterações sofridas nas intervenções, podendo assistir na 

última, designada de restauro, a uma redução da capela-mor significativa, com 

prolongamento da escadaria até ao final do corpo; o lajeado no interior é bem visível, 

assim como a abertura de frestas na fachada lateral. 

   
 

O padre Eugénio Lemos Barroso Pereira, através da Fábrica da igreja Paroquial da 

freguesia de Santa Maria de Eja, solicita em 1998, por não terem verbas, a reparação do 

soalho e da cobertura. Acrescenta ainda constituir um perigo o soalho ruir por estar 

sobre uma cripta e “haver o perigo dos paroquianos caírem de uma altura considerável, 

com as consequências previsíveis”
741

.    

 

                                                           
739

   Apêndice – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios Fontes Iconográficas, p.327. 
740

   Apêndice – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios Fontes Iconográficas, pp.323 e 324 
741

  Forte de Sacavém – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios, DREMN, Processo 2534, cx.0004. 25 de 

novembro de 1998. 



Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                      Capitulo V 

213 

 

Planta 1928 

 A Igreja e o Mosteiro de São Pedro de Ferreira 

Iniciamos as intervenções no século XX, da Igreja de São Pedro de 

Ferreira, com o estudo de 1928, sobre a Igreja de Ferreira, 

com um desenho comprovando áreas a demolir e a construir, 

assim como um arranjo da envolvente
742

.  

Classificada como monumento nacional, a documentação recolhida é de 

1930, intitulada “Obras de reparação da arquitetura e telhados da Igreja de 

São Salvador de Ferreira”
743

. De acordo com a memória de janeiro e as 

respetivas indicações nas medições, foi executada “Obra de Carpinteiro” 

com a demolição e reconstrução dos telhados em ruína e no corpo da igreja e “Obra de 

Trolha”, que consistiu sobretudo na colocação de telhas no corpo da igreja e capela-

mor. Tendo sido feito o pedido para a dotação das obras, posterior a estes dados, 

somente em junho é solicitada a informação, “com precisão”, das obras realizadas
744

, 

pelo Ministro, sendo enviado através da D.G.E.M.N. O arquiteto diretor interino, 

Baltazar Castro, informa sobre as obras e apercebemo-nos que foi 

igualmente apeado o altar-mor, tendo sido este elemento transformado 

em simples banquete com sacrário. Ocorreu o desentaipamento do 

pórtico
745

 e foram executadas as obras na cobertura. Também houve 

cuidado com a envolvente, nomeadamente o desaterro do nártex e do 

adro. Em fevereiro sabemos que não têm mais verbas para a prossecução dos trabalhos, 

pois Baltazar de Castro informa sobre este assunto e inquere se deve elaborar um novo 

orçamento
746

. 

Em 1931 é apresentado um orçamento para dar continuidade às obras iniciadas e conta 

neste documento que a remoção dos altares devia-se ao facto de estes não possuírem 

valor artístico. Neste testemunho sabemos que também foram assentados os degraus 

interiores do pórtico, assim como os laterais e os da sacristia
747

. No final do ano, em 

                                                           
742

 Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes Iconográfica, p. 370.  
743 Forte de Sacavém – Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. Vide Apêndice – Igreja e 

Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes Impressas. De acordo com a metodologia habitual a indicação 

de que constituiu vigararia de Paços de Ferreira em 1916 e em 1970, cf. Inventário Coletivo dos 

Registos Paroquiais, p.290. 
744

 Forte de Sacavém –– Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. 5 de junho de 1930. 
745

 Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas – p.377. Imagem 042094 

com a legenda “O pórtico lateral norte que se encontrava entaipado, após a sua reconstituição”. 
746

 Forte de Sacavém –Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. 7 de fevereiro de 1931.  
747

  Forte de Sacavém –Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. 8 de novembro de 1931.  
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dezembro, a D.G.E.M.N. é informada que irá ser iniciada a reconstrução do altar-

mor
748

.  

As obras foram suspensas, e em 1932 o padre Armando Pereira escreve “rogando 

encarecidamente” à Direção dos Monumentos do Norte, num “apelo vibrante”, para 

que estas sejam concluídas
749

. 

A resposta não se faz tardar e mais uma vez o motivo é o habitual e 

anteriormente referido, a falta de verbas, que condiciona a execução dos 

trabalhos, sendo pedido o financiamento para a conclusão de duas 

frestas
750

 localizadas na capela-mor
751

.  

É o padre que recebe ordens para a compra do material necessário, pedra em granito, 

que se responsabiliza pelo corte e desbastado de acordo com as indicações do mestre 

pedreiro dos serviços da D.G.E.M.N. e que contrata os operários
752

.  

Em 1933 é elaborado um desenho técnico da planta do altar que evidencia que este  

três colunas, aproveitando assim os motivos dos capitéis da 

igreja. Ainda do mesmo ano, temos a nota que indica estar 

construído o altar românico e pedindo que seja efetuada a 

reparação dos telhados que tinha sido adiada a pedido do padre, 

devido às chuvas que se faziam sentir
753

.  

Em 1934 encontramos a informação do padre de que as obras estão paradas e em que 

pede que seja prosseguido o restauro da igreja. Informa ainda sobre o mau estado do 

pavimento e que o restauro deste deve ser efetuado antes dos trabalhos nas janelas
754

. 

Depreendemos pela carta de maio de 1934, que as relações entre o arquiteto Baltazar 

de Castro e o padre Armando seriam as melhores, pois o padre trata-o por Bom amigo 

no início da missiva, seguindo-se sempre um tom de familiaridade amigável. Temos a 

confirmação que várias personagens ilustres se deslocam a esta igreja para acompanhar 

os trabalhos, como o Governador Civil do Porto, Alfredo Magalhães, Antunes 

Guimarães, com o intuito, segundo o padre, de promover a “propaganda do Estado 

                                                           
748

  Idem. 26 de dezembro de 1931.  
749

  Idem. 4 de março de 1932.  
750

  Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas –p.379. Imagem 042101 

com a legenda “Fresta da abside depois das obras”. 
751

  Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes Impressas, 12 de maio de 1932.  
752

  Forte de Sacavém – Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. 27 de junho de 1932.  
753

  Idem. 3 de maio de 1933.  
754

  Idem. 9 de fevereiro de 1934. Este pedido é reiterado a 7 de abril de 1934.  

Planta do altar 
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Pormenor da fachada 

principal, com nicho e 

porta, antes das obras 

Novo”
755

. De facto, esta visita toma caráter oficial quando o Presidente da Comissão 

Administrativa de Paços de Ferreira convida novamente o arquiteto Baltazar Castro, 

havendo uma nota manuscrita para que não falte nem o senhor 

Rogério
756

. 

É pedido pela Sociedade Martins Sarmento que seja cedida a tampa 

sepulcral medieval
757

 de granito que se encontra abandonada no 

cemitério da Igreja de São Pedro de Ferreira
758

. A D.G.E.M.N. responde 

a este pedido, afirmando que este elemento, que se encontra isolado e 

encostado à parede do fundo do cemitério, não faz falta alguma
759

.  

O Boletim da D.G.E.M.N. é publicado em 1937 com as várias obras entretanto 

realizadas. Houve a demolição do coro que ocultava parte da nave e encobria parte da 

porta principal da igreja, sendo visível nas plantas, antes e após o restauro
760

. Também 

podemos constatar pela leitura da imagem que desaparece a “escada exterior 

improvisada junto da fachada sul do nártex, para dar acesso ao 

campanário”
761

. Para solucionar o acesso é desobstruída a escada 

primitiva. É igualmente visível que o espaço anexo à abside, cuja 

função é da instalação da sacristia, é mais reduzido após a 

intervenção e isso porque foi demolido o anterior, sendo substituído 

por outro de menores dimensões, sendo exposto o motivo no 

boletim, “com o fim de desafrontar os gigantes das paredes 

ofendidas pela construção”.  

Foi efetuada a “reconstituição da empena da parede suplementar onde se abre o 

pórtico principal, depois de ter sido retirado um nicho que ali se introduzira 

modernamente para abrigar uma antiga imagem de S. Pedro. A esta imagem, assim 

deslocada, restituiu-se o lugar tradicional, na capela-mor”
762

. Podemos analisar, 

através da imagem, que existe uma porta de acesso ao coro, que com a intervenção, é 

                                                           
755

 Forte de Sacavém – Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. 4 de maio de 1934. Esta 

sessão de propaganda das Doutrinas do Estado Novo foi promovida pela União Nacional.   
756

  Idem.    
757

 Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas –p.384. Imagem  042106 

com a legenda “Tampa sepulcral existente no cemitério anexo à igreja”. 
758

  Forte de Sacavém – Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. 28 de maio de 1935. 
759

  Idem. 7 de julho de 1935. 
760

  Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas –p.371. 
761

  Idem, p.374. 
762

  Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas – p.374. 
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entaipada para regularizar a fachada. Foi também demolida parcialmente uma parede do 

nártex, por ocultar o ábaco esculpido do pórtico principal.   

Na iluminação da igreja vimos os cuidados anteriores na reconstituição das duas frestas, 

e podemos acrescentar que foram demolidos os oito janelões da nave que também foram 

substituídos por frestas, e citamos, “substituição destes pelas primitivas frestas, 

totalmente reconstituídas com elementos que se encontraram durante as obras”. Foram 

aplicados nas janelas vitrais coloridos.   

No nível térreo e entradas, houve a reconstituição dos pórticos, com a reparação dos 

degraus primitivos da porta principal que se encontravam soterrados, foi reconstruída a 

soleira e os degraus do pórtico da fachada sul que tinha desparecido, e foi demolida a 

parede que entaipava o pórtico da fachada norte, tornando-o visível, sendo também 

reconstituído os degraus do mesmo.  

   
“Pormenor da fachada norte, 

antes das obras”
763

 

“O pórtico lateral Sul após as 

obras com a soleira e degraus 

reconstituídos”
764

 

“Pórtico principal depois de 

restaurado, vendo-se os 

primitivos degraus que estavam 

soterrados”
765

 

Houve o “rebaixamento geral do pavimento do nártex e de todo o adro e em todo da 

nave e capela-mor, incluindo a construção dos degraus que ali separam os dois corpos 

do edifício”. Encontramos neste elemento uma zona de separação espacial entre os dois 

corpos, com um desnível para acentuar o facto.  

A rosácea foi reconstituída, sendo executados os cuidados a nível de limpeza geral das 

argamassas, armações da cobertura, assentamento e consolidações necessárias, como da 

abóbada e cornija da capela-mor. 

Foi construído um altar de pedra aplicando-lhe elementos primitivos encontrados 

durante as obras, assim como uma cruz que ficou colocada na empena posterior da nave. 

                                                           
763

   Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas – Imagem 010388 p.374. 
764

   Idem – Imagem 042096, p.377. 
765

   Idem – Fontes iconográficas – Imagem 042092. Cf.  p.377. 
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A envolvente foi igualmente 

alvo de arranjo, sendo 

proposto para o espaço do 

cemitério uma alameda, e 

sendo regularizado o    

acesso
766

. Em 1940, encontrámos em documentação recolhida um critério da 

D.G.E.M.N. sobre reconstituições, que não podemos deixar de salientar. Referindo-se à 

conclusão do tímpano, o arquiteto chefe da secção informa que não deve ser executada 

a reprodução dos motivos originais por falta de informação, permitindo a realização do 

mesmo com honestidade. Ainda evoca o “sensato critério de evitar fantasiosas 

ornamentações que só prejudicariam o monumento”
767

. Neste documento também é 

abordada a envolvente a nível de acessos à igreja. Também é referida a pouca higiene 

no interior da igreja, responsabilizando por esta situação a incúria do padre.  

Em 1941 um temporal assola a igreja, provocando alguns estragos e sendo necessário 

proceder a reparações na cobertura. O pároco é outro, Joaquim da Costa, que solicita 

auxílio na reparação
768

.   

Em 1947 é pedido que a igreja seja equipada com iluminação apropriada
769

.  

Em 1951 encontramos mais queixas do pároco, agora José Barbosa, sobre como o mau 

tempo tem afetado a cobertura. Refere que foi um técnico da D.G.E.M.N., um mestre-

trolha, que colocou uma folheta para vedar as águas, facto que contribuiu para arrancar 

mais telhas, quando esta se deslocou com o vento
770

.  

Em 1953 há uma menção a obras de restauro na igreja de São Pedro de Ferreira, em que 

a D.G.E.M.N. opina que não é favorável à construção de um muro para a colocação de 

elementos de cantaria trabalhada com a finalidade de aí ficarem expostos, porque a 

carácter provisório, colocaram os elementos no nártex, e verificaram que este espaço 

abriga os referidos elementos, permitindo a visualização e contemplação de todos os 

visitantes
771

.  

                                                           
766

 Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas – p.377. Constam do 

Boletim da D.G.E.M.N. Estampas: figura 1 e figura 2.  
767

 Forte de Sacavém – Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. 14 de dezembro de 1940. 
768

 Idem. 23 de fevereiro de 1941, reiterando o pedido a 25 de outubro. 
769

 Idem. 3 de janeiro de 1947, continuando a haver documentação posterior sobre este assunto a 17 de 

janeiro de 1947. 
770

 Idem. 28 de março de 1951.  
771

 Idem. 27 de março de 1953.  
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Sabemos que foram efetuadas obras sem dar conhecimento à D.G.E.M.N., quer de 

instalação elétrica na igreja, que não obedece aos requisitos de um monumento 

classificado, com globos de vidro, assim como de pavimentação, junto à entrada em 

passeio esquartelado e cimento. 

Em 1962, pelo falecimento do último padre, assume as funções de zelar pela igreja o 

padre Carlos Ribeiro, que propõe a aprovação dos Monumentos Nacionais assim como 

solicita desenhos, de bancos individuais e coletivos, às expensas da paróquia
772

.  

O mesmo padre, em 1963, oferece ainda a possibilidade de comparticipação na 

instalação elétrica. Sugere também várias modificações das quais destacaremos apenas 

uma, que estranhamos que não tenha incomodado os seus antecessores, o levantamento 

de mais dois degraus no altar-mor, para tornar mais visíveis os atos litúrgicos
773

. As 

pretensões do padre não foram bem aceites, com exceção da instalação elétrica.   

A Comissão de Senhoras é incumbida pela Diocese do Porto, para proceder ao arranjo 

dos interiores das igrejas na área do Porto, removendo todos os elementos considerados 

impróprios, como jarras, caixa de esmolas, panejamentos bordados, entre outros, que 

embora estejam associados à prática do culto, prejudicam a “simplicidade original e a 

concentração espiritual”
774

. Afigura-nos uma certa contemporaneidade desta 

disposição com o discurso de Bernardo de Claraval.  

Sabemos que foram executados os bancos em 1964, embora tenha existido uma 

inadequação aos desenhos cedidos pela D.G.E.M.N., por má interpretação dos 

fabricantes
775

.  

Há colocação da calçada na entrada da igreja, embora em documentação
776

 

encontremos referências posteriores e a localização seja na fachada 

sul. É indicada a execução em calçada portuguesa
777

, que não parece 

ser o caso visível na imagem. Sabemos, por documentação posterior, 

que o pavimento é em cimento esquartelado quando se propõe a a 

                                                           
772

  Forte de Sacavém – Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. 2de fevereiro de 1962. 
773

  Idem. 15 de março de 1963. 
774

  Idem. 26 de abril de 1963. 
775

  Idem. 30 de setembro de 1964. 
776

  Idem. 15 de março de 1965. 
777

  Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas – Imagem 042118 Pórtico: 

“laje moderna colocada à entrada 1964”, p.383. 

Pavimento na entrada 
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sua substituição. Sobre este assunto temos o objetivo pretendido pelo padre, de 

pavimentar toda a envolvente da igreja. Na mesma documentação ainda é referida a 

eletrificação da igreja com a oferta de custos da igreja.  

A Comissão Nacional de Arqueologia expõe em 1967 sobre as pedras em cantaria que 

se encontram no nártex, sendo de opinião que deveriam ter outro tratamento, e 

mencionando que nestas figura a simbologia da Ordem dos Templários. A resposta da 

D.G.E.M.N. é informar que podem ser executados plintos em cantaria, para evitar o 

contacto destas com a terra mas o local deve permanecer o mesmo, quer pelo motivo 

de resguardo, quer por permitir a visibilidade aos visitantes
778

. A junta de freguesia 

insiste no pedido de alargamento do cemitério desde 1965, voltando a abordar em 

1977, sendo o assunto remetido para a Direção geral do Património Cultural, e não 

encontramos mais documentos sobre este assunto. Em 1982 encontramos a igreja a 

necessitar de obras, na cobertura, devido a infiltrações provocadas pelo mau tempo, a 

pintura de portas, a substituição de iluminação e anotamos a informação de uma pedra 

desigual que foi aplicada nos tímpanos
779

, que provoca estranheza até nos visitantes 

menos esclarecidos.  

Esta última observação conduziu-nos a uma análise 

do tímpano do pórtico principal e pudemos constatar 

que de facto há uma colocação em material diferente  

 

e que o tímpano se apresenta agora liso
780

, embora existam vestígios do anterior com 

motivos
781

.   

Uma situação caricata surge quando o padre se queixa que não consegue dormir, 

porque o parque infantil anexo à residência paroquial é visitado à noite por rapazes já 

crescidos e que fazem barulho, solicitando pois a vedação do acesso ao mesmo, com 

um gradeamento. No entanto, a D.G.E.M.N. afirma estranhar a existência do dito 

parque, construído junto de um monumento classificado, com zona de proteção, sem 

terem tomado conhecimento, depreendendo que a obra é ilegal
782

. 

                                                           
778

  Forte de Sacavém – Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. 27 de maio e 8 de agosto 

de 1967. 
779

  Idem. 10 de maior de 1982. 
780

  Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas. Imagem 042097, p.378. 
781

 Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas. AHMP Referência 0147, 

p.401. 
782

  Forte de Sacavém – Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2529 cx.0056. A queixa do padre é a 20 

de fevereiro e a resposta pronta a 6 de julho de 1982. Acrescente-se que a D.G.E.M.N. é de opinião 

que sobre este assunto deve solicitar-se igualmente o parecer do I.P.P.C.  

Antes - Tímpano liso 
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Sabemos que em 1987 foi necessário proceder a várias obras de conservação da 

igreja
783

. 

Em 1988 Heitor Alves Bessa, diretor dos serviços da D.G.E.M.N., autoriza várias 

obras, entre as quais a substituição do pavimento de cimento por um de granito, assim 

como a substituição dos tímpanos das portas, de cimento por pedra em granito, como é 

norma em igrejas românicas.  

Em 1994 há novamente obras de conservação intituladas cobertura da capela-mor, 

revisão do telhado da nave, instalação elétrica e carpintarias
784

.  

Em 1999, a memória descritiva das obras de conservação da sacristia aponta para um 

esclarecimento sobre o tratamento do granito, quando podemos observar que a limpeza 

das paredes será executada manualmente, apenas com água e escova, sem recurso a 

produtos químicos ou abrasivos
785

. Entre as obras de conservação apenas destacaremos 

algumas, como a remoção do tubo de caleira na parede norte da capela-mor, a execução 

do novo teto na sacristia e os os cuidados em relação à instalação elétrica que, havendo 

fios à vista, fez-se a remoção destes e a recolocação dos mesmos em pontos não 

visíveis. Esta intervenção de 1999 demonstra um cuidado atento aos materiais a 

introduzir, respeitando sempre o conjunto do edificado, como é exemplo a substituição 

do vidro martelado por material idêntico no restante
786

, e observam anotando 

procedimentos anteriores, como o tratamento incorreto dado no preenchimento das 

juntas com argamassa de cimento, registado fotograficamente
787

. A empreitada está 

apontada sumariamente de forma cronológica, de acordo com o processo, e com as 

quantias despendidas no mesmo
788

. 

 

A Igreja de Santa Maria de Meinedo 

Em 1941 é emitido um parecer de Raul Lino, vogal da Junta Nacional de 

Educação, pelo interesse manifestado pela Comissão de Etnografia e 

História, sobre um bem pertencente à igreja de Meinedo, “uma notável escultura 

medieval” românica, que deve ser classificada. Tomaram conhecimento as várias 

                                                           
783

  Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paço de Ferreira – Fontes impressas. 
784

  Forte de Sacavém – Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2528 cx.55/13. Vide Apêndice – Igreja 

e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes inéditas.  
785

  Forte de Sacavém – Igreja de São Pedro de Ferreira. DREMN 2528 cx.55/12. 31 de maior de 1999.  
786

  Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas, p. 367. 
787

  Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes iconográficas, p. 368. 
788

  Apêndice – Igreja e Mosteiro de Paços de Ferreira – Fontes impressas. Forte de Sacavém – Igreja de 

São Pedro de Ferreira. DREMN 2528 cx.55/12.  
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entidades sobre o assunto, como o Ministério de Educação Nacional e a Direção Geral 

do ensino Superior das Belas Artes, assim como a Direção Geral da Fazenda Pública
789

. 

Esta matéria despertou o interesse, sendo pedidas informações quer sobre a imagem, 

quer sobre a igreja
790

.  

Em 1944 o parecer da D.G.E.M.N. é que a igreja não tem mérito para ser classificada, 

justificando por o interior ter sido completamente alterado, e inclusive o arco triunfal 

original ter sido substituído por outro no século XVIII
791

. Cremos que este parecer foi 

ignorado, pois em 1945 a Igreja Matriz de Meinedo é classificada como imóvel de 

interesse público
792

.  

Em 1949 encontramos um pedido para arranjo do pavimento da igreja, atendendo ao 

mau estado em que se encontra, pelo padre Gastão Sousa, não havendo inconveniente 

por parte da D.G.E.M.N., que recomenda a assistência técnica dos serviços
793

. Temos 

informação das obras terem sido concluídas no mês seguinte
794

.  

Em 1954 o padre pede auxílio para obras de conservação, principalmente na capela-

mor, sendo apresentado dois meses depois um plano de obras que compreende a 

reparação do telhado sobretudo na capela-mor; a consolidação da talha dourada na 

guarnição do arco do cruzeiro e altar-mor e a reparação dos caixotões do teto da capela-

mor.  

Em 1956 Joaquim Augusto Archer escreve à D.G.E.M.N. comunicando que o padre 

pretende executar obras de ampliação na igreja, tecendo algumas considerações sobre 

essa intervenção destruir uma obra de arte com oito séculos e que carece obviamente 

de aprovação
795

. Passada uma semana, a resposta oficial anuncia, “que convém evitar-

se quaisquer obras sem o conhecimento da repartição técnica”
796

.  

                                                           
789

  Forte de Sacavém – Igreja de Meinedo, Processo DRMN cx. 2515. 15 de dezembro de 1941.  
790

  Idem. 11 de abril de 1942.  
791

  Idem. 17 de abril de 1944.  
792

  Diário da República, I série – número 59, Decreto n.º 34.452, de 20 de março de 1945.  No século XX 

foi primeira vigararia de Lousada em 1916 e 1970, cf. Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, 

p.264.  
793

  Idem. 2 de junho de 1949.  
794

  Forte de Sacavém – Igreja de Meinedo, Processo DRMN cx. 2515. 11 de julho de 1949.  
795

  Forte de Sacavém – Igreja de Meinedo, Processo DRMN 2515 cx. 42/14. 20 de fevereiro de 1956. 
796

  Idem. 27 de fevereiro de 1956. 
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O arquiteto Alberto da Silva Bessa procedeu ao levantamento da planta
797

 para dar 

início à substituição dos telhados. O padre Manuel dos Santos inquire o 

motivo da demora
798

. Como sempre, a razão é a falta de financiamento, 

por o imóvel não ter sido incluído no plano de obras
799

. É a Corporação 

do Culto que efetua uma ligeira reparação, persistindo, no entanto, a 

necessidade da execução prevista
800

.  

Em 1977 encontramos uma descrição da igreja, nomeadamente dos conteúdos 

arquitetónicos, constituindo valores patrimoniais, bem fundamentados e com algumas 

objeções pertinentes em relação à intervenção de restauro pretendida. Especificando, o 

achar necessário primeiramente realizarem-se sondagens no pavimento antes da sua 

execução; o não deslocar a talha, com a eventual remoção e remontagem, mas 

trabalhar, in loco, com técnicos especializados na área. Discordamos no entanto da 

proposta de deslocação da Imagem de Nossa Senhora das Neves para o interior da 

Igreja, como hoje ainda se mantém, por consideramos que constitui uma 

descontextualização ao sentido iconográfico que esta mantém para um local específico, 

e da eliminação total do lambril de azulejos. Esta proposta está assinada por Francisco 

de Azeredo
801

. 

Em 1990 a igreja encontra-se novamente danificada, sendo essencial executar obras de 

conservação
802

. As obras propostas são várias: coberturas, paramentos interiores e 

exteriores, vãos exteriores, instalação elétrica, pavimentos interiores e adro e escadaria 

de acesso
803

. Foi afeta ao I.P.P.C. em 1982
804

, por isso foi imprescindível a tomada de 

conhecimento sobre as obras por parte desta entidade, bem como a responsabilização 

pelas mesmas.  

Em 2000 há uma exposição de um morador protestando contra a construção de uma 

capela mortuária defronte à sua habitação, a localizar-se ao lado da igreja, citando 

                                                           
797

  Apêndice, Igreja de Meinedo – Fontes iconográficas, p. 414. 
798

  Forte de Sacavém – Igreja de Meinedo, Processo DRMN 2515 cx. 42/14. 12 de março de 1957. 
799

  Forte de Sacavém – Igreja de Meinedo, Processo DRMN 2515 cx. 42/14. 14 de março de 1957. 
800

  Idem. 9 de dezembro de 1957. 
801

  Idem. 17 de julho de 1977.  
802

 As obras de conservação e restauro, bem como dos equipamentos exteriores e envolvente, são da 

responsabilidade do arquiteto Francisco Cunha, com a orientação do I.P.P.A.R.  
803  No Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase diagnóstico, encontramos as indicações que no período compreendido entre 

1991-1993, nos trabalhos arqueológicos, encontraram-se ruínas, presumivelmente do tempo suevo-

visigótico. Cf. p. 55.   
804

  Diário da República, I série – número 184, de 11 de agosto de 1982. 

Planta baixa- 1956 
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vários inconvenientes, como o retirar a privacidade necessária aos atos solenes por 

constrangimentos de espaços, assim como prejudicaria a circulação, sempre que 

houvesse uma ocorrência funesta. Acrescenta que esta dever-se-ia construir junto à 

igreja, por constituir um espaço inerente à privacidade e associado a celebrações e 

rituais fúnebres
805

. Em março, sabemos, por uma outra exposição de um parente, que as 

obras encontravam-se em curso
806

. 

 

A Igreja e o Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa  

Em 1916 constitui segunda vigararia de Penafiel
807

. Na década de 20, 

temos documentação, assinada por Baltazar Castro, que refere obras a 

efetuar, como a “reparação dos telhados e outras partes do Mosteiro de 

Paço de Sousa”, que houve célere conclusão na reparação dos telhados, por estas terem 

sido ligeiras, e ainda a substituição da caleira de chumbo, que se encontrava em mau 

estado, por outra em chapa de ferro galvanizada e devidamente cromada e pintada
808

.  

A cobertura é um dos elementos de proteção do edifício e a sua relevância requer uma 

prevenção constante. Encontramos constantemente referência ao mau estado de 

conservação e temos informação que as avarias nos telhados e janelas permitiam a 

entrada de água, o que prejudicou o edificado.  

Sabemos que o soalho no corpo principal da igreja carecia com urgência de obras, 

prognosticando, inclusive, o engenheiro Paulo Barbosa e o então condutor de terceira 

classe, chefe de trabalhos, Baltazar da Silva Castro, a possível ocorrência de desastres 

pessoais, além do mau aspeto visível no local
809

. Foi indicado pelos “artistas das 

estâncias termais de Entre-os-Rios que podiam aproveitar a ocasião para limpar o 

musgo e outras ervas que desfeiam a sua majestosa frontaria” havendo a indicação na 

medição de trabalho que foi feita a limpeza e lavagem da cantaria da fachada principal.  

Temos também a reparação de um retângulo de soalho no coro da igreja.  

                                                           
805

 Forte de Sacavém – Igreja de Meinedo, Processo DRMN 2515 cx. 42/14. António Eduardo Pereira 

enviou este pedido ao conhecimento do Provedor de Justiça, Comissão Fabriqueira, I.P.P.A.R., 

C.C.R.N. e I.G.A.T.  
806

 Forte de Sacavém – Igreja de Meinedo, Processo DRMN 2515 cx. 42/14. O engenheiro Heitor 

Pinheiro da SOCOPUL envia esta exposição ao Diretor Augusto Costa, afirmando que apenas uma 

entidade deu resposta à exposição anterior.  
807

  Como sucederá igualmente em 1970. Cf. Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.310. 
808

  Forte de Sacavém – Paço de Sousa, Processo 2538 cx.9/6. 
809

  Forte de Sacavém – Paço de Sousa, Processo 2538 cx.9/7. 
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Também se encontra a indicação de 

que foram colocados vidros, 

totalizando as obras o valor de 

300$00. Em anexo, dois desenhos 

com detalhe do cruzeiro e da capela-  
Desenho 29

810 
 

Desenho 30
811 

-mor, que incluem indicações no pavimento como o soalho na capela-mor. 

Sabemos ter havido atrasos na execução da obra no que respeita à reparação do 

telhado, pois temos a informação que os artistas não compareceram na obra para 

reparar os telhados devido ao mau tempo que se fazia sentir
812

.  

Em 1924, existe mais uma menção ao prejuízo 

resultante da infiltração das águas pluviais, 

neste caso pela acumulação nos terrenos 

adjacentes à capela-mor, sacristia e abside 

lateral da igreja, que prejudicava bastante a 

silharia, sendo necessário um projeto de  Desenho 22
813 

escoamento
814

.A 9 de março de 1927, ocorreu um incêndio no mosteiro, que o danifica, 

principalmente na igreja a nível das coberturas, nave central e laterais, e na zona do 

chafariz, tendo sido necessários demorados trabalhos de restauro e consolidação, 

embora se tenha perdido os tetos de madeira, considerada por muitos como uma perda 

irreparável.  

Por esta ocasião é pedido orçamento para as reparações e propõe-se também a 

trasladação do túmulo de Egas Moniz para o absidíolo do lado direito
815

.  

Data ainda de setembro do mesmo ano um poema do abade de Paço de Sousa, padre 

Manuel de Castro, cuja temática é o incêndio que lhe sucedeu
816

.  

A memória justificativa de 1928 afirma que os trabalhos de reconstrução do mosteiro 

de Paço de Sousa foram meticulosos e os materiais respeitados quanto à natureza, 

presumivelmente por terem mantido os de origem. 

                                                           
810

  Apêndice, Paço de Sousa – Fontes iconográficas, p. 441. 
811

  Apêndice, Paço de Sousa – Fontes iconográficas, p. 442. 
812

   Apêndice, Paço de Sousa – Fontes inéditas.  
813

   Apêndice, Paço de Sousa – Fontes iconográficas, p.436. Processo 2538 / cx.9/8. 
814

   Forte de Sacavém – Paço de Sousa, Processo 2538 cx 9/8. 
815

   Apêndice, Paço de Sousa – Fontes inéditas. 
816

  O poema é de 4 de setembro e intitula-se Recordação do Mosteiro de Paço de Sousa. 
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Obras na Igreja 

 

Projeto de 1928
817 

Pormenorizando, temos a informação que foram reconstruídos os paramentos em 

cantaria silhados, cuja proveniência era dos elementos afetados pelo incêndio, como os 

altares. Será esta a noção de respeito pelos materiais de 

origem, que de facto foram reaproveitados.  A registar ainda 

a demolição completa da torre e das paredes-mestras do 

edifício da Casa Pia e a reconstrução dos modilhões, 

arquivoltas e cornijas molduradas, quer na nave central, quer 

na lateral esquerda
818

. A proposta de trasladação do túmulo 

é justificada por este se encontrar fracionado nas duas naves 

laterais, tendo sido transportado e montado no absidíolo 

direito. Registou-se igualmente o desentaipamento de um pórtico lateral estilizado, 

voltado ao claustro. Recolhemos dados sobre a construção e o assentamento da porta 

lateral voltada ao claustro da mesma igreja e a sua descrição consta do seguinte “a porta 

em relevância é ornamentada d’acordo com a principal e levará as mesmas ferragens e 

adornos da mesma porta principal
819

.” 

Os arquitetos que acompanharam o restauro foram Adães Bermudes e Baltazar da Silva 

Castro, que aparece em várias das fotografias tiradas como prática habitual do registo 

de obras. As obras de maiores dimensões terão sido a nível da cobertura, principal área 

afetada, tendo sido necessário demolir e reconstruir a armação dos telhados existentes e 

em ruínas. A última parte do documento é sobre o aspeto visual do conjunto que 

envolve a lavagem das cantarias e silharadas, argamassadas em todos os locais 

necessários. Na descrição do tarefeiro Alcino Nogueira encontramos alguns critérios 

exigidos na reconstrução do mosteiro e analisemos a “reconstrução d’ uma janela de 

frestas com colunelos semelhantes às existentes (…), a construção de doze modilhões 

                                                           
817

  Apêndice, Paço de Sousa – Fontes iconográficas, p.445. 
818

  No boletim da D.G.E.M.N., n,º 17 de março de 1939, encontramos uma avaliação da torre e sobre esta 

citamo-la, “a conservação nenhum respeito histórico ou artístico recomendava”, tendo-se então 

optado pela demolição.  
819

  Apêndice, Paço de Sousa – Fontes inéditas, recolhidas aquando da pesquisa efetuada em Sacavém.  
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semelhantes aos atuais em cantaria lavrada, e a reconstrução e assentamento da 

cornija em cantaria lavrada moldurada” com motivo em esferas, são elementos 

compatíveis com o conferir uma homogeneização do edificado original, com a 

aplicação de motivos e elementos similares aos existentes no edificado
820

. 

Continuamos a observar a diligência nas obras com outra declaração do mesmo 

tarefeiro, quando este afirma que fará a restauro de “quatro capitéis estilizados 

segundo modelos existentes”
821

. Temos ainda uma descrição deste empreiteiro do 

trabalho de restauro “de mais uma janela românica estilizada e da reconstrução 

completa dum pórtico lateral de estilo românico simples”
822

. A janela românica, 

segundo outro documento, localiza-se voltada ao cemitério e em harmonia com as 

existentes. 

A trasladação do túmulo de Egas Moniz para um local mais condigno, no absidíolo do 

lado do Evangelho da igreja, revestiu-se de todo um cerimonial compatível, para 

demonstrar a nobreza do defunto e dignificar mais o local, que reuniu várias 

personalidades ilustres e de que se redigiu um auto
823

. Citaremos apenas algumas, que 

consideramos de maior relevância, como o ministro do comércio e comunicações, João 

Antunes Guimarães, o bispo do Porto, D. António de Castro Meireles, o governador 

civil do distrito do Porto, José Alfredo Magalhães, os arquitetos Adães Bermudes 

(Diretor dos Monumentos Nacionais) e Baltazar Castro (Chefe da terceira Secção da 

Direção dos Monumentos e responsável pelos trabalhos de restauro), Pedro Vitorino, 

Conservador do Museu Municipal do Porto, entre outros.  

Em 1929, houve uma proposta de reconstrução relativa à empreitada da Casa Pia de 

Paço de Sousa, conforme os desenhos do arquiteto Baltazar da Silva Castro, que 

incluíam as escadas do claustro e a entrada da casa Pia. Relembramos no capítulo 

anterior que esta foi construída em 1888. 

Em 1930, foram executadas na igreja do mosteiro de Paço de Sousa “obras operárias”, 

nomeadamente: “a reconstrução de duas janelas românicas, de harmonia com as 

existentes” e restauradas, incluindo colunelos, arquivoltas e restantes elementos. O 

rebaixamento e reconstrução do lajeado e a reparação do paramento de parede em 

                                                           
820

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007. 
821 Idem, data de 19 de outubro de 1928.  
822

 Idem, datada de novembro de 1928. 
823

 Auto de 1 de setembro de 1929, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007. O Auto narra a história do 

túmulo e as respetivas localizações que teve na igreja. Foi elaborado em triplicado, encontrando-se um 

encerrado no túmulo, outro no arquivo da igreja e o terceiro na Torre do Tombo.  
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cantaria silhado em vários locais da igreja
824

. O pórtico também teve a reconstrução do 

tímpano de granito.  

Em 1931, assistimos à homogeneização do conjunto, observável pelo confronto do 

antes e após as obras, do entaipamento de portadas e de janelas, que desparecem. O 

tarefeiro é o mesmo que temos mencionado, Alcino da Cunha Nogueira. Podemos 

comprovar facilmente esta transformação pelas imagens. Nas imagens também é 

visível a retirada da torre que se encontrava integrada no conjunto. 

  
“A fachada norte depois do incêndio e antes do 

começo dos trabalhos”
825

 

“ A fachada norte depois da conclusão dos 

trabalhos”
826 

Em 1932, será construída a rosácea da fachada principal da igreja, assim como a 

reconstrução de um arcossólio na parede exterior da igreja
827

.   

Em 1933, encontramos uma nota relevante quanto à opinião sobre as obras que se 

faziam, manifestada pelas gentes de Paço de Sousa, por um telegrama que foi enviado 

à D.G.E.M.N. por uma comissão de habitantes, que versa o seguinte: “Povo Paço de 

Sousa respeitosamente protesta contra forma destruidora como são mutilados ornatos 

precisos D. João quinto frontaria nosso Mosteiro cuja integridade merece todo 

carinho imediatas providencias para conter justa indignação popular”
828

.  

A resposta não se fez tardar pelo arquiteto diretor interino, Baltazar Castro, que 

justifica que as pessoas se manifestaram por “acinte e ignorância” e que os referidos 

“ornatos de D. João V não tinham valor artístico (…) e muito prejudicava o caráter 

românico do templo”
829

.  

                                                           
824

 Forte de Sacavém – Paço de Sousa, Processo DREMN 2536 cx 0007. Estas obras ocorreram a 19 de 

janeiro de 1930 pela quantia total de 7. 200$00 
825

  Apêndice- Paço de Sousa – Fontes iconográficas, p.460. 
826

  Idem. 
827

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, com data de 21 de dezembro de 1932. Vide 

Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas.  
828

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, com data 4 de abril de 1933. 
829

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, com data 7 de abril de 1933. 



Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                      Capitulo V 

228 

 

As pessoas envolvidas e descritas como ignorantes, 

sabemos pela documentação posterior, pelo que é 

afirmado, são o presidente da Câmara Municipal e o 

Administrador do concelho de Penafiel que foram  
Antes Depois intervenção 

intimados a comparecer para se apurar responsabilidades. Nesta mesma documentação, 

ainda se considera que o apeamento dos ditos ornatos dará um grande realce ao 

conjunto da rosácea
830

. As imagens encontram-se no Apêndice
831

. A 12 de abril, 

Gomes da Silva, como diretor geral da D.G.E.M.N., manda suspender as obras
832

. Há 

ainda uma resposta sobre as conclusões deste episódio por parte de Baltazar Castro, 

que tenta justificar que pretendiam envolvê-lo por caprichos de despeito e com base em 

intrigas pessoais. Os meios de comunicação depressa veiculam o ideário defendido e 

expresso pela D.G.E.M.N., pois encontramos em três publicações diferentes o seguinte: 

que as obras são dirigidas pelo esclarecido arquiteto Baltazar Castro e pretende-se 

restituir a vetusta igreja de Paço de Sousa à sua primitiva fábrica; o Comércio do 

Porto
833

 menciona inequivocamente que as acusações formuladas carecem de 

fundamento e a terceira publicação local apresenta um texto que parece extraído dos 

serviços da própria D.G.E.M.N., e do qual citaremos apenas uns excertos, os “ornatos 

de D. João V, sem valor artístico algum, que indevidamente se achavam adossados à 

silharia primitiva (…), um grande realce para o conjunto da rosácea (…)”
834

. Gomes 

da Silva, a 20 de abril, autoriza o prosseguimento das obras de restauro na fachada por 

“ter verificado que estavam sendo executadas com critério e inteligência”
835

. Este 

episódio não fica sem réplica por parte da população de Paço de Sousa, que avança 

com uma reclamação ao Conselho Nacional de Arqueologia e Belas Artes
836

. É pois 

pedido o parecer em vários pontos que julgamos oportuno enumerar, por terem um 

                                                           
830

 De facto mais tarde no Boletim da D.G.E.M.N – A Igreja de Paço de Sousa, n.º 17, 1939, sobre as 

obras de restauro e neste ponto específico, podemos constatar o que foi exposto, “Consolidação e 

complemento da rosácea principal, segundo os elementos primitivos, que apareceram”. 
831

 Apêndice- Paço de Sousa – Fontes iconográficas, pp. 455 e 458.  
832

 Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas. Foi enviado um telegrama, como o seguinte teor: “DIGNE 

S V. EXCIA DETERMINAR PARALISAÇÃO OBRAS RESTAURO MONUMENTO PAÇO DE SOUZA 

AGUARDANDO MINHA PROXIMA VISITA” 
833

  Comércio do Porto, 19 de abril de 1933.  
834

   Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007. Apenas citámos o Comércio do Porto porque 

as outras duas publicações não indicam a fonte. 
835

  Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas.  
836

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, datada de 8 de junho de 1933, Ordem de 

Serviço N.º 3096. As personalidades que assinam são Adriano de Torres Andrade, António Nogueira 

da Silva, José Rebelo da Silva e Joaquim Leite Pereira de Melo.  
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Cruz pátea 

critério de juízo fundamentado sobre a intervenção: 1- se seria recomendável a 

reposição integral do estilo românico na fachada, facto que se verificou ser o primeiro 

critério da D.G.E.M.N; 2 – se o enxerto joanino constituído na mais fina lavra carecia 

de valor artístico a ponto de ser objeto de mutilação; 3- se a torre, que consideram 

desproporcionada, deveria ter sido colocada ao lado do templo, sobrepondo-se ao 

cruzeiro de D. João V. 4 – como último ponto exposto, a questão afigura-se-nos mais 

simples, questionando a forma das portas românicas, se estas deveriam ser lisas ou 

almofadadas. Reiteramos a opinião que os protestos foram expostos corretamente, de 

acordo com documentação posterior dirigida à Sociedade dos Arquitetos do Norte, e 

nesta é mencionado que o ecletismo patente na fachada não prejudicava a leitura da 

mesma, pelo contrário formava um conjunto de “rara beleza”, mas todavia foi 

indesculpável a forma como os ditos ornamentos foram destruídos. Deviam ter sido 

retirados com cuidado e conservados noutro local, tenho sido sugerido um museu para 

o efeito. Encontramos ainda uma consideração do nosso país sujeitar-se a um critério a 

tort et à travers, completamente desatualizado em face do que sucede no estrangeiro, 

onde seriam reprovados e condenados tais atos
837

.  

As obras de restauro ainda são objeto de notícia em junho, com um artigo intitulado 

“Impressões de uma visita”, que a descreve enaltecendo o arquiteto Baltazar Castro, 

como “ilustre arquiteto-engenheiro” e relatando a intervenção, 

transcrevendo-a de acordo com a ideologia da D.G.E.M.N. Nesta notícia 

são aludidos vários elementos: a cruz pátea, os contrafortes que 

ganharam de novo os volumes primitivos, o pórtico e o desenho da 

rosácea foi inspirado no existente da igreja de Roriz em Santo Tirso. Nota curiosa na 

notícia é a informação de o reverendo Gomes de Castro, abade da freguesia, não ter 

tomado partido nos protestos do povo, “ficando como lhe competia no seu lugar de 

honra e dignidade”, pois apesar de “amar muito a igreja”, não teria como as gentes da 

povoação, dada a posição que ocupava, a mesma “desculpa mental e social”
838

.  

A colocação do cruzeiro joanino é efetuada em novo local, em 1934
839

. Em 1939, 

novos trabalhos se fazem de novo sentir na igreja. É colocada a instalação de luz 

                                                           
837

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, datada de 15 de junho de 1933 
838

 Voz do Porto, 10 de junho de 1933. 
839

 Monumentos.pt, consulta efetuada a 26 de julho de 2012. Cf. Boletim da D.G.E.M.N. – A Igreja de 

Paço de Sousa, n.º 17, 1939, citamos, “A mudança do cruzeiro antigo para o alto situado no terminus 

do caminho fronteiro à Igreja”. 
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Colocação de cachorro 

indireta e assume o mestre de obras, Francisco Pinto Loureiro, diversos trabalhos a 

executar na igreja do mosteiro, que consistem essencialmente em trabalhos de 

reconstrução e conservação. Apenas assinalaremos os vitrais coloridos assentes nas 

frestas
840

. São descritos como “assentamento de vidraças simples, formando losangos, 

em todas as frestas e rosáceas”
841

. As obras realizadas ao longo destes anos foram 

descritas pormenorizadamente no Boletim da D.G.E.M.N.
842

 em 1939, e destacaremos 

apenas alguns excertos por demonstrarem a filosofia de atuação: “o apeamento da 

grande torre que modernamente tinha sido erguida junto à frontaria da igreja”, que já 

tivemos oportunidade de enunciar, acrescido da “construção de uma nova torre sineira 

em lugar desviado da Igreja”. Também foi referido o “corte, demolição e reparação de 

parte do antigo convento, hoje Casa Pia, para desafrontamento do templo, assim como 

o apeamento das incrustações barrocas da fachada principal, a fim de ficar 

inteiramente descoberta a primitiva fachada; restauro desta, e colocação da antiga 

cruz terminal na empena”.  

Foi efetuada a modificação da cachorrada
843

 que se encontrava a 

sustentar a varanda da casa Pia para a fachada principal, local de 

origem. A memorizar, a demolição da parede que se encontrava justaposta à 

fachada sul, assim como o restauro da porta que se encontrava 

entaipada. Podemos observar um dos absidíolos antes de se iniciarem 

as obras com o restauro das janelas. Relata-se o “entaipamento de uma janela indevidamente 

aberta no absidíolo do norte”. 

Devemos ainda indicar o “desentaipamento e reparação dos arcos de comunicação da 

capela-mor com as capelas laterais”, conferindo ao espaço uma uniformidade e uma 

melhor leitura na prática litúrgica.  

 

 

                                                           
840

   Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 11 de abril de 1939.  
841

   Boletim da D.G.E.M.N. – A Igreja de Paço de Sousa, n.º 17, setembro de 1939. 
842

  Boletim da D.G.E.M.N. – A Igreja de Paço de Sousa, n.º 17, 1939. 
843

   Apêndice, Paço de Sousa – Fontes Iconográficas, p. 462. 
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“Vista mostrando o 

desentaipamento da porta sul da 

igreja, à qual se encostavam 

desordenadamente as pedras do 

túmulo de Egas Moniz”
844

. 

Reprodução de fotografia “Porta 

sul da igreja livre da parede que 

a encobria”
845

. 

“Absidíolo do lado do evangelho 

depois do incêndio e antes do 

começo dos trabalhos” (ao 

canto o arquiteto Baltazar 

Castro”
846

. 

Já tinha sido mencionado que o incêndio tinha danificado sobretudo as coberturas e o 

claustro, logicamente serão zonas privilegiadas nos procedimentos de restauro. Houve o 

“apeamento da parte da armação do telhado, que o incêndio carbonizou mas não 

destruiu inteiramente, e reconstrução de toda a cobertura com madeiramento de 

castanho, aparente, segundo a época, e telha de tipo românico e a reconstrução dos 

telhados e beneficiação dos tetos da capela-mor”.  

No âmbito de restauro encontramos os trabalhos realizados na fachada norte, incluindo 

as frestas e contrafortes.  

Foi executado o “rebaixamento e lajeamento de todo o adro” e das naves, nivelando o 

piso e dando uma leitura mais homogénea espacial, registando-se para esse efeito a 

alteração dos degraus da abside.  

Os altares dos absidíolos também foram desmontados e transferidos para outros locais, 

tendo sido substituídos por uns em granito.  

Em 1941, novo incêndio deflagra, que destrói a ala sudoeste. 

O padre Américo pede autorização para instalar no mosteiro em 1942 a Obra da Rua, 

que no ano seguinte toma outra designação. A assinalar o decreto que proclama a 

antiga Casa Pia em Casa do Gaiato
847

. Segundo Rigaud Sousa, devemos salientar que 

neste processo arrasta consigo “a demolição de partes das alas do convento”
848

.  

                                                           
844

  Idem, p. 454. 
845

  Idem, p. 450. 
846

  Idem, p. 454. 
847 1943 — 20 de abril: Toma posse da antiga Casa Pia e da cerca do antigo Mosteiro beneditino de 

Paço de Sousa para Casa do Gaiato, por transferência da sua administração para a Obra da Rua, 

efetuada pela Junta de Província do Douro Litoral, em resultado de Portaria ministerial de 10 de 

abril desse ano. http.ler.lteras.up.pt. consultado a 27 de julho de 2012.  
848

 SOUSA, João Rigaud  in Sumário da História do Mosteiro de Paço de Sousa.  
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O pároco Miguel Batista Lopes comunica à D.G.E.M.N., em 1943, que o altar existente 

na capela-mor é impróprio para um monumento nacional, solicitando outro que se 

encontre disponível para o local. Refere ainda que foi cedido pelos mesmos serviços 

um altar de estilo renascença, que se encontra defronte ao que considera pouco 

“dignificante do espaço que ocupa”
849

. Cremos que o altar transferido da Igreja de 

Arnoso em 1944 terá sido provavelmente na sequência deste pedido
850

. Em julho de 

1943 temos a informação que a antiga ala do convento beneditino foi inteiramente 

demolida e reaproveitados os materiais na construção de uma instituição, a ser 

intitulada a Casa do Gaiato
851

.  

Em 1944 há um pedido para ser incorporado na Coleção do Museu Nacional Soares dos 

Reis o túmulo que se encontra no exterior do Mosteiro, por não ter sido aproveitado nas 

obras de restauro e correr o risco de deterioração, dado o valor artístico e arqueológico 

que apresenta
852

.  

Temos dados que nos indicam a separação e afetações da igreja e do convento do 

mosteiro de Paço de Sousa, sendo a igreja pertença do Estado e o 

edifício conventual, ou o que permanece deste edificado, de 

particulares
853

. No mesmo documento, somos informados que a Casa 

Pia dispõe de uma quantia de 173.000$00 para edificação das obras 

que necessita
854

.  

Em 1950 sabemos que há novas obras a serem feitas nas proximidades da igreja. Uma 

nova construção com aspeto rústico iria melhorar o local, porque dessa forma cortava a 

entrada e a permanência do gado junto da capela-mor. Esta obra implicava 

dependências a ser demolidas, constando como exemplos os alpendres que se 

apresentavam em mau estado e encostados à parede adjacente da capela-mor
855

.  

Outra documentação expressa bem com o título, o que tem sucedido no antigo 

edificado monástico, “Estábulos da Casa do Gaiato Paços de Sousa”.  

                                                           
849

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 5 de agosto de 1943.   
850

 Monumentos.pt, consulta efetuada a 26 de julho de 2012. 
851

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 20 de julho 1943 
852

  Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas.  
853

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 26 de outubro 1948. 
854

  A imagem consta do Apêndice- Paço de Sousa – Fontes iconográficas, p. 444. 
855

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 27 de fevereiro 1950. 

Casa Pia  
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Casa do Gaiato  

A Casa do Gaiato
856

, com nobres intenções, evoca três razões que lhe garantem a boa 

obra, sendo o primeiro a dádiva de leite. Ora para dar leite é 

preciso o animal em questão, as vacas, daí existirem cinco delas e 

acrescendo a indicação de que precisavam do dobro. Estávamos a 

referir os motivos para a existência de estábulos e as restantes 

invocadas na construção são igualmente práticas. A edificação dos 

estábulos foi no mesmo local que os monges tinham selecionado, pelas mesmas razões, 

de ser mais fácil acesso ao campo e aproveitar os materiais da antiga abegoaria para a 

construção
857

. Temos a planta anexa que demonstra como a proposta do padre 

Américo, de acordo com o que indica, iria melhorar o conjunto. O gado, matos e 

estrume coexistiam entre as paredes da igreja e da antiga granja, e apenas podemos 

presumir qual seria o estado em que se encontrava o edificado com esta partilha de 

espaços. Com esta proposta ser-lhe-ia vedado um acesso, o “quinteiro pode ser 

convertido num largo ajardinado”. Também se fez uma zona de separação nas 

traseiras da igreja, com o intuito de conferir maior realce às traseiras da igreja, de 

forma a dar maior ênfase ao conjunto. 

Nas palavras do padre Américo, “beneficiamos e 

embelezamos”
858

. A acrescentar que estas obras foram 

realizadas sem antes terem informado a D.G.E.M.N., 

motivo pelo qual pedem desculpa, mas por terem pensado 

não haver problema por se tratar de uma reedificação e 

terem tido anteriores aprovações. 

 

Igreja de Paço de Sousa
859

 

Através da análise da documentação e das cartas do padre Américo, apercebemo-nos 

de uma certa cumplicidade a nível de trabalho e de relações pessoais que se estabeleceu 

entre este e os funcionários dos serviços, ora vejamos, não informaram, mas sabemos 

que o responsável pela obra foi o arquiteto Teixeira Lopes, facto que não deixa de ser 

estranho, e em documentação anterior é o próprio mestre-de-obras da D.G.E.M.N. que 

pede, já que a obra é necessária, para ser rapidamente concretizado o estábulo para não 

mandar embora uns 80 homens. 

                                                           
856

 Localização da Casa do Gaiato. Esta imagem consta no Apêndice- Paço de Sousa – Fontes 

iconográficas, p. 492. DRN IGESPAR - Processo CLS-605. 
857

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 6 de março de 1950. 
858

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 11 de março de 1950. 
859

 Idem ibidem. Desenho à escala 0,002 P.M. 
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A resposta não tardou com a aprovação das obras, registando-se uma exceção, na 

construção da nitreira, que consideram impróprio no local proposto, pela proximidade 

ao monumento, sugerindo o lado oposto, no topo sul do edifício, no alinhamento da 

fachada voltada ao monumento, para deixar livre o espaço do pátio como zona 

separadora e poder melhorar o aspeto, ajardinando-o
860

.  

Data ainda deste ano uma denúncia de Abílio Miranda, sobre o desaparecimento de 

bens patrimoniais do mosteiro beneditino e acusando explicitamente o padre Américo 

de Aguiar, de pretender “destruir tudo quanto é velho no antigo mosteiro”. Apuremos 

primeiramente o que sucedeu. Apareceu um excerto da escultura tumular de Egas 

Moniz, sendo colocado de imediato no museu da cidade. Este achado deu origem a 

averiguações do que sucedia, descobrindo-se pois o desaparecimento de algumas obras, 

ou seja, nas palavras de Abílio Miranda, foram “alienados objetos artísticos de maior 

importância”. Na listagem de elementos desparecidos constam os tetos e pinturas das 

capelas, o altar, a imagem de Santa Escolástica, os tetos e as pinturas do refeitório dos 

monges, as armas, uma talha, pinturas da ordem beneditina, um são João de pedra. 

Acusa ainda da destruição da porta medieval do lado norte da cerca, da destruição e 

perda das lápides de pedra, do arranque dos azulejos e colocação de outros, e do 

claustro se encontrar na maior imundície, “transformado em retrete”
861

. Narrando estes 

acontecimentos, afirma ainda que foram carregados dois camiões com os objetos 

desaparecidos, na “mais repugnante atitude”, de que se desconhece o destino. 

Podemos observar alguns destes elementos em imagens, assim como o estado em que 

se encontrava o claustro
862

.  

O arquiteto chefe responde prontamente a esta exposição e afirma conhecer o paradeiro 

destas peças, informando que se encontram no mosteiro de Singeverga, em Roriz
863

. 

Constitui exceção o teto do refeitório dos monges que diz que se encontra no local, 

embora bastante deteriorado. Esclarece que a porta a norte da cerca foi apeada para ser 

construído o portão que dá acesso à Casa do Gaiato. Observa ser pouco decoroso e 

bastante desagradável o aspeto do claustro, tendo já havido necessidade de escorar as 

                                                           
860

 Idem. 11 de abril de 1950. Sobre este assunto ainda vide Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas, 

data de 27 julho 54 e citamos “Alberto da Silva Bessa dá o parecer de que a Comissão Fabriqueira 

deve ser autorizada a realizar as obras”.  
861

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 25 de setembro de 1950. 
862

 Apêndice- Paço de Sousa – Fontes iconográficas, pp.477-490. DRN IGESPAR - Processo CLS-605. 
863

 Contatámos o Mosteiro de Singeverga e inquirimos  o frei André de Sousa, irmão que desempenha as 

funções de recebedor sobre esta entrega e fomos informados que nada consta no espólio do mosteiro 

proveniente do mosteiro de Paço de Sousa. Contato efetuado a 6 de agosto de 2012. 
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paredes no ângulo sul, mas sendo este pertença do antigo conjunto da Casa Pia. Ainda 

tece considerações de que seria uma pena que o estado ruinoso da antiga Casa Pia 

destruísse as arcadas do claustro
864

. Não podemos deixar de achar estranho que o 

estado de um antigo conjunto monástico, intimamente associado à história da nação, 

mereça tão pouca atenção por parte da D.G.E.M.N., que privilegia exatamente este 

ponto, para enaltecer a pátria. Sabemos que o claustro não está classificado e a política 

de gestão dos conjuntos monásticos desde a expropriação é laissez faire et laissez 

passer, mas contudo este elemento tem personagens da história relevantes no panorama 

nacional e sabemos que isso é valorizado no quadro do Estado-Novo.  

Em 1952 sabemos que tudo permanece igual, pois existe uma informação que a Casa 

do Gaiato está transformada em palheiro, podendo compor um elevado risco, em caso 

de incêndio. São aconselhadas algumas obras de menores dimensões mas que 

testemunham uma vigília cuidada no que respeita à Igreja, consistindo na execução de 

trabalhos nos telhados das naves e transepto, assim como na consolidação de um vão da 

parede lateral para aí ser colocado um altar. O arquiteto chefe da secção considera que o 

problema das retretes, em relação ao claustro, deverá ser a entidade responsável pela 

afetação a arranjar e a conservar. Este cuidado com o monumento não deve todavia ter 

sido concretizado, pois passados dois anos é um pároco alarmado que pede auxílio, 

afirmando que o altar do Sagrado Coração de Jesus, localizado no transepto, está em 

perigo, pelo despreendimento da parede onde este se encontra, colocando em risco os 

pertences assim como as vidas dos fiéis. A Comissão Fabriqueira disponibiliza a verba 

necessária e solicita autorização para efetuar a obra, bem como o auxílio técnico
865

.  

Em 1955, outra denúncia em nome do povo de Paço de Sousa, responsabilizando a Casa 

do Gaiato, “pelo horrendo e deplorável estado de ruína, abandono e desmazelo”, (…) 

“falta de respeito e cuidados” (…) “pela conservação de bens do Património 

Nacional” 
866

.  

O presidente da junta de freguesia de Paço de Sousa, Diogo Carvalho, em 1958, propõe 

um novo arranjo nos espaços do claustro e a demolição ou adaptação da Casa 

Pia/Convento. Sobre este último edifício ainda sugere que se destine a funções como 
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 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 26 de setembro de 1950. 
865

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 21 de junho de 1954. 
866

  Idem, 8 de agosto de 1955. 
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residência paroquial, salões paroquiais, ficando a antiga para Casa do Povo, posto 

médico, enfim, dotá-la com instalações de tipologias sociais
867

.   

Em 1960, sabemos que há um Auto do Concurso para a “Reconstrução da Cobertura 

dos telhados em mau estado”, atribuído ao tarefeiro Francisco Loureiro
868

.  

Os meios sociais em 1962 anunciam a necessidade de urgentes beneficiações na igreja 

de Paço de Sousa, evocando a história do mosteiro e as memórias de quarenta 

gerações
869

. O arquiteto chefe da 2.ª secção informa que o cruzeiro referido pelos 

artigos localiza-se fora da zona de proteção e nem está classificado, assim como as 

ruínas do antigo mosteiro, que embora estejam inseridas na zona de proteção também 

não estão classificadas
870

. Sabemos que a autoria do anteprojeto de reconstrução do 

edifício anexo à Igreja de Paço de Sousa é do arquiteto Rogério de Azevedo
871

, que 

presumivelmente terá sido em sequência do pedido efetuado pelo pároco para o restauro 

do espaço da sacristia, que se encontrava em ruínas, localizada sobre o corpo nascente 

do antigo mosteiro. Cremos também que o projeto final é da autoria do arquiteto 

Rogério de Azevedo e foi aprovado pela Junta Nacional de Educação, sendo 

posteriormente homologado
872

. Ainda há a assinalar este ano a reforma da instalação 

elétrica
873

. 

Em 1963, o fosso que se encontra adjacente à parede lateral da sacristia levantava 

problemas, pela acumulação da água, e os animais domésticos procuravam esse local, 

por vezes ficando lá presos. Resolveu então a Direção da Casa do Gaiato construir um 

muro de vedação com o objetivo de evitar as situações descritas
874

.  

Será ainda cenário de uma denúncia o estado do claustro, pela Comissão Municipal de 

Cultura, afirmando que o seu estado é lamentável e que serve de “vazadoiro publico e 
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  Idem, 19 de outubro de 1958. 
868

  Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas.  
869

  Diário de Notícias ,de 7 de dezembro de 1962. Outros meios de comunicação expressam a mesma 

preocupação e aludem a factos históricos, como o Diário de Notícias, de 14 de dezembro, e o Diário 

do Norte, de 22 de dezembro.  
870

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 15 de dezembro de 1962. 
871

  Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas.  
872

 A aprovação da Junta nacional de Educação foi a 13 de dezembro de 1963, tendo sido homologado a 

31 de janeiro de 1964. Sobre este assunto, Lúcia Rosas afirma e citamos “Rogério de Azevedo, em 

1963, elabora um projeto de restauro do Mosteiro, a pedido dos responsáveis daquela instituição 

filantrópica, com o objetivo de repor a estrutura monástica destruída que, no entanto, não foi 

executada”. Cf. Rota do Românico do Vale do Sousa. pp274-276. 
873

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 18 de dezembro de 1962. 
874

  Idem, 26 de setembro de 1963. 
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de imundícies e mesmo de excrementos humanos”
875

. No ano seguinte, em 1964, 

encontramos em resposta a este assunto, a seguinte proposta para solucionar esta 

questão: a construção de sanitários, localizados no jardim em frente ao monumento
876

. 

Esta situação deve-se ao facto de ter sido colocado um tapume para evitar a entrada no 

claustro, tendo o ocorrido assim como o que a motivou sido notícia nos meios de 

comunicação social
877

.  

Em 1965, há um pedido para deslocação do túmulo de Egas Moniz por parte do pároco, 

elemento constantemente alterado, considerando o local do absidíolo esquerdo junto ao 

altar onde se encontra muito escondido, e achando-o merecedor de um espaço mais 

amplo e com maior visibilidade, propondo então a sua colocação no lado direito, à 

entrada. Esta alteração não foi muito bem recebida pela D.G.E.M.N., que não teve 

ocasião de estar presente em tal ato, considerando que este dever-se-ia revestir de uma 

maior solenidade
878

. Estranharam também só terem tomado conhecimento através da 

leitura de uma publicação diária, O Primeiro de Janeiro
879

.  

Ainda a registar, em 1965, o pedido pelo pároco Arlindo Barbosa de Melo Peixoto, da 

retirada de dois altares existentes na Igreja de Paço de Sousa, podendo deduzir-se, pela 

leitura das observações, o motivo: “pela sua impropriedade estão a prejudicar o 

conjunto interior do monumento”
880

. Este assunto arrastar-se-á por uns anos e faremos 

um interregno cronológico nas intervenções para o concluir
881

. O padre expõe o mesmo 

assunto por diversas vezes, clamando pela sua “expurgação” e denominando os altares 

de “mamarrachos”, em 1969, e “mostrengos”, a 6 de janeiro de 1971. A sua estética 

sente-se ultrajada com semelhante presença e afirma não ser o único a fazer tal reparo, 

tão comum aos visitantes esclarecidos, quer sejam estes nacionais ou estrangeiros.  

Teve resposta a 25 de março de 1965 e foi informado de que não havia inconveniente na 

retirada. A 28 de junho de 1967 informaram-no que não havia dotação e encontramo-lo 

em 1971 a fazer uma súmula da questão. Desconhecemos o desenlace da questão, mas 
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  Idem, 10 de outubro de 1963. 
876

  Idem, 12 de janeiro de 1965. 
877

  Diário de notícias de 7 de maio de1964. 
878

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2536 cx.0007, 27 de abril de 1965.  
879

  Primeiro de janeiro, de 12 abril de 1965. 
880 Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas. (Processo nº 25/11 (2) da Direção-Geral do Ensino 

Superior e das Belas Artes) 
881

 Segundo o padre, expôs em ofícios a 10/1/1965, a 13/5/1965, a 5/8/1969, e a 28/10/1969. Teve 

resposta a 25 de março de 1965 e foi informado de que não havia inconveniente na retirada. A 20 de 

junho, informaram-no que não havia dotação. 
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anotamos a concordância pronta da D.G.E.M.N. com a retirada dos ditos altares, sem 

analisar primeiro o valor dos mesmos, por quem de direito.  

A 28 de fevereiro de 1969 registou-se um sismo no país, que piorou o estado já 

considerado grave da igreja de Paço de Sousa
882

. O sismo abriu uma fenda nas paredes 

da sacristia, notícia nos meios de comunicação, e obrigou a urgente reparação
883

. Em 

1969 foi adjudicada a Francisco Pinto Loureiro a empreitada “Reconstrução do telhado 

da sacristia”
884

. 

Em 1970 principiaram as obras por diligência da Comissão Fabriqueira da Igreja de 

Paço de Sousa. Entre 1970 e 1980 estes trabalhos foram interrompidos por falta de 

verbas. Em 1972, a forte intempérie que assola o edificado obriga à execução da 

empreitada “reparação dos prejuízos causados pelo último temporal”
885

. Em 1974, a 

D.G.E.M.N. toma conhecimento que estão ser realizadas obras para a construção de um 

núcleo museológico, para aí se colocarem as peças dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII 

e XIX, expostas na sacristia
886

. Interrogam se esta obra estava contemplada no projeto. 

Sobre este ponto não encontrámos mais documentação. Sabemos no entanto que as 

obras de beneficiação dos telhados foram realizadas em 1976, pois como afirmam os 

arquitetos da D.G.E.M.N. embora sejam feitas periodicamente, a igreja encontra-se 

“num local fortemente exposto às intempéries da região”
887

. Foi endereçada uma 

missiva pela Comissão Fabriqueira ao M.O.P. na qual indicam que “as paredes 

ameaçam ruir pelo seu desaprumo”. Estas contêm elementos de valor como as portas 

com cantaria do século XVII, arcos, colunas toscanas, entre outros elementos. Salientam 

ainda que a derrocada das paredes poderia atingir o chafariz que se localiza no meio do 

claustro. Solicitam a comparticipação na consolidação e restauro
888

.  

Em 1978 há um parecer sobre a construção dos lavabos na Quinta da Casa do Gaiato.  

                                                           
882

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, 23 de abril de 1969. 
883

  Diário do Norte, 24 de junho de 1969.  
884

  Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas. 
885

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, 29 de abril de 1972, adjudicada a Ferreira dos Santos & Rodrigues, 

Lda. 
886

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, maio de 1974.  
887

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2538 cx.9/12, datada de 1 de março de 1976. Apresenta-se 

com orçamento que pode ser consultado no mesmo processo e cuja quantia total se encontra no 

Apêndice- Paço de Sousa – Fontes inéditas. 
888

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, 20 de agosto de 1979.  
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A Junta de freguesia de Paço de Sousa manifestou a 

preocupação da população local continuar a servir-se 

dos espaços sacros da antiga comunidade monástica 

para necessidades sanitárias. Embora tenham proposto 

uma localização, esta foi rejeitada pelo I.P.P. C., que  

 

Assinalado a preto o local proposto para 

construção 

elaborou um desenho que permite dotar de instalações que não comprometem a 

proximidade ao edificado
889

.  

Em 1980 o pároco Arlindo Peixoto solicita auxílio financeiro na nova construção do 

teto em masseira que desabou por cima da escadaria da antiga Casa Pia
890

. O arquiteto 

Alberto Bessa, a este pedido, reitera que a responsabilidade é da paróquia por ser a 

proprietária do referido corpo sobreposto, no entanto, como irão ser realizadas obras 

para impedir a entrada de águas pluviais na zona da sacristia, esta situação será 

impedida temporariamente
891

. Logicamente a resposta da paróquia é de não ter verbas 

para a realização da obra
892

. É concedida uma comparticipação de 50% da obra a 

realizar, pela Direção Geral do Equipamento Regional e Urbano, à paróquia
893

, a pedido 

da D.G.E.M.N.
894

. 

Foi dada uma informação oficial aquando da visita do presidente da Câmara Municipal 

de Penafiel, que levanta algumas questões e propõe outras. Primeiramente a registar 

que considerou o estado calamitoso em que se encontrava a sacristia, assim como o seu 

conteúdo, que corre sérios riscos, nomeadamente a imaginária religiosa, o altar em 

talha dourada e o teto com caixotões pintados. Propõe uma visita de técnicos das 

instituições que zelam pelos interesses de monumentos, o I.P.P.C. e a D.G.E.M.N. 

Como proposta final, sugere-se ainda que os sarcófagos e a tampa tumular, que se 

encontram no adro da igreja, deveriam ser recolhidas, para melhor preservação, e para 

tal serem colocadas em local coberto, ou mesmo constituir um núcleo museológico 

local
895

. Nesta sequência de requalificação de espaços com outras ocupações, devemos 

salientar a proposta do pároco em dotar a zona do claustro anexa à igreja de funções 

sociais, como creche, Centro de Apoio à terceira Idade, Biblioteca, Museu 

                                                           
889

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, 11 de maio de 1978. A imagem é anexa à documentação. 
890

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2537 cx.0008, 14 de agosto de 1980. 
891

  Idem, 27 de maio de 1981. 
892

  Idem, 23 de novembro de 1981. 
893

  Idem, 17 de dezembro de 1981 
894

  Idem.   
895

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2537 cx.0008, 14 de junho de 1983. 
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Iconográfico, entre outros
896

. A resposta a esta proposta foi célere, informando que as 

obras já estavam orçamentadas e seriam realizadas e quanto aos sarcófagos, enquanto 

não houvesse local mais apropriado, que se encontravam nos locais mais 

convenientes
897

.   

Em 1985 já é mencionada a viabilização para a reparação no telhado que ruiu por cima 

da escadaria da antiga Casa Pia, assim como a quantia orçamentada.  

No entanto, afirma-se que esta não se pode realizar enquanto o pároco não apresentar o 

projeto das obras que pretende
898

.  

No final deste ano, o Presidente da Câmara, António Fundo, solicita a atribuição de 

subsídios para a conservação do Mosteiro de Paço de Sousa
899

.  

Encontramos uma informação em que o I.P.P.C. elucida a D.G.E.M.N. das afetações 

do Mosteiro, ou seja, esclarecendo que apenas a igreja e sacristia 

são pertenças legais do I.P.P.C, logo a zona de claustro na ala 

nascente, onde existe a maior infiltração de águas, está localizada 

no espaço denominado de monumento nacional
900

. Estas obras 

encontram-se com a planta extraída do Boletim, sendo assinalados 

os locais para as obras
901

.  

Sobre este assunto, ainda em 1985, encontramos a menção de serem necessárias obras, 

pressupondo pois que estas continuam sem se realizar. Assinala-se o caráter de 

urgência, dada a progressiva degradação do interior da sacristia. É efetuada uma análise 

sobre o estado do mosteiro, concluindo-se que a igreja se encontra em bom estado de 

conservação, por ter sido reconstituída recentemente a cobertura, mas apresentando um 

agravamento no interior na parte sul, resultante de infiltrações de água. Elaborou-se a 

proposta de reparação de cobertura e a construção de um telhado no corpo da escada, 

assim como a remoção dos entulhos.                                                                                                                          

O I.P.P.C. propõe em 1985 a classificação da sacristia, assim como a inventariação das 

suas peças e a classificação do Claustro e Cruzeiro
902

. Em 1986 surge a classificação da 

                                                           
896

  Idem, 17 de junho de 1983. 
897

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2537 cx.0008, 27 de junho de 1983. Este documento 

encontra-se assinado pelo Diretor dos Serviços, arquiteto José da Silva Marques.  
898

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2537 cx.0008, 10 de janeiro de 1984. 
899

  Idem, 14 de novembro de 1984. 
900

  Idem ibidem. 
901

  Apêndice- Paço de Sousa – Fontes iconográficas, p. 491.  
902

 Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2537 cx.0008, 21 de outubro de 1985, Informação N.º 

38/85/IPPC-N.  

Sacristia - Obras 
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Projeto das obras indispensáveis para 

o livrar da humidade do solo- 1923 

Sacristia, Claustro com respetiva Fonte e Cruzeiro
903

. Foi elaborado um relatório de 

visita com vista a realizar-se as obras necessárias no edificado. São mencionados os 

seguintes pontos: degradação da cobertura, assim nas paredes exteriores e interiores, 

humidade nos pavimentos, pinturas nas portas, remodelação da instalação elétrica
904

. 

Em 1987 há uma empreitada de beneficiação da igreja e sacristia em que o empreiteiro é 

Augusto Ferreira
905

. Realizam-se várias obras na igreja, absidíolos, sacristia e diversos 

serviços como pintura, limpeza, entre outros. A memória descritiva confirma a execução 

dos trabalhos em obras que podemos considerar como de conservação
906

.  

Começa a afigurar-se-nos que o mosteiro foi solidamente construído na sua origem, pois 

sobreviveu às intempéries, ao sismo, à neglicência e ignorância humanas.  

A Igreja e o Mosteiro de Pombeiro  

Iniciamos a abordagem do mosteiro com a sua classificação em 1910
907

. 

O mosteiro de Pombeiro tem um pedido de orçamento para obras de 

reparação na armação do telhado
908

, datado de 1916, que não foram 

concretizadas; quando a questão das mesmas obras é novamente proposta, em 1921, a 

quantia é atualizada
909

.   

As memórias de 1916 referem o mosteiro em estado de abandono, sendo um dos 

principais fatores que contribuem para esta situação a infiltração 

de águas pluviais, causa contante tantas vezes mencionada nos 

nossos elementos. Nesta memória de 1916, podemos efetuar uma 

leitura em síntese da origem do mosteiro e gostaríamos de 

salientar a opinião expressa neste documento, que, mencionando 

a ordem de Cluny, afirma contudo que em Portugal os 

monumentos românicos, “salvo raras exceções, têm o 

cunho de uma fábrica acanhada, compatível com a falta 

                                                           
903

  A 21 de março de 1986. Informação recolhida no Forte de Sacavém. Vide Apêndice- Paço de Sousa- 

Fontes inéditas.  
904

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2537 cx.0008, 9 de maio de 1986. 
905

  No auto de adjudicação concorrem os seguintes empreiteiros: Joaquim Costa; Altino Coelho; Oliveira, 

Pereira e Valente; Ferreira Rodrigues, datado de 3 de setembro de 1987. 
906

  Forte Sacavém, Paço de Sousa, Processo 2538 cx.9/10, 20 de agosto de 1987.  
907

  Monumento Nacional, Decreto de 16-06-1910, DG 136 de 23 junho 1910. 
908

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas, pp.516-517. Referiremos ainda, mantendo o 

mesmo critério metodológico adotado nos outros elementos, que constitui comarca eclesiástica de 

Amarante no terceiro distrito em 1907; segunda vigararia de Felgueiras em 1916 e primeira em 1970. 

Cf. Inventário Coletivo dos Registos Paroquiais, p.248. 
909

 Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes impressas. Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 

2507 cx.34/27. 
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de técnica, com a pobreza local e a instabilidade política da população”. 

Descrevem também o edificado, referindo que a abside é pobre, embora a abóbada de 

berço demonstre um certo cuidado. Opina no entanto que este humilde património é de 

preservar, sendo condenável a incúria a que tem estado votado. A acompanhar esta 

memória
910

, temos a informação do envio, em anexo, do projeto dos telhados para 

reparação da armação, assim como da planta da igreja
911

.  

Há uma informação de terem sido praticados atos irregulares em 1919, prejudiciais ao 

monumento, que são imediatamente objeto de pedido de averiguações por parte da 

Direção Geral das Obras Públicas.
912

 

É apresentada uma sugestão, em 1921, de formar-se uma Comissão, composta por 

pessoas idóneas, cuja função seja constituírem uma direção de vigilantes, com intenção 

de conservar e preservar o edificado. É interessante verificar-se por parte de um 

funcionário de Estado, Estevão Torres
913

, a preocupação com a preservação do 

edificado e ainda o propor formas de garantir que estes cuidados sejam proporcionados.  

Igualmente é mencionado neste documento que, em 1920, a extinta Direção Geral de 

Obras Públicas e Minas informou a Direção de Obras Públicas do Porto sobre atos que 

prejudicavam o mosteiro e apurámos que os responsáveis por tais atos ocorridos em 

1916 tinham sido as entidades camarárias. Explicamos, a Câmara de Felgueiras adquiriu 

as arcadas dos claustros ao abade do mosteiro, que as tinha primeiramente comprado, e 

propunha-se a utilizar este elemento como meros materiais de alvenaria para a 

construção dos Paços do Concelho, sendo impedidos pela população local. Sobre esta 

questão inicialmente explicada no capítulo anterior, convém relembrar que tinham sido 

lavrados os dois títulos particulares dos claustros, um em 1896 e o outro já no início do 

século XX
914

, mais concretamente em 1902, tendo ficado como nominal o padre a título 

de representante da junta. O mesmo padre, João Manuel Gonçalves, anos após, e 

encontramos uma certa divergência na data em que ocorre, citando uns a data de 1916 e 

                                                           
910

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2507 cx.34/27. 28 de julho de 1921. 
911

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas, p.518. 
912

 Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2507 cx.34/27. 28 de julho de 1921. Assinada por 

José António da Silva Almeida. 
913

 Engenheiro Diretor que assina os documentos de 1916. Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, 

Processo 2507 cx.34/27. 
914

 Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 16 de setembro de 1902. Este 

documento é datado de 1943 e expedido pelo Presidente da Junta de freguesia, relatando a história e 

situação do claustro desde 1879.  
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Projecto das obras indispensáveis para 

o livrar da humidade do solo 1923 

outros a de 1919, a “venda d’os claustros à Câmara Municipal do Concelho”
915

. 

Sabemos também que já tinha sido demolida uma ala inteira dos claustros, pretendendo 

fazer socalcos e outras obras com a cantaria, daí não ser estranha a venda para o mesmo 

efeito. Com a reação violenta da população a esta venda e à pretensão de dar 

continuidade ao possível aproveitamento do material do claustro como matéria de 

construção, crê-se que a Câmara só teve oportunidade de levar o tal gradeamento que 

prontamente restituiu ao local. Temos conhecimento que em 1926 a Câmara cede à 

junta os claustros para aí se “construir” uma escola. Este projeto não passou de mera 

hipótese, por o local não apresentar largura suficiente para essa adaptação. O espaço do 

claustro havia sido utilizado pelos vários padres que ocuparam a igreja, pela inerência 

de espaços, com a residência paroquial, pois esta comunicava pelo interior com o 

claustro. Ainda como estragos, devemos referir que tinha sido colocado dinamite junto 

do esgoto para as águas pluviais, cuja explosão provocou uma fenda a toda a largura da 

fachada interior do claustro. São referidos todos os estragos no mosteiro como sendo de 

pequena importância
916

, pois o claustro não tinha sido ainda demolido, tendo sido 

somente retirado nove grades de ferro da fachada interior.  

Em 1923 novas obras são realizadas no mosteiro, designadas por “proposta de obras 

indispensáveis para o livrar da humidade do solo”
917

, 

nas quais é alargado o estreito caminho que circunda o 

mosteiro
918

, permitindo-lhe o acesso pela horta do 

passal, para evitar a acumulação de águas, dirigindo-as 

por meio de valetas calçadas para o campo próximo da 

fachada principal. As obras indicadas no orçamento 

consistem nas seguintes: expropriações indispensáveis; 

                                                           
915

  Não sabemos os termos exatos da venda, porque temos dados que referem como venda e outros que os 

afirmam como propriedade legal da Câmara, aquando da cedência dos títulos. Forte Sacavém, 

Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. Cremos no entanto que os bens são de pertença 

pessoal do padre porque os cede em testamento a um herdeiro, António Gonçalves Roda. Mais tarde, 

em 2001, a sua filha e neta do padre João Gonçalves, Carolina Roda, relata a história desta questão de 

forma díspar em relação ao exposto pela documentação. Afirma, em história de família, ter sido 

entregue por um amigo que tinha adquirido as duas parcelas a título de uma divida por saldar ao 

padre. Cf. Público de 27 de dezembro de 2001. 
916

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2507 cx.34/27. 14 de agosto de 1916. 
917

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas, pp.515, 519 e 520. 
918

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2507 cx.34/25. 26 de novembro de 1923.  
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movimentos de terras (escavações e transportes); construção de um muro de suporte 

(fundação e elevação); calçada à portuguesa nas valetas
919

.  

Em 1929, a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Felgueiras solicita obras 

no mosteiro, para evitar a ruína e o abandono a que este tem estado votado, observando 

o facto da terra que rodeia o elemento quer pela nascente quer pelo norte, ocultar a traça 

da abside românica, e ficando o local no inverno transformado em terreno pantanoso
920

.  

Em 1930, face ao exposto, o ministro do comércio e comunicações emite uma ordem de 

serviço, consistindo num pedido de informação sobre o estado do mosteiro
921

. O diretor 

da D.G.E.M.N., arquiteto Baltazar Castro, informa que o mosteiro tem um orçamento 

aprovado, carecendo todavia de dotação
922

. Poderemos ver que tal lamentável facto 

burocrático repetir-se-á mais vezes nas futuras intervenções do mosteiro.  

Em 1931 encontramos várias folhas de pagamento ao carreteiro Mário Bento Padilha, 

pelo transporte de telhas para as coberturas do mosteiro
923

. Cremos existir obras nesta 

data comprovadas pelos vários transportes efetuados. Data igualmente de 1932 uma 

nota interessante de salvaguarda de bens patrimoniais, quando é solicitada pela 

D.G.E.M.N. a informação sobre qualquer “pretensão de desvio de obras d’arte” dos 

respetivos monumentos, para obviamente poderem impedir
924

. A nota acentua o facto de 

que as obras destinam-se a permanecer nos locais de origem
925

. Pensamos que este 

apontamento está associado ao pedido de empréstimo ao museu de Alberto Sampaio, 

em Guimarães
926

, de três frontais de couro, referidos como os únicos do país, embora se 

acrescente que o abade é “um homem culto e que sabe guardar com o devido zelo e 

respeito os bens do Estado”.  

Em 1935, o pároco Francisco de Sousa pede auxílio ao arquiteto Baltazar de Castro, em 

vários pontos, de que somente enumeraremos alguns: o pedido de desaterro na 

envolvente da igreja; a reparação da porta lateral da igreja por haver amigos do alheio; 

A colocação de vidros e vitrais para impedir as aves, corujas e pombos de se instalarem 

                                                           
919

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2508 cx.0035. 26 de novembro de 1923.  
920

  Idem, 3 de julho de 1929. 
921

  Idem, 22 de maio de 1929. 
922

  Idem. 24 de maio de 1929. 
923

  Vide Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
924

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2508 cx.0035. 28 de janeiro de 1932. 
925

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2508 cx.0035. 28 de janeiro de 1932. 
926

 Entrámos em contato com o Museu de Alberto Sampaio, com o mestre Manuel Sampayo Graça, na 

qualidade de Diretor do Museu, Diretor de Paços dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães e 

do Museu de Etnologia do Porto, que asseverou os frontais de couro ainda se encontrarem no museu. 

Contato a 6 de agosto de 2012.  
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dentro da igreja
927

. Em 1936, este serviço ainda não foi concluído, pois o mesmo pároco 

relembra a anterior promessa e pede para ser colocada a porta lateral para evitar novo 

arrombamento e novos roubos na igreja
928

.  

Em 1938, possuímos a informação de várias jornadas quinzenais
929

, com a 

comparticipação do Fundo de Desemprego, encontrando a indicação de adjudicação da 

tarefa de mão de obra para diversos trabalhos, a Francisco Pinto
930

. Esta empreitada 

envolveu trabalhos de cantaria moldurada nos capitéis.  

Em 1939, obtemos uma exposição do pároco João Alves Araújo, sobre o estado da 

igreja, informando que as obras já realizadas deixaram os capitéis feitos de novo, mas 

sem estarem colocados nos locais; o interior da igreja também ainda se encontrava com 

andaimes de madeira; a escadaria do exterior continha cascalho e pedra que impediam o 

acesso; o claustro, onde supostamente seria construído um salão para ser utilizado pela 

freguesia está apenas meio soalhado, sem porta, nem janelas, com o telhado em mau 

estado, danificando o que foi realizado no pavimento. O padre pede também a 

substituição do pavimento da igreja por madeira, invocando que era este o material de 

origem e que a pedra fria e húmida afugenta as crianças pobres da catequese
931

. Ainda 

em 1939, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, temos várias folhas de 

jornadas pagas, que comprovam terem sido executadas obras no mosteiro
932

. Rogério de 

Azevedo opina favoravelmente em abril, sobre a possível função da catequese poder ser 

no primeiro andar do claustro, considerando este espaço como aceitável, e 

acrescentando que o acesso pela escada exterior já se encontrava construído
933

.  

Na década de 1940, mais precisamente em 1942, 1943, 1945 e 1948 foram despendidas 

verbas e realizados trabalhos designados como restauro
934

. Especificando alguns pontos, 

em 1940, por ocasião das festas centenárias, o pároco João Araújo solicita o arranjo de 

vários elementos, relembrando que chove tanto dentro da igreja como fora, e que o 

acesso continua a conter pedra no adro, sendo conveniente a remoção, tantas vezes já 

pedida. As tampas das sepulturas entretanto foram substituídas por material pétreo, 

encontrando-se ainda debaixo do coro. Sugere-se o aproveitamento destas madeiras, 

                                                           
927

  Idem, 10 de junho de 1935. 
928

  Idem, Processo 2508 cx.0035. 23 de outubro de 1936. 
929

   Vide Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
930

   Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 16 de dezembro de 1938. 
931

   D.R.C.N. – Processo DRP- CLS- 1327, de 23 de março de 1939.  
932

   Vide Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
933

   Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 22 de abril de 1939. 
934

   Vide Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
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assim como de outras resultantes de demolições, serem vendidas, podendo essa verba 

reverter a favor de uma pintura nos bancos da igreja. Estes encontravam-se deteriorados 

pelas aves que se instalaram no interior. São referidas também as paredes do coro, que 

servem de pretexto para se afirmar que se espera não serem as festas motivo para a 

derrocada das mesmas
935

. O pároco retorna a este assunto passados apenas uns dias, 

insistindo nas obras e frisando que nas redondezas todos recebem subsídios, sem 

carecerem dos mesmos, sendo apenas exceção o mosteiro
936

. Rogério de Azevedo 

responde, explicando que o motivo das pedras encontrarem-se no adro reside no facto 

de se estar a pensar aproveitar esse material para completar a escadaria do claustro. 

Quanto às reparações, ainda não foi dada dotação desde 1938.  

Nesta década destacamos a incidência de fortes ventos que assolaram o nosso país em 

1941, tomando estes a designação de ciclone. Pombeiro foi afetado, sucedendo ser 

necessário executar obras de reparação no mosteiro.  O pároco João Araújo explica as 

condições de falta de telhas e de quando chove entrar tanta água como fora da igreja, 

lastimando o estado a que chegaram os tetos das capelas laterais
937

. O mosteiro foi 

visitado em novembro, sendo referida a existência de uma laje sepulcral, epigrafada, 

com a indicação de esta dever ser recolhida e colocada na vertical
938

.  

Em 1942, Joaquim Areal, arquiteto Chefe da Secção, expõe ao arquiteto Diretor dos 

Monumentos Nacionais que as obras deveriam ser dotadas de verbas suficientes para as 

completar de uma só vez, evitando assim as críticas constantes aos serviços, o prejuízo 

inerente no edificado, constituindo estas as principais condicionantes que provocam a 

lentidão dos trabalhos e por vezes a sua interrupção
939

.  

Em 1943, encontramos uma exposição do presidente da junta de freguesia à 

D.G.E.M.N. relatando as vicissitudes do mosteiro, especificamente o claustro, e pedindo 

que “olhasse pela conservação do pouco que resta de tanta grandeza passada, que bem 

merece o carinho e respeito de nós todos”
940

. O pároco José Henrique Correia pede 

também obras na sua residência, que considera inabitável. Temos dados que 

demonstram ter havido uma dotação para a realização de obras de restauro em 1943, no 

                                                           
935

   Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 15 de abril de 1940.  
936

  Idem, 26 de abril de 1940.  
937

  Idem, 23 de novembro de 1941.  
938

   Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 24 de novembro de 1941.  
939

  Idem, 24 de novembro de 1941. 
940

  Idem.  
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mosteiro, e registando-se outras em 1945, com a designação de “Diversos trabalhos no 

Mosteiro de Pombeiro”
941

.  

Em 1944 encontramos referido o nome do herdeiro do padre João Manuel Gonçalves, 

Gonçalves Roda, sem nenhuma alusão ao episódio anteriormente relatado, apenas 

constando que deve ser expropriado da parcela do terreno do qual é proprietário, por ser 

muito inconveniente existir o acesso dos carros de bois pelo claustro.  

Também data deste ano a proposta por ajuste particular a Francisco Loureiro para 

executar diversos trabalhos no Convento de Pombeiro
942

. Lembremos as afirmações de 

Miguel Tomé
943

, sobre as adjudicações dos trabalhos na D.G.EM.N., atestando o facto 

de estas serem no início realizadas através de administração direta, passando mais tarde 

a concursos limitados. Somente mais tarde, na década de 40, este sistema sofreu uma 

alteração, devido ao conhecimento de várias equipas de trabalho e da competência 

demonstrada em trabalhos anteriores, encontraremos mesmo a dispensa da 

obrigatoriedade de concurso público
944

. É evidente que ocorreram exceções, como é 

este caso, comprovando apenas os trâmites não serem lineares numa compartimentação 

temporal.  

Neste ano é pedida a dotação de verba pelo Diretor Geral da D.G.EM.N., para a 

conservação de um quadro de Vieira Lusitano, espólio do mosteiro
945

. Uns meses 

depois, o pintor Augusto Tavares opina sobre o valor do quadro, afirmando que este “é 

digno de ser restaurado”
946

.  

Sabemos que as obras de 1946 foram suspensas por falta de dotação, devido à redução 

de verbas atribuídas para a realização dos trabalhos
947

.  

Em 1947, é solicitado o estudo das arcas tumulares do mosteiro, tencionando serem 

colocadas condignamente num local para exposição
948

. Neste documento também é 

requerido que as pedras isoladas provenientes dos restauros anteriores sejam guardadas 

como testemunho de arte histórica. Estas são no entanto solicitadas pelo pároco Luiz 

                                                           
941

   Vide Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
942

   Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 24 de novembro de 1944. 
943  TOMÉ, Miguel – Património e Restauro em Portugal. Vols. I, II e III. Porto: Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, 1998. Cf. p.84. 
944

 SOUSA, Alexandra Lage Dixo – Casa do Infante/Intervenções. Porto: Dissertação de Mestrado 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, I volume. Cf. p. 90. 
945

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 9 de abril de 1945. 
946

  Idem, 22 novembro de 1945. 
947

  Idem, 4 de dezembro de 1947.   
948

  Idem, 13 de maio de 1947.   
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Veiga, para construir um muro
949

. No mesmo documento, o pároco Luiz Veiga afirma 

que as duas portas construídas para serem colocadas na entrada norte do mosteiro ainda 

não foram colocadas, apesar de estarem concluídas. Esse facto, além de constituir 

motivo para críticas, contribui para a facilidade de roubos, como recentemente tinha 

ocorrido com a caixa das esmolas. No final do ano temos a resposta da D.G.EM.N. 

sobre o motivo para ainda não ter sido colocada a porta para a entrada norte, por não se 

encontrar concluído o restauro do portal; quanto à questão da pedra, é indicada 

constituir a melhor solução guardá-la dentro do mosteiro até a conclusão das obras de 

restauro do monumento. Temos também conhecimento que foi realizado, dentro do 

âmbito da reforma geral dos telhados, a reparação da cobertura da nave central
950

.  

Por outro documento somos informados que as duas arcas tumulares e a tampa sepulcral 

do mosteiro devem ser colocadas numa sala intitulada Sala dos Túmulos, no Paço dos 

Duques, em Guimarães.  

Apercebemo-nos da disparidade de critérios subjacentes aos bens do mosteiro de 

Pombeiro, no mesmo ano, e nos mesmos documentos, pois as pedras soltas guardam-se 

como testemunhos históricos no interior do mosteiro, sem questionar o valor com uma 

análise nem a possível reutilização, e os sepulcros são descontextualizados do local de 

origem.  

É pedido uma dotação para a continuidade dos trabalhos de limpeza, reparação e 

conservação. É referido no âmbito de restauro terem sido reconstituídos os absidíolos 

laterais da capela-mor, assim como o portal exterior do transepto
951

.   

Em 1951 o telhado ruiu na dependência anexa ao coro da igreja, local onde se 

guardavam as peças de talha dourada, sendo necessário proceder à remoção destas 

assim como à reparação da cobertura.  

Em 1952 ocorreram “Reparação de Telhados na igreja de Pombeiro”
952

, com 

continuidade em 1954, incluindo, além da reparação das coberturas, as 

obras de restauro do coro
953

.  

                                                           
949

  Idem, 20 de outubro de 1947 
950

  Idem, 4 de dezembro de 1947.   
951

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 5 de dezembro de 1947.   
952

 Vide Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. No Apêndice – Fontes Iconográficas, p. 546, 

podemos analisar que a imagem data de 1953 e permite observar o estado dos telhados. Encontram-se 

outras páginas em fontes iconográficas datadas desta época, com inclusão de imagens dos tetos, após a 

reparação. Cf. p. 535.  
953

  Vide Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 

Reparação de telhados 
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Em 1953 foi reconstruído o teto em abóbada, havendo um relatório de 1954 dos 

trabalhos em curso, da reconstrução sobre o coro, da consolidação do cadeiral, assim 

como uma reparação ligeira dos telhados.  

As obras de 1955 têm a designação, pouco habitual nestes processos, de “Diversos 

trabalhos de construção civil no Mosteiro de Pombeiro
954

”. Em 1958 é necessário 

proceder a trabalhos urgentes na cobertura, cujos registos vão de março a outubro
955

.  

Pelos registos fotográficos que obtemos, constatamos que foram realizados várias 

remoções de elementos de talha e madeiramentos, assim como analisadas deteriorações 

em outros. Pode-se observar nas várias imagens algumas situações descritas e alguns 

dos elementos. O cadeiral encontrava-se deteriorado, como é visível na primeira 

imagem, tendo sido já referido o restauro no coro.  

     
Cadeiral

956
 Peças de entalhe

957
 Peças de entalhe

958
 Fragmento de 

balaustrada
959

 

Peças de entalhe
960

 

 

Em 1958, a Sociedade da nau de São Vicente visita o que denomina de “ruinas do 

convento de mosteiro”, pensando encontrar as peças de talha do século XVII/XVIII 

para aplicarem na nau, a título de decoração. Foram informados pelo delegado da 

D.G.EM.N., que efetua uma distinção sobre estes elementos, estabelecendo que uns 

mais tarde serão aplicados no monumento, e que outros foram assinalados como inúteis, 

para os arranjos e restauro da igreja
961

. Desta forma, não será de surpreender que esta 

instituição, evocando a possível perda total da talha por encontrar-se carecida de 

restauro e deste modo imprópria, providencie o transporte, para o mosteiro da serra do 

Pilar, da guarnição dos arcos e das colunas da igreja. O mosteiro serve de arrecadação 

enquanto a nau está em construção nos estaleiros de Aveiro e estes elementos são para 

aplicar futuramente como decoração da dita nau, acrescidos das esculturas em madeira, 

                                                           
954

  Idem. 
955

  Idem. 
956

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas p. 532. 049123 Coro-alto: cadeiral 1953. 
957

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas p. 536. Imagem 049135. Peças de entalhe 

desmontadas, 1958. 
958

  Idem. 
959

  Idem, Imagem 049138 “fragmento de balaustrada”, 1958, 
960

 Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas p. 536 Imagem. 049135 Peças de entalhe 

desmontadas, 1958. 
961

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 11 de agosto de 1958.  
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Interior 

altar-mor 

1965 

quatro em número, duas provenientes do coro e outras duas dos vãos dos telhados
962

. 

Todos são coniventes neste processo de espoliação da talha, autorizado superiormente 

por Arantes Oliveira, “desde que não tenha aplicação no restauro”
963

. Mais tarde é 

pedido um orçamento destes elementos dispersos e por conseguinte com perda evidente 

de valor que será enviado ao arquiteto chefe da secção. O preço indicado será inferior ao 

indicado para a venda à Sociedade da nau de São Vicente
964

.  

Os trabalhos executados em 1958 compreendem principalmente a limpeza geral dos 

telhados, a reparação da cobertura na nave, a da capela-mor e transepto sul e finalmente 

a colocação de vidros nos janelões. Temos a anotação que a falta deste elemento vítreo 

acarretava no interior o abrigo de muitas aves, incluindo pombos, mochos e até 

morcegos.  

A década de 1960 enceta as reparações dos telhados no final de 1960, havendo uma 

sequência em 1961 dos trabalhos, com a consolidação da cúpula de zimbório, assim 

como da reparação das coberturas.  

Percebemos que em 1962 ainda foi necessário reconstruir o telhado da nave lateral 

esquerda e que em 1964 houve a consolidação da abóboda da capela – 

mor. Em 1964 também houve a construção no adro de um coreto sem 

que tenha sido dado conhecimento à D.G.E.M.N.
965

.  

Assinala-se em 1965
966

 uma situação peculiar com o projeto do altar 

do arquiteto Maya Santos
967

 descrito pelo arquiteto chefe da seção da 

D.G.E.M.N. como um singelo móvel, enquadrado no ambiente do conjunto, e tendo 

como resposta do arquiteto chefe da repartição que, pelo desenho enviado, o dito altar 

“é um mono”, requerendo uma fotografia
968

. Na troca de impressões devemos salientar a 

polidez com que o arquiteto chefe informa que o “altar é pela sua conceção um 

elemento com a transparência necessária para se enquadrar harmoniosamente no 

ambiente como um elemento funcional”
969

. A decisão do arquiteto diretor dos serviços é 

inabalável e considera a solução imprópria, recomendando a consulta da Junta Nacional 

de Educação. Pronuncia-se a concordância do dito altar, assinada por Arantes e 

                                                           
962

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 15 de setembro de 1958.   
963

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 23 de setembro de 1958.   
964

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas.  
965

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2509 cx.0036. 23 de junho de 1964.   
966

 Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas p. 548. Imagem 049159. 
967

  Processo 2509 cx.0036. 19 de maio de 1965.   
968

  Idem, 2 de junho de 1965.   
969

  Idem, 5 de julho de 1965.   
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Oliveira
970

. São neste ano realizadas várias obras, desde reparações ligeiras dos telhados 

a uma nota pouco comum, aquando da recolha, que trata da necessidade de extermínio 

dos morcegos no mosteiro, a que se seguem as obras de conservação e defesa do 

monumento e novamente, a encerrar o ciclo do ano, o cuidado com as coberturas, com a 

reconstrução do estuque de vários pontos dos tetos da capela-mor, nave e absidíolos. 

Estes últimos trabalhos ainda prosseguem no ano seguinte, havendo apenas o registo em 

1969, com a assinalação de beneficiação da cobertura. Encontramos nos registos 

fotográficos a indicação que em 1969 se instalaram colunas
971

. Descobrimos as obras 

nesta década adjudicadas a Francisco Pinto Loureiro, que tem executado de forma 

constante as várias empreitadas, desde 1952.  

Em 1971, foram realizados na Igreja do Mosteiro de Pombeiro “Trabalhos de 

Conservação”
972

, incluindo o desmonte, pintura, restauro e colocação do catavento da 

torre sul e a reparação geral dos telhados. Data também deste ano a observação sobre o 

facto da instalação da iluminação ser inestética, promovendo a substituição desta
973

. 

Devemos referir a existência em 1972 de registos fotográficos referentes às intervenções 

nas coberturas
974

, de que encontramos correspondência em documentação, havendo um 

dado sobre o motivo, um temporal de fevereiro que agravou o estado já deficiente dos 

telhados. Nesta documentação também é referido o estado precário das paredes, que 

segundo o pároco Joaquim Ribeiro ameaçam ruir. A esta situação leva a uma possível 

conjetura em que o motivo apontado é a reconstrução efetuada décadas anteriores, com 

o reaproveitamento de materiais e sem a consolidação da mesma. Sabemos que no 

cunhal nascente-sul do corpo da igreja é anotada a existência de uma fenda
975

, que se 

prolonga com início na cornija até ao nível das padieiras do primeiro piso
976

. O pedido 

de auxílio de pároco é título de informação nos meios de comunicação em outubro de 

1972
977

. A informação sobre o estado do mosteiro é observada, sendo anotado pelos 

técnicos da D.G. E. M.N. que os telhados tinham sido recentemente intervencionados e 

nada há a apontar na igreja, apenas na sacristia; o pavimento da capela-mor apresentava-

                                                           
970

  Idem, 2 de agosto de 1965.   
971

 Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas p. 538, Imagem 049162; p. 531 Imagem 

049163 e p. 548, imagem 049161. 
972

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
973

  Processo 2509 cx.0036. 3 de setembro de 1971. 
974

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas p. 543. 
975

 Cf. com  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro –  Fontes iconográficas p. 557. 
976

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2510 cx.0037. 
977

  Notícias de Vizela, com o título: “Mosteiro de Pombeiro – Quem lhe acode?” 
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se com musgo e encharcado porque o cano que tinha sido construído em anos anteriores 

necessitava de ser limpo e desobstruído; a presença de vegetação no espaço 

compreendido entre a parede do absidíolo sul e o terreno vizinho favorecia o uso do 

local para sentina pública; era essencial reconstruir os revestimentos e rebocos 

exteriores e fixar adequadamente os madeiramentos das paredes na capela-mor; e por 

último, o que realmente possui um caráter urgente, a presença da fenda referida 

anteriormente
978

. É proposto, então, executar a cobertura da capela-mor, a da ala do 

claustro, a da sacristia, assim como a reconstrução parcial da parede. 

Em 1974, depreendemos que nada ainda foi feito em relação à sacristia, que se mantém 

em perigo de desmoronamento, sendo necessário proceder ao seu escoramento. Neste 

ano, efetuam-se igualmente a limpeza e reparação dos telhados
979

.  

Em 1975, registam-se trabalhos de conservação que envolvem obras 

profundas nas fachadas
980

 e outros de drenagem. Encontramos 

especificados os trabalhos de conservação, sendo finalmente resolvido o 

problema na sacristia, com o apeamento e reconstrução das paredes  

escoradas nas fachadas nascente e poente do corpo da mesma, e a reparação da 

cobertura. 

Em 1976 registam-se diversas obras. Encontramos uma nota sobre a chave de acesso ao 

interior da igreja depender de uma pessoa que não reside nas proximidades e este facto 

acarretar inconveniências a quem queira visitar o monumento
981

.  

Em 1977, ocorre um roubo na igreja, sendo necessário a reparação das portas
982

. Foi 

arrombada a porta do claustro e roubadas cinco imagens, dois castiçais, entre outros 

objetos. As imagens roubadas, a que atribuíam valor de antiguidade, eram da Nossa 

Senhora do Rosário, São Jacinto, Santo Henrique e uma da Virgem com o Menino
983

. A 

notícia no jornal
984

 informa-nos que os castiçais são de talha, com cerca de um metro de 

altura e datados do século XVIII. Nada mais se conseguiu apurar sobre estes objetos. 

Datam deste ano as novas coberturas na zona do zimbório e capela-mor, havendo 

registo de reparação de portas. 

                                                           
978

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2510 cx.0037. 7 de novembro de 1972.  
979

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
980

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas p. 542. A imagem é 049186, p.530.  
981

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2510 cx.0037. 5 de maio de 1975. 
982

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
983

   Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2510 cx.0037. 9 de novembro de 1977. 
984

   Não pudemos apurar a fonte, mas encontra-se datado de 12 de novembro de 1977.  

Vista parcial - 
Paredes 

escoradas-1975 
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Fachada posterior 

Em 1978, foram executadas obras designadas de reparação diversa e constatamos que o 

caracter é de conservação, podendo analisar-se os cuidados com as paredes de fundação, 

quando é mencionada a limpeza e impermeabilização
985

. Observa-se ainda uma 

empreitada que inclui a drenagem e revisão de rufos e caleiras, incluindo a revisão de 

tetos
986

.  Nesta, sabemos que foi consolidado o teto em abobadilha de madeira pintada, 

tendo sido substituídas as peças estruturais que apresentavam falta de condições, e 

havendo também a reconstrução de zonas destruídas com madeiramento
987

. 

No final de 1978, em dezembro, ocorre um temporal que deita abaixo um pedaço de 

talha de uma janela da capela-mor
988

. O bocado da talha caiu sobre o absidíolo 

direito
989

, provocando estragos no telhado e levando a um pedido para reparação cuja 

adjudicação sucederá em 1979
990

. Parece-nos que a morosidade de alguns trabalhos 

deverá ter comprometido a conservação do edificado, embora não exista esta 

informação anotada.  

Em 1979, houve a reparação de tetos e telhados, com a reconstrução de rebocos, 

existindo ainda o registo de trabalhos de beneficiação diversa
991

. Nestes 

últimos, depreendemos a continuidade e conclusão dos anteriores pelo 

exposto na memória, que afirma que lhes darão prosseguimento
992

. 

Podemos observar a imagem da fachada posterior em obras
993

. 

Em 1980, o Mosteiro é novamente fonte de notícias através de uma 

exposição da deputada Maria José Sampaio que critica o abandono a que está votado
994

. 

Esta notícia imediatamente tem respostas, e é assunto de troca de informações das 

entidades responsáveis. De facto não se encontra em abandono, esclarece prontamente a 

Secretaria do Estado da Cultura, assim como a D.G.E.M.N., devendo apenas aguardar-

se o provimento da proposta de aprovação para a recuperação
995

. Rui Feijó, Delegado 

Regional, acrescenta sobre este assunto que se encontra num lamentável estado de 

conservação, afirmando o mesmo o arquiteto Francisco de Azeredo da D.G.E.M.N., que 

                                                           
985

   Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2515 cx.42/7. Datado de 12 e 18 de julho de 1978.  
986

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
987

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2515 cx.42/6. 17 de julho de 1978. 
988

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2510 cx.0037. 12 de dezembro de 1978. 
989

  Idem, 15 de janeiro de 1979. 
990

  Idem, 24 agosto de 1979. 
991

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
992

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2515 cx.42/5. 12 de julho de 1979.  
993

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas p. 554, Imagem 049234. 
994

  Jornal de notícias de 13 de fevereiro de 1980.  
995

   Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2510 cx.0037. 16 de outubro de 1980.  



Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                      Capitulo V 

254 

 

Órgão 

embora admita que o mosteiro se encontra num estado deplorável, identicamente 

assevera esperarem a dotação do P.I.D.A.C. para o incluírem no plano de restauro
996

. 

Em 1981 há uma denúncia sobre a construção de uma moradia próxima do mosteiro que 

tem um parecer pela I.P.P.C. sobre a implementação de medidas cautelares localizadas 

nas faixas laterias da principal via de acesso
997

.  Temos também a informação sobre a 

recuperação da ala do claustro adossada à igreja.      

O órgão do mosteiro
998

, objeto de artigos e apanágios por vários autores
999

, aparece 

descrito como em total degradação em 1983, afirmando mesmo que se 

pensa não haver hipótese de restauro. Por Coelho Dias, tomamos 

conhecimento que, na análise dos Estados, pode concluir-se terem 

existido três órgãos no mosteiro de Pombeiro, prova evidente do 

interesse no acompanhamento litúrgico pelo instrumento musical. O 

último, do organeiro Francisco Solha, data do final do século XVIII e o 

que se alude acima encontrava-se em estado completo de degradação volvidos dois 

séculos. O órgão barroco continha 48 registos e é constituído em talha dourada 

policromada. Coelho Dias atribui a realização desta obra ao donato beneditino frei José 

de Santo António
1000

 e relembra o facto de os religiosos serem artistas 

multifacetados
1001

. Devemos realçar que esta questão da versatilidade dos religiosos na 

área artística já foi analisada especificamente sobre este autor, por Smith
1002

. O artigo de 

Coelho Dias é publicado dois anos após ter-se afirmado não haver hipótese de restauro, 

mas é evidente que houve uma campanha para a recuperação do património organeiro 

português e observamos o facto de o I.P.P.A.R. ter iniciado obras de restauro com a 

criação de uma Escola de Restauro de Órgãos.  

                                                           
996

  Idem, 6 de fevereiro de 1981. 
997

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2511 cx.0038. 2 de novembro de 1982. 
998

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas. Imagem 049092 p.548. 
999

  DIAS, Geraldo Coelho in O Órgão do Mosteiro Beneditino de Pombeiro, Revista de História Volume 

XIII – Centro de História da Universidade do Porto, 1995, pp 119-127. 
1000

DIAS, Geraldo Coelho in O Órgão (…). De acordo com o Estado de 1770-1773 e citamos, “As caixas, 

quer do órgão quer do correspondente órgão mudo, são obra em talha policromada, à maneira de 

mármores, realizada ou apurada pelo irmão donato beneditino, Fr. José de Santo António”. Cf. p. 

125. Devemos acrescentar que este objeto é tema de análise na obra de RRVS, cf, p.308, contendo 

referências e transcrições de DIAS, Geraldo Coelho, in O Órgão, (…) pp 119-130. 
1001 Este aspeto já foi referido anteriormente no capítulo 3, pelo mesmo autor. Cf. p. 122 nr.579 e pp.129-

130.  
1002

 SMITH, Robert C. in Frei José de Santo António Ferreira Vilaça Escultor beneditino do século -

XVIII, 2 Volumes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1972.  



Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                                      Capitulo V 

255 

 

O pároco solicita à D.G.E.M.N a reparação do órgão e levanta a suspeição deste ter sido 

pilhado pelos operários durante o decurso das obras no mosteiro, obtendo a resposta de 

esta ser uma suposição absolutamente gratuita, pois afirma conhecer o estado do órgão 

ao longo dos vários anos de trabalho e este ter-se encontrado sempre em estado de 

ruína
1003

. Informa ainda que as verbas disponíveis têm já uma aplicação definida, para 

beneficiação de coberturas e pavimento do claustro
1004

. O I.P.P.A R. faz um pedido de 

informação sobre os trabalhos de restauro do órgão em 1985
1005

, sendo a resposta dada 

pelo arquiteto José da Silva Marques em 1986, de que não foram iniciados quaisquer 

trabalhos de restauro do Órgão, mas que tinha havido um estudo de peritagem pela 

firma L.A. Esteves Pereira.  

As obras no edifício decorrem conforme previsto neste ano de 1983 e estranhamos a 

missiva do pároco em 1984 que, referindo-se à infiltração de águas pluviais, afirma que 

não está a pedir à D.G.E.M.N. que “tire umas pingas”, mas receia pelos estragos nos 

quadros já “tão deteriorados”
1006

. Anotemos que persiste o estado de degradação do 

mosteiro perante as obras realizadas, pois constatamos em 1985 uma exposição da 

D.G.E.M.N. ao I.P.P.A.R. em que afirma ser necessário proceder a uma consolidação da 

cúpula do zimbório, possuindo este fendas consideráveis, assim como ser necessária 

uma reparação da ala direita da cobertura, indicando que farão um estudo de 

recuperação completa do imóvel
1007

.  

Em 1986, sabemos que a cobertura apresenta sinais de mau estado, sendo referido o 

lado da epístola no teto do absidíolo, mas a verba disponibilizada destinava-se 

especificamente à reparação do zimbório
1008

. 

Em 1987 temos duas queixas do pároco, uma sobre a enorme quantidade de chuva que 

entra no mosteiro
1009

 e a outra sobre o transtorno causado pela plataforma de trabalhos 

colocada na área de celebrações religiosas, acrescida do facto de não aparecerem os 

trabalhadores. Solicita a rapidez e conclusão da obra, para poder retirar a plataforma
1010

. 

                                                           
1003

 Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2511 cx.0038. 30 de julho de 1983. 
1004

 Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
1005

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2511 cx.0038. 6 de março de 1985. 
1006

  Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2511 cx.0038. 3 de julho de 1984. 
1007

 Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2511 cx.0038. 3 de outubro de 1985. 
1008

 Idem. 17 de outubro de 1986. 
1009

 Idem. 25 de março de 1987. 
1010

 Idem. 24 de fevereiro de 1987. 
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O pároco redige um artigo
1011

 sobre as obras realizadas no mosteiro, citando as verbas 

gastas e relacionando-as com as obras respetivas, pedindo a atenção das autarquias 

responsáveis para o estado e a conclusão das mesmas. A súmula das obras realizadas 

este ano inclui drenagens, pavimentos interiores e exteriores da igreja e sacristia e 

limpeza das coberturas e torres
1012

.  

Data ainda deste ano a proposta da Câmara Municipal de Felgueiras de um protocolo 

com várias instituições, nas quais se inclui os Monumentos Nacionais, para delinear-se 

uma estratégia que restitua a dignidade e imponência do mosteiro, como ato cultural e 

patriótico, tendo em vista a sua reutilização
1013

. Na reutilização houve a registar a 

proposta de constituir uma pequena pousada com ambiente calmo, resolvendo dessa 

forma a falta de infraestruturas na região para receber empresários
1014

.  

São indicados problemas de foro legislativo quanto às pertenças, porque o espaço onde 

o mosteiro se inscreve tem vários proprietários: a Igreja, o Estado, a Câmara e 

particulares. No espaço do mosteiro, após um estudo, foram separados quatro setores 

para a execução das intervenções: a igreja com a ruína do coro e cadeiral
1015

, a 

necessidade premente de restauro da talha e do órgão e a resolução de infiltrações; o 

corpo nascente composto pelo antigo corpo monástico, com a localização da biblioteca 

a carecer de obras urgentes e principalmente nas coberturas; o corpo norte, que tem a 

ligação com a ala norte do claustro já tinha iniciado os trabalhos sob a alçada da 

D.G.E.M.N.; e por último o corpo poente, caracterizado por ser ainda habitacional e 

espaço agrícola, revelando potencialidade para recuperação
1016

.  

Em 1988 o presidente do I.P.P.A.C., António Ressano Garcia Lamas, visita o mosteiro e 

considera, face ao abandono e degradação patentes no mosteiro, que se deve limpar a 

igreja e executar obras urgentes na cobertura; arrumar e limpar os espaços no interior da 

igreja, atribuindo essa tarefa ao arquiteto Maia Pinto, nomeando-o como responsável em 

nome da instituição; no âmbito de salvaguarda e valorização do conjunto, propõe um 

levantamento topográfico e arquitetónico e a aquisição de habitações e terrenos 

                                                           
1011

Notícias de Felgueiras, O Mosteiro de Pombeiro “uma esperança”, 8 de outubro de 1987. Padre 

Joaquim Sampaio Ribeiro. 
1012

Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2511 cx.0038. 12 de agosto de 1987. 
1013

Processos consultados DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. Datada de 26 de março de 

1987. 
1014

Processos consultados DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. Datada de 22 de outubro de 

1987. Assinada por Margarida de Queiroz e Lencastre. 
1015

 O testemunho histórico da importância do cadeiral é enviado em documento em novembro de 1987 

(dia 8) e inclui uma fotocópia do livro de SMITH, Robert, da página 75.  
1016

 Processos consultados DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. Datada de 22 de abril de 1987. 
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anexos
1017

. Se têm conhecimento dos terrenos e habitações que pertencem a outros, é 

estranho avançarem com as obras sem nada lhes comunicar, como refere Carolina Roda, 

que já referimos anteriormente. Afirma ter sido demolido o acesso sobranceiro aos 

claustros e estarem a realizar-se obras, “sem que para tal tivesse sido ouvida”
1018

. Esta 

queixa é enviada para Margaria Coelho do I.P.P.C., mencionando sobre a herdeira que 

“a mesma se reclama de ser proprietária dos claustros”. Não encontrámos mais 

esclarecimentos por parte do I.P.P.C. sobre o avanço das obras antes da compra nem de 

qualquer outro tipo, a não ser, mais tarde, a importância da transação de venda. 

Encontramos informações sobre os diversos trabalhos a serem executados neste ano e 

incluem a limpeza e arranjo das coberturas; o arranjo do cadeiral do coro; a reparação 

do pavimento em madeira e a reparação da rosácea
1019

. Na Comissão Técnica que 

acompanhará os trabalhos, como responsável pela D.G.E.M.N. é nomeado o diretor dos 

serviços, o arquiteto Heitor Alves Bessa, embora esta não seja constituída devido ao 

parecer de Maia Pinto
1020

.  

Data também de abril deste ano uma informação dada por Mónica Baldaque ao I.P.P.C. 

sobre a perda de objetos, deitados fora aquando do decurso das obras de drenagem, 

lembrando que certamente poderiam ter sido fotografados e recolhidos
1021

.  

Sobre a recolha de peças e registo fotográfico iniciou-se este ano o relatório e inventário 

das mesmas. Foi destacada uma técnica do Museu Nacional de Soares dos Reis, Maria 

Teresa Mergulhão. O volume extenso das peças causou por vezes a interrupção dos 

trabalhos e ainda se acrescente que houve peças que não foram inventariadas, sendo 

referenciadas de forma informal na documentação apensa. Entre estas, destacam-se: 

fragmentos de pedra com elementos decorativos, fragmentos de talha (descritos como 

muitos e diversos de maior ou menor dimensão) e livros, Foram encontrados dezoito 

livros nos vários espaços do mosteiro, que posteriormente serão limpos e classificados. 

                                                           
1017

Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2511 cx.0038. 23 de fevereiro de 1988. Cf. 

Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes iconográficas, pp- 560-595. Processos consultados DGCN 

- DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. 
1018

Processos consultados DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. 2 de setembro de 1988.  
1019

Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
1020

Citamos o arquiteto Maia Pinto, “Foi-nos também comunicado pelo professor Campos o convite feito 

ao arquiteto Heitor Bessa da Direção Regional Norte dos Monumentos Nacionais pela Câmara 

Municipal, para integrar uma comissão para trabalhar sobre Pombeiro. Este convite resulta do bom 

relacionamento da Câmara com aquele arquiteto. Sobre este assunto manifestei a minha opinião 

pessoal de que nesta altura não havia necessidade de instituir tal comissão”. Processos consultados 

DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. 14 de abril de 1986. 
1021

Processos consultados DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. 15 de abril de 1988. 
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Levanta-se a questão de, após este serviço, onde devem ser colocados, por se considerar 

o mosteiro não reunir condições para a conservação
1022

.  

Em 1989, o padre Joaquim Sampaio Ribeiro solicita sanitários exteriores para uso do 

povo, assumindo os encargos económicos mas pedindo as orientações, como a eventual 

localização e esclarecimentos nos procedimentos técnicos à D.G.E.M.N. 

O mesmo padre ameaça resolver uma situação de obstrução das escadas de acesso às 

torres sineiras, com uma decisão rápida que envolve a Comissão Fabriqueira, expondo 

dessa forma o problema à Câmara
1023

. O presidente da Câmara, Júlio Faria, comunica 

que enviará esse assunto às entidades responsáveis, I.P.P.A.C. e D.G.E.M.N., 

respondendo que todas as resoluções da preservação e restauro se deverem, quer à 

iniciativa da Câmara, quer ao que foi realizado pelas entidades designadas, 

desconhecendo o que fez o padre nesse sentido, ou pelo contrário, em relação “a obras e 

equipamentos poder-se afirmar ter sido da sua inconveniência, inoportunidade e 

desajustamento”
1024

. A resolução dos problemas no edificado patrimonial do nosso país 

assume, por vezes, contornos complexos.  

Em 1990, por ocasião das Comemorações da Restauro da Independência, inicia-se uma 

campanha com o lema: “Vamos salvar o mosteiro de Pombeiro”. Este 

programa relembra-nos as comemorações henriquinas, e concluímos 

que as datas inerentes aos grandes acontecimentos históricos do país 

servem de reforço não somente à memória e identidade, mas 

constituem também uma oportuna lembrança de valências do 

património.   

Sabemos que o governo auxilia as obras nesta campanha, pois Manuel Carrilho, ao 

visitar o monumento, comprometeu-se a prestar apoio
1025

. De facto, o Ministério da 

Cultura adquiriu umas das parcelas privadas pertencentes ao mosteiro, encontrando-se 

também em curso a retirada do gado que ocupava a ala poente do mosteiro
1026

. 

Registou-se descontentamento com a metodologia utlizada na atual intervenção, o 

                                                           
1022

Processos consultados DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. 22 de agosto de 1988. 

Assinado por Elisa Soares   
1023

Forte Sacavém, Mosteiro de Pombeiro, Processo 2511 cx.0038. 31 de maio de 1990. 
1024

Idem, 5 de julho de 1990. 
1025

Público, 16 de janeiro de 1997. 
1026

Comércio do Porto, 17 de janeiro de 1997. Ainda sobre este assunto, acrescentemos, com base em 

consulta de publicações periódicas, encontramos dados que afirmam ter sido oferecidos 35.000$00 ao 

proprietário, tendo este sido adverso e mostrando interesse na venda pela quantia de 100.000$00. Não 

havendo hipótese de acordo, o mesmo artigo especula sobre a possibilidade de expropriação. Diário 

do Minho de 1997, 1 de janeiro. 
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reboco da igreja, havendo a aplicação da palavra repúdio e expressões como “o 

mosteiro tem pouco de alentejano”. Esta reação de descontentamento, traduzir-se-á na 

criação do Movimento Espontâneo de Salvaguarda do Mosteiro de Pombeiro, sendo 

inclusive nomeado um porta-voz, Miguel Ribeiro Silva, deve-se ao facto da população 

não sentir a alteração para uma estética que lhe fosse familiar, por não haver memória 

da primitiva existência deste elemento, removido pela filosofia de intervenção depurada 

da D.G.E.M.N., das primeiras décadas do século XX, de deixar à vista a nudez do 

granito
1027

.  

Em 1993 temos informação que foi efetuada uma proposta de devolução do mosteiro à 

Ordem de São Bento, com uma legitimidade mais que óbvia, mas tendo sido recusada 

pelo representante da Ordem, frei Geraldo Dias Coelho, que afirmou a Ordem “não 

estar em condições de poder aceitar presentemente esse ato de justiça”
1028

. Ainda neste 

ano, o I.P.P.A.R. inicia a recuperação das coberturas e a limpeza dos paramentos da 

fachada principal e lateral norte, com a rebocagem da última. Nos anos seguintes, 1994 

e 1995 são registados trabalhos de reabilitação e recuperação das fachadas, coberturas 

da igreja, coro-alto e torres sineiras. Também é efetuada uma drenagem no exterior.  

É referida a aquisição de terrenos e expropriações no decorrer de 1996-1997, 

consistindo na primeira parte do programa de conservação e restauro proposto pelo 

I.P.P.A.R
1029

.   

Os dados obtidos indicam os trabalhos de recuperação no interior da igreja, 

especialmente na zona do coro-alto, sendo ainda restaurada a sala contígua ou 

antecoro
1030

. Igualmente é mencionada a preocupação com o restauro da sacristia e da 

biblioteca, localizada acima da sacristia. São referidos os bens móveis pertencentes à 

sacristia, o arcaz e as telas. 

Esta intervenção compreende várias fases no programa de recuperação e sabemos 

executadas as escavações arqueológicas no lado sul, norte, leste e oeste do claustro, bem 

como no lado sul da igreja. Na primeira fase do programa destacaremos o cuidado com 

os materiais a utilizar na correção da única ala remanescente do claustro, onde foi 
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Jornal de Notícias, de 3 de janeiro de 2000. 
1028

Processos consultados DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. Fórum “ Que Futuro para 

Pombeiro?” “Que Pombeiro para o futuro”, 8 e 9 de outubro de 1993.  
1029

A I parte constitui a aquisição do espaço para decorrer a obra (1996-1997); a II, as obras em curso e 

previstas; a III, os trabalhos arqueológicos em curso; a IV, com o programa de recuperação prevista 

com a previsão da primeira fase para 1998-1999. Intervenções no património, 1995-2000 Nova 

Política. . Coord. PEREIRA, Paulo. I.P.P.A.R. Ministério da Cultura. Cf. pp. 59-60. 
1030

 Processos consultados DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV.  
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aplicado anteriormente betão e a limpeza da ala cujo espaço era ultimamente uma 

vacaria
1031

. Este tem previsto a execução de um projeto de intervenção na ruína da ala 

poente e casa do registo. As obras de restauro incluídas em duas fases são as pinturas do 

“Calvário” e o “Descimento da Cruz” da capela-mor, o altar-mor, a inventariação da 

talha dourada e restauro da mesma, o restauro da pintura dos tetos com a análise de 

pigmentos e materiais. A segunda fase do programa de recuperação aponta para 

possíveis utilizações funcionais no mosteiro, sendo indicadas: a proposta de uma 

unidade hoteleira ou hospedaria, a construção de uma casa paroquial, um espaço de 

acolhimento aos visitantes, um espaço para exposições temporárias, um centro 

interpretativo, e no final a manutenção da valência agrária das terras da antiga cerca. O 

programa termina com uma terceira fase que integra saneamentos, dotação de rede 

elétrica, instalação de sistemas de segurança, iluminação interior e exterior e 

acessos
1032

.A continuidade dos trabalhos no século seguinte será tema de reflexão no 

próximo capítulo.  

 

A Igreja de São Vicente de Sousa 

A igreja é classificada de monumento nacional em 1977
1033

, remontando as 

obras, ou documentação sobre a igreja, ao final da década de 70. Pelas 

fontes iconográficas recolhidas, sabemos que tanto o interior como as 

coberturas tiveram obras em 1977 e 1978, mas não dispomos de mais informações sobre 

as mesmas
1034

. Encontramos uma planificação global enviada pelo arquiteto Alberto da 

Silva Bessa ao padre António de Oliveira, na qual estão descritos vários 

trabalhos a realizar.
1035

 O teto encontrava-se em situação de eventual 

desmoronamento com a consequente destruição de todos os elementos, 

caixotões e pinturas. Nas obras, é previsto o escoramento e a tentativa de recuperação 

da traça original. Neste âmbito de recuperação, também se inclui o pavimento da nave e 

                                                           
1031

 Esta ala foi expropriada por não ser possível negociar com o proprietário. Intervenções no património, 

1995-2000 Nova Política. Coord. PEREIRA, Paulo. I.P.P.A.R. Ministério da Cultura. Cf. p.59. 
1032

Processos consultados DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. Datado de 30 de outubro de 

1996 e assinado pela direção do I.P.P.A.R.  
1033

M.N. Dec. N.º 129/77, DR 226 de 29 setembro 1977. No século XX constitui comarca eclesiástica de 

Amarante - segundo distrito em 1907. Integra a segunda vigararia de Lousada em 1916 e a primeira 

vigararia de Felgueiras em 1970. Cf. Com base em consulta no ADP, http://pesquisa.adporto.pt/, 

consultado a 17 de abril. 
1034

Apêndice - Igreja de São Vicente de Sousa, Fontes iconográficas, Obras no interior e coberturas, p.615 

e 616. 
1035

Forte Sacavém, Igreja de São Vicente de Sousa, Processo 2512 cx.0039. 8 de março de 1977. 
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capela-mor, com a informação de reconstrução do mesmo com base nas pré-existências 

debaixo do soalho. Em seguida deparamo-nos com descrições da obra com critérios 

semelhantes aos das décadas de trinta e quarenta, segundo a metodologia da 

D.G.E.M.N. Analisemos o pretendido: 1- a picagem do reboco e desmonte do azulejo 

que reveste a face interior das paredes da capela-mor; 2- a supressão do coro
1036

, e 

citamos, “o qual como construção de época muito posterior constitui uma afronta para 

a observação do aspeto visto da capela-mor sobre a nave e dos elementos construtivos 

de interesse”; 3-desentaipamento da porta lateral do lado norte da nave
1037

; 4- 

substituição dos quadros com motivos da via-sacra, colocados nas fachadas laterais, por 

não se “enquadrarem no ambiente interior da nave”. Constatamos que tanto a 

metodologia como os critérios de atuação nas intervenções, na parte final do século XX, 

ainda incidem em remoções, por se considerar determinados elementos com uma 

dimensão menor artística, seguindo uma reflexão depurista e algo ultrapassada.  

Os restantes trabalhos são de menor relevância, como a construção de pavimento, 

envolvendo a igreja para facilitar os acessos e impedir as infiltrações, reconstrução das 

portas e outros trabalhos complementares.  

Em abril de 1977, de acordo com a informação de Francisco Azeredo para Alberto da 

Silva Bessa, adquirimos o conhecimento da cedência de uma terra pertencente ao passal 

da freguesia, por parte do pároco. Este esclarecimento a Alberto da Silva Bessa tem 

como origem uma denúncia feita por Aurélio Peixoto dos Santos da venda por parte do 

padre. Na exposição de Francisco Azeredo não há nenhuma inconveniência no gesto do 

pároco, descrito como “humanitário para atender a carências das pessoas mais 

humildes da terra”
1038

. No ano seguinte, em 1978, existe a descrição de uma memória 

assim como do orçamento de execução de obra denominada “Diversos trabalhos de 

conservação”
1039

, uma empreitada simples, apenas com obra de trolha envolvendo a 

picagem do revestimento e refechamentos. Foi a pedido da população, nos termos mais 

veementes, afirmando a comissão fabriqueira não conseguir restaurar se não tiver do seu 

lado “arquitetos competentes para orientar os trabalhos”
1040

. Analisando o pedido, 
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Apêndice - Igreja de São Vicente de Sousa, Fontes iconográficas. Ainda é visível o coro antes de 

apeado, na p. 612. 
1037

Apêndice - Igreja de São Vicente de Sousa, Fontes iconográficas. A porta emparedada é fotografada 

em 1977 e em 1980. Cf. p.610 e p. 616 
1038

Forte Sacavém, Igreja de São Vicente de Sousa, Processo 2512 cx.0039. 27 de abril de 1977. 
1039

Forte Sacavém, Igreja de São Vicente de Sousa, Processo 2507 cx.34/29. 25 de junho de 1980. 
1040

Forte Sacavém, Igreja de São Vicente de Sousa, Processo 2512 cx.0039. 2 de janeiro de 1978. 
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com o teor de valorização da arte, e de outros valores estéticos e patrimoniais, “um dos 

mais belos monumentos da história da arte”, compreendemos a intenção de apreciar a 

área de formação dos arquitetos, mas Alberto da Silva Bessa responde, informando que 

todos os trabalhos haviam sido executados até à data com a orientação dos arquitetos da 

D.G.E.M.N., estranhando por esse motivo tal afirmação
1041

. Há ainda a registar a 

empreitada “Instalação Elétrica- Memória e Orçamento”
1042

.  

Em 1980, o relatório enviado por 

Francisco de Azeredo comprova as obras 

realizadas de acordo com o projeto, e 

encontrando-se terminados os seguintes 

trabalhos: a reparação do telhado; a 

substituição do pavimento; a reparação da 

parede do lado sul da capela-mor; a 

 

Diversos trabalhos de conservação
1043 

decapagem das paredes interiores; a construção das soleiras da porta principal e lateral 

sul; a desmontagem do púlpito, coro e acessos, assim como de dois altares laterais; e a 

consolidação do teto em caixotões da capela-mor. O projeto elétrico também se 

encontra finalizado, decorrendo a pavimentação da capela-mor. Somente em março de 

1980 será desentaipada a porta da fachada lateral norte. Nesta fase quase de conclusão, 

procede-se à limpeza exterior das cantarias e à pavimentação em frente da fachada 

principal. 

O pároco, em 1982, informa do total gasto pela paróquia de São Vicente de Sousa, um 

milhão, cento e vinte mil escudos, anotando o facto dos Monumentos Nacionais se 

terem comprometido no auxílio e apenas terem comparticipado com uma verba de cento 

e setenta e três mil e seiscentos escudos, bem como com a empreitada elétrica, ínfima 

parte, comparativamente com o despendido pela paróquia
1044

. Alerta ainda neste 

documento para os pagamentos sucessivos absorvidos por parte da paróquia para as 

                                                           
1041

Idem, 19 de janeiro de 1978. 
1042

Forte Sacavém, Igreja de São Vicente de Sousa, Processo 2507 cx.34/30. 17 de fevereiro de 1979. Os 

projetos que acompanham podem ser consultados no Apêndice - Igreja de São Vicente de Sousa, 

Fontes iconográficas, Instalação elétrica p.604, 605. Em fontes inéditas temos a data de 17 de 

fevereiro de 1979 
1043

Apêndice - Igreja de São Vicente de Sousa, Fontes iconográficas. A legenda é “Desenho 9 Anexo a 

Igreja de São Vicente de Sousa – Felgueiras” – datado de 25/6/1980. Cf. p. 603. 
1044

  Cf. as obras e orçamentos no Apêndice - Igreja de São Vicente de Sousa, Fontes inéditas. 
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numerosas obras da igreja terem comprometido outros trabalhos, constantemente 

adiados
1045

.  

O I.P.P.C. emite um parecer em 1984 sobre o arranjo de um edifício em ruinas para 

salão paroquial de Sousa, recomendando as suspensões dos trabalhos em curso. As 

informações estavam desatualizadas, com lapsos no levantamento do existente, plantas e 

alçados, após o qual se fará a revisão do projeto. É dada a indicação que deve constar no 

projeto as informações sobre as cores e os materiais a pretender utilizar pela comissão 

fabriqueira, assim como a atribuição da responsabilidade pelos trabalhos. Relembra no 

final a classificação de monumento nacional e a importância desta questão
1046

. Sobre 

este assunto não encontrámos mais menções.  

Ainda em 1984 temos a informação do Instituto José de Figueiredo ao I.P.P.C. em 

relatórios, um elaborado pela divisão de esculturas, para análise do estado de 

conservação, concluindo estas terem sido recentemente policromadas, sendo apenas 

necessário fazer a conservação das policromias das esculturas do altar-mor; o relatório é 

detalhado quanto ao estado de conservação da talha dos altares e molduras em 

caixotões, propondo o necessário a executar-se. Este assunto foi provavelmente 

suspenso, pois é novamente mencionado em 1988, por Heitor Alves Bessa, afirmando 

ser pertinente a execução de obras de conservação e especificando a drenagem dos 

pavimentos, a reparação da cobertura e substituição da instalação elétrica
1047

. Lino 

Tavares Dias, na qualidade de diretor do I.P.P.C., informa em 1988, aquando duma 

visita de um arqueólogo dos serviços, ter sido encontrado alguns achados arqueológicos 

do âmbito arquitetónico numa construção da parede de um edifício contíguo à igreja. 

Esta obra foi realizada pela comissão fabriqueira com autorização da D.G.E.M.N. do 

norte. Foram resgatados nessa visita alguns elementos, como uma pedra de imposta com 

arranque de toro de arco, uma tampa de sepultura medieval com uma cruz e metade de 

uma tampa de sepultura. Dada a falta de acompanhamento de um técnico especializado, 

o I.P.P.C. disponibiliza um elemento para apoiar nessa área a junta de freguesia, mas 

pretende informar e articular nesse sentido com a D.G.E.M.N. do Norte.  

Os trabalhos de restauro da talha e esculturas na igreja são prosseguidos em 

documentação mais tarde, em 1989, porque pretende-se saber quando serão efetuados os 
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  Forte Sacavém, Igreja de São Vicente de Sousa, Processo 2507 cx.34/29. 27 de junho de 1982. 
1046

  Forte Sacavém, Igreja de São Vicente de Sousa, Processo 2512 cx.0039. 30 de maio de 1984. 
1047

  Idem, 27 de dezembro de 1988. Cf. Apêndice - Igreja de São Vicente de Sousa, Fontes inéditas. 
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de conservação, pois só não havendo infiltrações se poderá proceder à conservação da 

talha dos altares e das molduras dos caixotões
1048

. Heitor Alves Bessa responde prever 

realizar as obras de conservação ainda no mesmo ano, não impedindo esse facto o 

restauro dos elementos dispersos
1049

. 

A proposta para a realização da empreitada designada “Igreja Românica de S. Vicente 

de Sousa – Instalação elétrica, cobertura e drenagens interiores” é enviada para várias 

firmas, sendo adjudicada à Lusocol 
1050

.  

Em 1992 retomamos a questão da conservação ou recuperação das talhas e altares da 

igreja, tendo sido decidido a fábrica da igreja realizar às suas expensas, contratando uma 

firma indicada pelo Instituto José Figueiredo. É dada a informação e o pedido de 

acompanhamento especializado à D. G.E.M.N. pela afetação, assim como o estudo e a 

consolidação definitiva do telhado da capela-mor, do teto do corpo da igreja e se seria 

possível a comparticipação financeira. Não encontramos a resposta a este pedido, mas 

depreendemos a não existência de comparticipação pela informação final do 

acompanhamento de trabalhos, onde se afirma as obras estarem a ser custeadas pela 

Fábrica da Igreja de Sousa, com a contribuição dos paroquianos e ao abrigo da lei do 

Mecenato Cultural. Os trabalhos relatados decorreram de forma cuidadosa e foram 

cumpridas as normas técnicas. Apenas se assinala uma indicação sobre a argamassa do 

beiral, por esta destacar-se e haver necessidade de ser corrigida mediante uma 

composição que a aproxime da cor e textura da pedra existente
1051

. Na sequência deste 

assunto é pedido novamente pelo Pároco à D.G.E.M.N. o apoio económico nas obras do 

telhado, por a paróquia não conseguir suportar mais despesas
1052

. Em outubro, na 

resposta do arquiteto Augusto Costa não há qualquer indicação sobre a comparticipação 

da D.G.E.M.N. As informações contidas são das obras serem realizadas com verbas 

adquiridas quer por particulares, quer por paroquianos. São descritas a decorrer de 

forma cuidada, nos mesmos termos anteriormente utilizados. A única informação 

adicional é a Comissão da Fábrica pretender, após a conclusão das mesmas, realizar a 

limpeza das cantarias sem aditivos, somente com água e escova. Informação que nos 

                                                           
1048

Idem, 26 de maio de 1989. 
1049

Idem, 1 de junho de 1989.  
1050

As firmas contactadas, as quantias e o desenrolar do processo podem ser consultados em Apêndice - 

Igreja de São Vicente de Sousa, Fontes inéditas. Encontram-se imagens da igreja datadas de 1998 em 

Apêndice - Igreja de São Vicente de Sousa, Fontes iconográficas, p.611 e 612.  
1051

Forte Sacavém, Igreja de São Vicente de Sousa, Processo 2512 cx.0039. 7 de julho de 1992. 
1052

Idem, 7 de agosto de 1992. 
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permite deduzir a partir de um acompanhamento técnico especializado e atualizado. As 

próximas obras a referir suceder-se-ão noutro âmbito, noutro século, XXI, e 

consequentemente no sexto capítulo.  

A Igreja do Salvador de Unhão 

Os registos da Igreja do Salvador de Unhão iniciam-se em 1947, com a 

proposta de Armando Mattos para classificação
1053

. Descreve-a com igreja 

românica de segundo período, afirmando ser notável a porta implantada 

num corpo saliente, fazendo a analogia formal com a de São Vicente, o merecimento da 

janela sobre a entrada. Reconhece o tímpano decorado na porta principal assim como 

distingue a inscrição na parede sul.  

Em 1948, a opinião do arquiteto chefe da secção da D.G.E.M.N., Alberto da Silva 

Bessa, sobre esta questão da classificação, é a de classificar-se isoladamente alguns 

elementos como de Interesse Público. Os elementos propostos com merecimento 

artístico são o pórtico e a janela da fachada principal e a inscrição na fachada lateral, 

pelo valor arqueológico. Considera não ser de atribuir uma classificação ao conjunto, 

somente pela existência destes três elementos, mencionado o facto das intervenções 

anteriores terem sido prejudiciais, especificando, a construção da torre sineira e a da 

residência paroquial
1054

.  

Em dezembro do mesmo ano, é tecida uma opinião coincidente com o anteriormente 

exposto, pelo arquiteto de segunda classe, diferenciando-se apenas na denominação da 

classificação, pois opta pela “inclusão do cadastro do românico de raiz”
1055

. Esta 

opinião expressa numa memória foi acompanhada de seis fotografias alusivas à 

descrição
1056

. Cremos a opinião expressa pela D.G.E.M.N. tenha tido reconhecimento e 

constituído um fator a ponderar, decidindo-se a atribuição da classificação, cujo 

desfecho termina em 1950, com a atribuição ao “conjunto da fachada principal com o 

pórtico de arquivoltas sobre colunas que de capiteis moldurados e a janela que o 

encima bem como a inscrição existentes no pilar de cantaria da fachada lateral 

                                                           
1053

Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2507 cx.34/32. 15 de agosto de 

1947. De acordo com o critério cronológico e metodológico utilizado nos anteriores elementos de 

estudo, indicamos que é comarca eclesiástica de Amarante, segundo distrito em 1907. Constitui a 

vigararia de Lousada em 1916 e a primeira de Felgueiras em 1970. Cf. Inventário Coletivo (…), p. 

253. 
1054

Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 5 de agosto de 

1948. 
1055

 Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2507 cx.34/32.  
1056

  Cf. Apêndice, Igreja do Salvador de Unhão, Fontes iconográficas, p. 652. 
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direita”, a classificação de Imóvel de Interesse público
1057

. Em 1955 há um artigo sobre 

Património Artístico Nacional narrando a história da igreja e descrevendo os elementos 

arquitetónicos e artísticos
1058

.  

O arquiteto diretor dos serviços sugere em 1967 a elaboração de um plano de trabalho 

para conservação do conjunto classificado. Nesta sequência, é feita uma estimativa 

orçamental para obras de reparação e conservação
1059

. Os cuidados com a igreja 

iniciam-se sob a proteção da D.G.E.M.N., sendo visível através de uma exposição do 

arquiteto Alberto Bessa, quando indica existir uma fixação de duas consolas de 

iluminação pública no edificado e assinala a introdução de um postalete de ferro, no 

cunhal norte da nave, no local do arco cruzeiro
1060

. É solicitada a remoção destes 

elementos, existindo a seguinte indicação: “a presença perturbar o aspeto exterior do 

imóvel”. Este assunto não será resolvido prontamente e é novamente assunto em 

exposição em 1970. 

Os problemas caraterísticos que atrasam a execução de obras persistem no nosso estudo 

em vários elementos, não constituindo este a exceção à regra. Tinha sido dada uma 

estimativa do valor orçamental para as obras de restauro, sendo dado por 

comparticipação metade do valor pedido. Acresce ainda uma indicação do fundo da 

comparticipação ter de ser gasto impreterivelmente até ao final do ano. Vejamos agora o 

desenrolar da adjudicação. O processo foi a concurso, tendo o presidente da junta de 

freguesia indicado um nome a adjudicar a obra, desconhecido pela D.G.E.M.N., com 

um orçamento superior ao indicado na proposta. A resposta de Alberto da Silva Bessa 

foi propor o contacto com os empreiteiros, Saúl de Oliveira Esteves, Francisco Pinto 

Loureiro e Ferreira dos Santos Rodrigues. O presidente da junta informa então que dois 

destes tarefeiros tinham concorrido e com valores mais baixos em relação ao 

primeiramente indicado. Ainda assim, pede orientações quanto ao procedimento. 

Alberto da Silva Bessa relembra o caráter urgente das obras e que a escolha do 

empreiteiro deve seguir a metodologia habitual, selecionar-se o que apresenta a proposta 

mais vantajosa. Todo este processo vai decorrendo no mês de outubro, informando o 
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IIP, Dec. N.º 37 728, DG 4 de 05 janeiro 1950. Cf. Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, 

D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 4 de janeiro de 1967. 
1058

Comércio do Porto, 9 de outubro de 1955. Autoria de Joaquim Fronteira. 
1059

Apêndice, Igreja do Salvador de Unhão, Fontes inéditas. 
1060

 Cf. Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 20 de março de 

1968.  
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Vista lateral direita 

presidente da junta, apenas em novembro, as obras terem sido adjudicadas a Francisco 

Pinto Loureiro.   

Os trabalhos executados em 1968 demonstram alguma modificação no edificado, e 

apuramos pelo relatório ter sido reconstruída a parede lateral 

norte, por estar em desaprumo, segundo a feição existente para 

receber uma nova janela, ou seja, foi construída uma nova janela 

de iluminação da sacristia na parede do lado norte, fazendo-a à 

semelhança da existente
1061

. Podemos constatar vigorarem ainda critérios de atuação de 

restauro estilístico. Houve a reconstrução de um elemento, a janela ou friesta, com a 

reintegração de materiais de cantaria nas lacunas, dedução extraída do citado 

“construção do restauro da friesta românica da fachada principal, com aplicação das 

cantarias em falta”. A concluir ainda na data do relatório, a reparação de taburnos 

danificados do pavimento da nave e a aplicação do novo pavimento na sacristia, assim 

como as novas portas exteriores da nave, sacristia e torre
1062

. Podemos observar o 

projeto
1063

, quer a nível da planta ou dos elementos em construção. Não encontrámos o 

desenho da janela, supostamente por ser igual à existente no edificado. 

    

Planta r/chão e planta ao nível das frestas Porta - alçado exterior Pormenor das ferragens 

Regista-se em 1969 um pedido para a conclusão das obras, e constatamos a tijoleira 

ainda não ter sido colocada, assim como diversos arranjos, da soleira da porta principal, 

da cúpula da torre a nível da cornija, da cornija, reparação de fendas e a construção de 

uma nova cruz e três cabeças
1064

. Estes trabalhos em falta, assim como os anteriormente 

referidos, serão executados em março de 1969. Temos assinalado neste relatório de 

trabalhos executados o reboco e guarnecimento com caiação a branco das paredes da 
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A imagem com a legenda Vista lateral direita encontra-se no Apêndice – Igreja do Salvador de 

Unhão- Fontes iconográficas, p.663. 
1062

 Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 19 de dezembro de 

1968.  
1063

Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão- Fontes iconográficas, p.658. O projeto tem a data de 1967. 

Encontramos o mesmo projeto no processo DREMN 2507 / cx.34/33, Desenho 12 (impressão A4) 

Anexo a “Igreja Matriz de Unhão”, datado de 23/6/1986, pelo que deduzimos ter sido reaproveitado 

para as obras de 1986. Cf. Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão- Fontes iconográficas, p.650. 
1064

Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 4 de março de 

1969. 
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Levantamento do adro- 1986 

sacristia e teto em abóbada da capela-mor
1065

. Ainda em 1969 há a preocupação com 

uma construção de uma habitação no espaço do adro, ou seja no perímetro da zona 

especial de proteção, sem ter sido dado conhecimento às entidades responsáveis, neste 

caso, a D.G.E.M.N. Foram enviados os projetos
1066

 para análise e efetuadas visitas para 

observar a situação, determinando posteriormente o licenciamento a título precário e o 

cumprimento das normas vigentes no tocante a cores (a casa apresentava rosa velho
1067

) 

e a substituição da cobertura com telhas de marselha pela tipologia nacional. Este tema 

de legalização da obra tem o final em 1970, quando se conclui as pinturas exteriores das 

paredes, as esquadrias das portas, os elementos de ferro nas fachadas, tudo com as cores 

regulamentares, em harmonia com as indicações dadas
1068

. Posteriormente, encontramos 

em datação de 1999 o requerimento para a pintura de uma habitação de rosa velho para 

branco, depreendendo-se afinal o não seguimento das normas e indicações nesta data. O 

presidente da junta de freguesia, Fernando Ribeiro de Freitas, questiona se é possível 

efetuar-se a nova pintura incluindo na exposição a pretensão de substituir o 

revestimento das portas em madeira por alumínio de cor verde
1069

. Temos uma 

interrupção na documentação, pois a próxima a constar no processo ocorre em 1979, 

com um “Auto de Vistoria e Medição” que atesta obras no interior, das quais 

referiremos o arranque da alcatifa, o arranjo do pavimento e do altar
1070

. Novamente 

uma pausa na documentação e encontramos o pedido da junta de freguesia de Unhão, 

reiterado pela Câmara de Unhão, sobre a conservação, limpeza do monumento e 

instalação elétrica
1071

. Para esse efeito elaboraram um levantamento topográfico, 

enviado em anexo com a exposição, para análise dos técnicos da 

D.R.E.M.N.  

Em 1986 obtemos a Memória assim como as Medições dos trabalhos de 

“Recuperação das coberturas, limpeza e tratamento dos paramentos 

                                                           
1065

Idem, 4 de março de 1969. 
1066

Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão DREMN - Fontes iconográficas, p. 655. Processo 

2507/cx.34/32. 
1067

Esta cor supostamente não seria possível de acordo com a circular 6-K/2027. 
1068

Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 5 de dezembro de 

1970. 
1069

 Idem, 27 de setembro de 1999. 
1070 Cf. Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão- Fontes inéditas. 
1071

Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 4 de fevereiro de 

1986 
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Obras em 1993 

exteriores e pavimentação do adro”
1072

. Nestes trabalhos salientamos os cuidados tidos 

na limpeza das paredes exteriores, a consistir agora unicamente na água e uma escova 

de arame. Podemos afirmar existir a conservação como critério subjacente à atuação, 

por não se ter registado nenhuma alteração formal no edificado, embora tenha existido a 

pavimentação em todo o perímetro da igreja com pedra de granito, incluindo o espaço 

entre a escada e porta principal. A imagem do projeto em anexo ao texto é datada de 

1986
1073

. A estimativa elaborada pela Direção dos Serviços Regional propõe a 

recuperação das coberturas, a limpeza e tratamento dos paramentos exteriores e 

pavimentação do adro
1074

. Não havendo verbas disponíveis para estas obras, o assunto é 

remetido para o I.P.P.C. Posteriormente, foi possível a realização das obras com o apoio 

de P.I.D.D.A.C.
1075

, sendo mencionado no documento em 1989 ter sido executada a 

pavimentação exterior e do pavimento da capela-mor e havendo, em 1991, o registo de 

continuidade de trabalhos de drenagens interiores, assim como da consolidação de 

taburnos e restauro das respetivas tampas. Podemos analisar a sequência de trabalhos
1076

 

e referir o cuidado demonstrado pela junta de freguesia na conservação da igreja matriz 

de Unhão. Assistimos na leitura do processo a várias missivas onde a população 

manifesta a sua preocupação com este bem patrimonial. Há o relato constante das obras 

em curso e um acompanhamento das verbas previstas para os trabalhos. Encontramos, 

em 1993, a uma informação de angariação de fundos para o arranjo da cobertura, assim 

como de um contacto com o Instituto José de Figueiredo para a preservação 

das pinturas do teto
1077

. 

É através destes exemplos camarários que o património tem a possibilidade 

de manutenção e conservação. As obras decorrem em 1993
1078

 com o 

acompanhamento do arquiteto Augusto José Marques da Costa, apenas 

anotando o excesso de argamassa na fixação das telhas, situação exposta ao presidente 

da junta, não apenas por ser inestética, mas por se poder revelar prejudicial para a 

conservação das mesmas. Surge em 1994 a proposta de ajardinar o adro da igreja, por 

                                                           
1072

Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2507 cx.34/33. 23 de junho de 

1986. Cf. Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão- Fontes impressas. 
1073

Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão- Fontes iconográficas, p. 657. 
1074

Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão- Fontes inéditas. Forte Sacavém, Igreja do Salvador de 

Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 8 de maio de 1987. 
1075

 P.I.D.D.A.C./94 N.13 03 28/004.  
1076

 Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão- Fontes inéditas. 
1077

 Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 9, 29 de junho de 

1993. O presidente da Junta de freguesia é Fernando Ribeiro de Freitas.  
1078

Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão- Fontes iconográficas, p. 671. 
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parte da junta de freguesia, sendo respondido pela D.R.E.M.N. que deverão submeter à 

apreciação do I.P.P.A.R. por se localizar na zona de proteção. Ainda no ano de 1994 é 

solicitado em julho, pela junta de freguesia, o arranjo da instalação elétrica
1079

, 

adjudicada em outubro
1080

. A empreitada de “Conservação na instalação elétrica e nos 

paramentos exteriores” tem a respetiva anotação detalhada na designação dos trabalhos 

e medição
1081

. A memória descritiva e justificativa da empreitada de conservação e 

beneficiação dos paramentos exteriores, de todo o conjunto construído da Igreja matriz 

de Unhão, data de 1997, e foi relatada de forma extremamente minuciosa. Não 

entraremos em detalhes, mas sucintamente foram executados os seguintes trabalhos: 

revisão das instalações elétrica e sonora; o tratamento dos panos interiores das paredes 

de granito; a remoção das grades e supedâneos de altares, de ferro e de madeira da área 

da nave; o apeamento do sanefão do arco cruzeiro; a reparação de rebocos e madeiras; a 

aplicação de gesso e pinturas sobre paredes e tetos da capela-mor, sacristia e sala de 

catequese e o arranjo do pavimento da sacristia
1082

. A empreitada é assinada pelo 

arquiteto diretor de serviços, Augusto Costa, tendo sido proposta pela Comissão 

Fabriqueira da Paróquia de Unhão, que custeou as obras devendo estas serem 

acompanhadas pelos técnicos da D.R.E.M.N.
1083

. O pároco João Batista renova o 

pedido, afirmando ser urgente a realização das obras na sala anexa da sacristia e no coro 

da igreja
1084

. Na memória descritiva e justificativa das obras de remodelação da sala 

anexa à sacristia, foram executadas algumas alterações no edificado, a demolição da 

parede divisória do tabique, com a remoção da porta e a remoção do teto em madeira, 

com a elaboração de outro, idêntico ao existente. As restantes, que não iremos 

especificar por acharmos de pouca relevância, integram-se em critérios de conservação, 

preservando o mais possível o aspeto do edificado. Salientamos a atualização de 

técnicas, como as lavagens serem manuais, sem aditivos químicos, e os rebocos terem 

uma mistura de argamassa tradicional de cal gorda, areia e saibro, para não 

diferenciarem-se da textura, cor e grão do granito. No ano de 2000 é manifestada a 

intenção da junta de freguesia de melhorar o adro da igreja, com um projeto aprovado 

                                                           
1079

Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 4 de julho de 1994. 
1080 Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão- Fontes iconográficas, pp-645,646 (processo DREMN 2515 

/ cx.42/11). e p.653 (processo DREMN 2507 / cx.34/32). 
1081

Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2515 cx.42/11. 
1082

Cf. Apêndice – Igreja do Salvador de Unhão- Fontes inéditas.  
1083

Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. 19 de maio de 

1997. 
1084

Idem, 20 de julho de 1997. 
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pelo I.P.P.A.R. com a candidatura e verbas respetivas disponibilizadas pela 

C.C.R.N.
1085

. Sabemos que a pavimentação está colocada em novembro e apresenta uma 

ligeira distinção em relação aos materiais existentes, por estes não serem já fabricados. 

Neste documento é igualmente sugerida uma peritagem à estrutura do coro, pelo Centro 

Tecnológico das Indústrias de Madeira e Mobiliário
1086

, para apurar-se o estado de 

conservação e sequente metodologia a adotar. Pelo relatório, sabemos as vistorias terem 

ocorrido em julho para observar o problema de deterioração da madeira, concluindo-se 

a existência de vários fatores a contribuir para a degradação, como a humidade, 

proporcionando esta a presença de agentes xilófagos, como carunchos e térmitas, ou 

fungos. Foram efetuados os registos, as amostras devidamente analisadas, com a 

observação do elemento de forma atenta e sendo cuidadosamente observados os testes 

de ensaio, prescrevendo-se no final um tratamento preventivo e curativo.   

 

A Igreja de São Mamede de Vila Verde 

A documentação sobre este edificado é extremamente sucinta em relação ao 

século XX no arquivo da D.R.E.M.N., pois apenas há dois documentos. O primeiro data 

de 1973 e consta de um pedido da freguesia de Vila Verde, que refere erroneamente a 

igreja como monumento nacional e solicitando a sua restauro à D.G.E.M.N.
1087

. 

Prontamente é esclarecido o equívoco na resposta do diretor geral da D.G.E.M.N. 

informando a igreja não se encontrar incluída nos imóveis classificados, motivo pelo 

qual declaram não poder “corresponder às solicitações do conselho paroquial”
1088

.  

 

                                                           
1085

 Idem, 10 de outubro de 2000. 
1086

 Idem, 22 de novembro de 2000.  
1087

Forte Sacavém, Igreja de São Mamede de Vila Verde, D.R.E.M.N. Processo 2507 cx.34/31. 31 de 

julho de 1973 e é assinado por Jorge Duarte Pereira de Magalhães, secretário da assembleia da 

freguesia de Vila Verde. 
1088

Idem, 31 de julho de 1973.  


