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Resumo 

 

Mandada construir a 20 de março de 1725 por Pedro da Costa Lima, que 

“pertendia inovar estas suas cazas em que vive”, segundo a “planta e apontamentos 

feitos por António Pereira, mestre das obras da See” [do Porto], a Casa de S. João 

Novo, comummente conhecida por Palácio de S. João Novo, albergou em 1945 o 

Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral. O museu foi encerrado ao público em 

1992, por motivos de segurança e, hoje, permanece ainda uma parte do seu antigo 

espólio no interior da arquitetura em ruínas.  

No âmbito do estágio curricular do Mestrado em História da Arte Portuguesa da 

FLUP com a Direção Regional de Cultura do Norte, e justapondo aqueles dados, 

verificámos a existência de um hiato temporal entre 1725 e 1945, constituindo-se um 

período fantasma na história artístico-construtiva e dos usos da Casa de S. João Novo. 

Deste modo, e através do desenho dum quadro genealógico do morgadio de S. João 

Novo, foi possível a construção do percurso desta casa nobre. Simultaneamente, o 

contrato para início de construção da obra levanta questões relativas às pré-existências 

da Casa de S. João Novo, leitura essa que, conjugada com documentação inédita, nos 

permitiu reformular a história artístico-construtiva desta arquitetura.  

Simultaneamente, a partir da consulta do fundo documental inédito do antigo 

museu e do seu cruzamento com publicações da época, apresentamos o primeiro estudo 

histórico integrado do antigo Museu de Etnografia e História da Província do Douro-

Litoral. 

Nesta investigação exploramos a temporalidade de uma arquitetura nobre, os 

testemunhos de uma família que influenciou a história da cidade. Sistematizamos, 

refletimos e questionamos uma memória de natureza fragmentada do museu e definimos 

novos campos de abordagem e novas linhas de investigação. 

 

Palavras-chave: Séculos XVIII-XXI; Casa de S. João Novo; Museu de Etnografia e 

História do Douro-Litor 
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Abstract 

 

Ordered to being built at March 20th, 1725 by Pedro da Costa Lima, who “whished to 

innovate the houses he lives in”, according to the “plan and notes made by António Pereira, 

master of works of the Cathedral” (Porto), the House of S. João Novo, commonly known as the 

Palace of S. João Novo, hosted in 1945 the Museum of Ethnography and History of Douro-

Litoral. The museum was closed to the public in 1992 for safety reasons, and today a part of its 

former estate remains within the architecture in ruins. 

By means of the knowledge obtained from a curricular internship at FLUP's Master 

degree program in History of Portuguese Art in collaboration with the Direcção Geral da 

Cultura do Norte, plus data collected throughout this investigation, we have gotten to the 

conclusion that there is a "ghost period" in the artistic and constructive history of the House of 

S. João Novo, as well as of its uses, that comprehends a temporal gap extending from 1725 to 

1945. Therefore, we have elaborated a genealogical grid of the S. João Novo's primogeniture, 

which allowed us to shed some light onto the missing history of this noble house. 

Simultaneously, the contract that set the scheduling of the beginning of its construction raises 

some questions relatively to the previous existences of the Casa de S. João Novo, a piece of 

literature that, when confronted with inedit documentation, allowed us to reinterpret and rewrite 

the artistic and constructive history of the architectural work in question. 

Consulting the inedit documental fund of the now-gone museum and crossing such 

information with specialised literature produced at that time, we present the first historically 

integrated study of the preterite Museu de Etnografia e História da Província do Douro-Litoral.  

 

Keywords: XVIIIth-XIXst Century; House of S. João Novo; Museum of Ethnography and 

History of Douro-Litoral; 
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Introdução 

 

O estágio curricular A Casa de S. João Novo e o Museu de Etnografia e História 

do Douro-Litoral (1710-2016): estudo histórico-integrado, problemas e reflexões para 

a sua manutenção, surgiu dum protocolo celebrado entre o Mestrado em História da 

Arte Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a Direção Regional 

de Cultura do Norte. Este programa de estágio curricular pretendeu o desenvolvimento 

de duas linhas de trabalho distintas:  

1. acompanhar e registar o processo de conservação e reabilitação da Casa de S. 

João Novo e executar tarefas da competência de um técnico do património, ao nível do 

imóvel e do espólio sobrante do extinto Museu de Etnografia e História do Douro-

Litoral; 

2. desenvolver trabalho de investigação científica, abordando os seguintes 

objetos: 

- A Casa de S. João Novo: sua história construtiva e ocupacional; 

- O Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral: história da 

instituição;  

- A coleção etnográfica e as políticas para a sua gestão no período de 

encerramento do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral; 

Relativamente ao primeiro ponto dos objetivos deste estágio curricular, 

deparamo-nos com um edifício com graves problemas de conservação e com 

remanescências da antiga coleção etnográfica. Pretendia-se a identificação dos objetos 

sobrantes, no sentido de proceder ao seu tratamento e à sua trasladação para outras 

instituições. Deste modo, tivemos a oportunidade de acompanhar de perto o processo de 

estabelecimento de contactos e de acompanhamento de visitas ao interior do imóvel. 

Pretendia-se, simultaneamente, traçar o percurso da coleção trasladada, identificando as 

instituições onde foram depositadas as peças. 

Relativamente ao segundo ponto dos objetivos deste estágio curricular, no início 

do mesmo deparamo-nos com a existência de poucos dados sobre a história da Casa de 

S. João Novo e com a inexistência de um estudo ao Museu de Etnografia e História do 

Douro-Litoral.  
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Em modo de contextualização, a 20 de março de 1725 contratava-se a renovação 

das casas de Pedro da Costa Lima (1648-1728), segundo planta de António Pereira, 

mestre das obras da Sé portuense, na rua de S. João Novo. Esta obra resultaria na Casa 

de S. João Novo do Porto, comummente conhecida por Palácio de S. João Novo. Desde 

15 de dezembro de 1945, esta casa nobre albergou o Museu de Etnografia e História do 

Douro-Litoral, fundado pela Junta de Província do Douro-Litoral. Este Museu encerrou 

ao público em 1992, por motivos de segurança devido ao seu estado de degradação. 

Desde então, tem-se procedido à trasladação da sua coleção etnográfica, do seu arquivo 

e da sua biblioteca para outras instituições. Hoje, permanece ainda uma parte do seu 

antigo espólio no interior do edifício em ruínas. 

A Casa foi objeto de escrita e de discussão, fundamentalmente de três autores: 

Robert Smith, Jaime Ferreira-Alves e Flávio Lopes. A publicação daquele contrato 

refutou a atribuição generalizada da arquitetura da época moderna do Porto a Nicolau 

Nasoni e chamou a atenção da necessidade de estudos sobre a atividade arquitetónica 

portuense da primeira metade de setecentos, nomeadamente de figuras como António 

Pereira. A Casa de S. João Novo constitui-se, portanto, um dos poucos testemunhos 

conhecidos da obra deste arquiteto.  

Do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, não identificámos um 

estudo de conjunto da instituição, conhecendo-se apenas os dados publicados nas fichas 

de inventário do património arquitetónico do SIPA1 e da DGPC2. Contudo, a 

historiografia das políticas culturais do Estado Novo tem sido desenvolvida e revisitada 

por vários investigadores. Num primeiro momento, debruçaram-se sobre as principais 

figuras, sobretudo António Ferro. Num segundo momento, destacaram-se as instituições 

então criadas. Foram ainda surgindo estudos sobre objetos marginais ao tema, como a 

propaganda e o entretenimento. Integram-se neste ramo os estudos de Joana 

Damasceno, Vera Marques Abreu e Teresa Soeiro sobre os museus etnográficos 

portugueses, concretamente: Museu de Arte Popular de Lisboa, Museu de Etnografia e 

                                                           
1 SERENO, Isabel – Palácio de São João Novo / Museu de Etnografia e História / Museu de Etnologia do 

Porto. [online]. Forte de Sacavém: IHRU, SIPA, 1994, [GUIMARÃES, Maria] atual. 2001. [Consult. em: 

29 Jul. 2015]. Disponível em: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1082 
2 OLIVEIRA, Catarina - Palácio de São João Novo (Museu de Etnografia e História). [online]. Lisboa: 

DGPC, IPPAR. [Consult. em: 29 Jul. 2015]. Disponível em:  

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-

ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74816  
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História da Póvoa de Varzim, museus das Casas do Povo e Museu Municipal de 

Penafiel.  

Sobre a Casa e sobre o Museu, no início da nossa investigação, optamos por 

averiguar, numa primeira fase de trabalhos, as fontes e os dados que se encontravam 

publicados. Deste modo, foi possível, através dos dados reunidos, verificar a existência 

de um hiato temporal entre 1725 – data de assinatura do contrato para inovação das 

casas de Pedro da Costa Lima – e 1945 – data de inauguração do Museu de Etnografia e 

História do Douro-Litoral. Simultaneamente, entre 1945 e 2015, data de início do 

presente estágio curricular, deparamo-nos com dois focos de investigação distintos: 

- a história da instituição museológica, com uma cronologia balizada entre 

1945 e 1992, data de encerramento ao público do Museu de Etnografia e 

História do Douro-Litoral. Colocavam-se questões relativas à instalação do 

museu na Casa de S. João Novo, aos seus quadros administrativos, à 

organização da exposição no interior da Casa de S. João Novo, à atividade 

cultural e científica do museu, às políticas de aquisição e gestão da coleção 

etnográfica; 

- a história imediata das políticas de conservação e gestão da coleção 

etnográfica após o encerramento do Museu de Etnografia e História do 

Douro-Litoral ao público, período que se compreende entre 1992 aos nossos 

dias. Imperava, portanto, perceber se existiu a definição de políticas e/ou 

metodologias para a gestão da coleção etnográfica e que percurso teve esta 

coleção. 

Correspondendo a um estudo com uma cronologia muito vasta e dois objetos de 

estudo, que associados intrinsecamente pela sua história, são distintos na sua abordagem 

– Casa e Museu, sendo o estudo deste último inédito – este estágio curricular requereu, 

desde o início, uma investigação aturada e metódica. Por um lado, exigia-se um grande 

trabalho de consulta e confirmação de fontes em arquivos, destacando-se o tratamento 

do arquivo inédito do antigo Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral. Por 

outro lado, impunha-se a identificação de núcleos e fundos documentais que 

contribuíssem para o estudo do museu e a localização de instituições museológicas 

depositárias da antiga coleção etnográfica. 

Ao mesmo tempo, procedemos à consulta das publicações da antiga Junta de 
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Província do Douro-Litoral, Boletim Douro-Litoral e Revista de Etnografia, juntamente 

com a consulta dos Boletins Culturais da Câmara Municipal do Porto. Do 

levantamento efetuado, reuniu-se um primeiro corpo de dados e documentos 

iconográficos sobre o antigo Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, 

permitindo-nos iniciar uma reconstituição da organização da antiga exposição 

etnográfica, identificar os agentes administrativos e as atividades promovidas pela 

direção do museu. 

Por meio da nossa experiência adquirida noutros projetos de investigação, 

decidimos proceder à consulta de periódicos, com o objetivo de reunir mais elementos 

informativos e iconográficos para a reconstituição desta memória parcial do antigo 

Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral. Finalmente e tratando-se de um 

estudo da história imediata, procedemos à realização de entrevistas para a identificação 

de potenciais políticas e/ou metodologias de gestão da coleção etnográfica no período 

de encerramento do museu. 

Sobre a Casa de S. João Novo, tendo por base os estudos genealógicos da 

autoria de D. Henrique Leite Cernache, à família dos Condes de Campo Belo, para 

quem seguirá a administração da Casa de S. João Novo por meio do casamento de D. 

Ana Casimira de Melo e Alvim (1702-1792), filha de Pedro da Costa Lima, com Diogo 

Francisco Leite Pereira (1698-1768), decidimos desenvolver um estudo genealógico à 

descendência de Pedro da Costa Lima. Para tal, os registos paroquiais demonstraram ser 

uma ferramenta indispensável, expondo novas circunstâncias sobre a história da Casa de 

S. João Novo. Os registos de testamentos e os livros de índices da Câmara Municipal do 

Porto foram igualmente fundamentais para o nosso estudo.  Deste modo, foi possível 

construir o percurso do Morgado de S. João Novo e trazer novos dados relativos à 

história construtiva e ocupacional da Casa de S. João Novo.  

Exposta a nossa metodologia de investigação, apresentaremos em seguida os 

resultados do nosso trabalho. Entendemos a Casa de S. João Novo como sendo uma 

instituição da vida privada, relativa à família dos Costa Lima Melo e Alvim e o Museu 

de Etnografia e História do Douro-Litoral como sendo uma instituição pública, que se 

instalou na Casa de S. João Novo. Portanto, optámos por estruturar os resultados da 

nossa investigação em duas partes distintas: a parte 1, intitulada Do Privado, explora a 

Casa de S. João Novo na sua história artístico-construtiva e ocupacional; e a parte 2, sob 
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o título Do Público, constrói uma primeira memória do Museu de Etnografia e História 

do Douro-Litoral. 

 

Porto, 28 de Setembro de 2016 

Catarina Sousa Couto Soares 
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Parte 1: Do Privado 
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Capítulo 1. Da Casa de S. João Novo no contexto da Casa 

Nobre Portuguesa: estudo histórico, problemas e reflexões 

1.1. A Casa Nobre em Portugal do século XVIII: um estado da arte 

Enquadrado no tema da arquitetura civil, o estudo da casa nobre portuguesa está 

a conhecer, nos últimos anos, um notório desenvolvimento, permitindo-nos hoje situá-la 

na história da arte europeia. Contudo, não sem levantar questões e dificuldades diversas.  

O estudo deste tema foi particularmente esquecido até à década de setenta3, 

altura em que saiu a publicação Solares portugueses: introdução ao estudo da Casa 

Nobre (1969) pelo historiador de arte Carlos de Azevedo (1918-1974). Nesta obra, 

Carlos de Azevedo apresentou pela primeira vez uma leitura de conjunto da casa nobre 

setecentista portuguesa, sintetizando as caraterísticas dos seus elementos e apresentando 

um esboço da sua evolução ao longo dos tempos. Não descurando investigadores como 

Robert C. Smith (1912-1975), historiador de arte que, já na década de sessenta 

publicava estudos dedicados à vida e obra de Nicolau Nasoni4, um dos quais 

precisamente sobre a Casa de S. João Novo. Contudo, Carlos de Azevedo deu o impulso 

que esta área de estudo precisava. São investigadores como Artur Pizarro, José António 

Pereira, o casal Natália Marinho e Joaquim Jaime Ferreira-Alves, Nelson Correia 

Borges, Carlos Moura, Vítor Serrão, entre outros5, que têm vindo a expor problemas e 

reflexões novos, corrigindo atribuições e destacando nomes que até então eram 

considerados “menores”, como António Pereira, trazendo um contributo imprescindível 

para o conhecimento da casa nobre portuguesa. Se Carlos de Azevedo já chamava a 

                                                           
3 O estudo da “casa portuguesa” mereceu a atenção de João Barreira e Raúl Lino [Vd. Referências 

Bibliográficas] no primeiro triénio do século XX. Abordam em simultâneo, a casa rural e a casa urbana, 

a casa popular e a casa nobre. As análises dos dois autores consistem em leituras formais e ornamentais e, 

no caso concreto de Raúl Lino, dos materiais de construção. João Barreira faz um levantamento dos usos 

dedicados a alguns dos espaços da habitação rural, nobre e popular e Raúl Lino apresenta uma leitura 

sobre a importância que os ornamentos dos equipamentos de aparato, como a escadaria nobre, o vestíbulo 

e as coberturas, adquirem na Casa Nobre barroca. Contudo, à análise geral apresentada nas duas obras, 

faltava uma leitura sociológica e da evolução da Casa Nobre, imprescindível para a sua compreensão no 

contexto português. 
4 Vd. Referências Bibliográficas. 
5 Por uma questão das imposições do nosso trabalho, estes autores não serão abordados individualmente. 

Propor a realização de um estado da arte dessa magnitude sobre a Casa Nobre portuguesa de setecentos 

seria propor a realização de uma nova dissertação de mestrado. Posto isto, interessa-nos perceber a 

evolução das abordagens e metodologias aplicadas, as principais discussões que se levantam e os 

problemas que se impõem ao estudo deste tema. 
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atenção para o contributo de outras disciplinas como a heráldica e da genealogia para o 

estudo da casa nobre6, são aqueles investigadores que desenvolverão estudos de história 

urbana, de genealogia e heráldica e abordagens sociológicas ao tema. São estes 

investigadores que publicarão os primeiros estudos de caso, com fontes documentais 

novas, expondo a complexidade do tema e lançando as bases para um objeto de estudo 

que finalmente tomou o seu lugar na História da Arte portuguesa.  

Um dos motivos que levaram a que o tema da casa nobre setecentista ficasse 

“esquecido”, até à publicação da obra de Carlos de Azevedo, reside na complexidade 

que este objeto de estudo oferece ao investigador. A Casa Nobre portuguesa teve o 

infortúnio de ver muitos dos seus exemplares desaparecer por motivos diversos. As que 

sobreviveram, uma parte das quais profundamente deterioradas, desempenham hoje 

funções diversas – museus, escritórios, bibliotecas, armazéns, etc. – e diferentes das 

suas funções de origem, exigindo a construção de novos espaços e a introdução de 

equipamentos modernos, alterando deste modo a sua leitura espacial primitiva e a 

perceção do que seriam as esferas do privado e do público7.  

Concomitantemente, as fontes documentais que sobreviveram até hoje são 

parcas em número e na maioria dos casos, em conteúdo, exigindo ao historiador de arte 

um trabalho minucioso de comparação de documentos e dados e uma interpretação 

crítica dos mesmos. Frequentemente, a documentação associada a obras em casas 

nobres não refere o nome do responsável pelo projeto, situação que deu origem a 

atribuições que entretanto têm sido corrigidas ou questionadas. Nos casos em que a 

documentação nomeia o autor do risco – como o caso do contrato notarial para a 

construção da Casa de S. João Novo, objeto de estudo do presente estágio curricular 

[Fig.1], que nomeia António Pereira como o autor do risco –, são raras as plantas e os 

apontamentos dos projetos originais que sobreviveram, tornando-se difícil perceber que 

alterações terão sido efetuadas ao plano original. A título de exemplo, Flávio Gonçalves 

(1929-1987) refere que, apesar de António Pereira ser o autor do risco da Casa de S. 

João Novo, seria Nicolau Nasoni quem concluiria as obras8. Noutros casos, o autor do 

                                                           
6 Cf. AZEVEDO, Carlos de – Solares portugueses: introdução ao estudo da Casa Nobre. Lisboa: Livros 

Horizonte, 1971, p. 10. 
7 Voltaremos a abordar esta questão no subcapítulo 1.5.1. Espaços e usos da vida privada: leitura 

descritiva da Casa de S. João Novo. 
8 Cf. GONÇALVES, Flávio – Apontamentos Nasonianos. Boletim Cultural da Câmara Municipal do 

Porto. Porto: Câmara Municipal do Porto, Tipografia Leitão, 2ª série, vol. 5/6 (1987/88), p.441-442  
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risco é o próprio encomendante, levantando-se novos problemas relativos à formação de 

quem efetuava os planos das obras.  

Simultaneamente, o tema da Casa Nobre agrega um conjunto de particularidades 

que dificultaram não só a sobrevivência de exemplares, como a sua própria construção. 

Vejamos a realidade única no panorama nacional que o Porto tinha de poder impedir à 

nobreza a construção de casas na cidade e de estanciar nela mais de três dias9. Esta 

regalia terá sido confirmada por diversos monarcas, nomeadamente em 1475 por D. 

Afonso V (1432-1481), que proibiu a estada na cidade a “Duques, Marquezes, Condes, 

Fidalgos, Cavaleiros […] e pessoas poderosas de qualquer condição ou estado.”10 

Segundo Jaime Ferreira-Alves, esta prerrogativa perderia o seu valor em meados de 

Quinhentos, tendo como consequência, que “só a partir do século XVI a casa nobre se 

afirme na paisagem urbana da cidade.”11 Do mesmo modo, é no século XVIII que a casa 

nobre em Portugal e no Porto “alcança o seu período áureo, pelo número e pela 

qualidade das suas propostas.”12 Contudo, vários destes exemplares foram 

desaparecendo para dar lugar à progressiva modernização da cidade. 

Hoje impõem-se novas problemáticas à casa nobre portuguesa, nomeadamente à 

casa setecentista. Justificam-no projetos como a publicação da História da Vida Privada 

em Portugal (2011) sob a direção de José Mattoso (1933-) e a organização das 5ª 

Jornadas de História da Arquitetura Portuguesa: A Casa – formas de (e para) habitar 

(2016), sob a coordenação de Manuel Joaquim Moreira da Rocha. Questiona-se o que se 

compreende por esferas do público e do privado e como estas regem, por um lado, o 

modo de construir as arquiteturas de habitação – que equipamentos se exigem a um 

palácio rural, a um palácio urbano, a uma quinta de recreio e a uma casa de campo? – e 

por outro lado, o modus vivendi das famílias residentes e das comunidades locais. De 

igual modo, impõem-se questões relativas às formações dos autores dos riscos e dos 

executantes das obras e às inovações e preservação de formas e de soluções do passado 

na arquitetura patrocinada pela nobreza.  

                                                                                                                                                                          
Discutiremos este assunto com maior detalhe no subcapítulo 1.2.1 Das teses autorais do Palácio de S. 

João Novo. 
9 Cf. FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A casa nobre no Porto na época moderna. Lisboa: Edições 

Inapa, 2001, p. 27. 
10 Cf. FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A casa nobre […], p. 27. 
11 FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A casa nobre […], p. 27. 
12 FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A casa nobre […], p. 16. 
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Este processo culmina, nos dias de hoje, com iniciativas como a publicação das 

atas do congresso internacional Casa Nobre – um património para o futuro, publicadas 

trienalmente desde 2005, que comprovam a abordagem interdisciplinar que é necessária 

para o entendimento das diversas dinâmicas que regem a evolução da casa nobre 

portuguesa e de modos de preservação e de tratamento deste património tão diverso. 

Simultaneamente, a abertura dos arquivos de família tem constituído núcleos 

documentais novos e ricos, imprescindíveis para a evolução do conhecimento do tema. 

A título de exemplo, vejam-se: a obra Casa do Terreiro – História da família Ataíde em 

Leiria (2010 e 2016) da autoria de Francisco Queiroz e que contou com o nosso 

contributo, teve um forte apoio documental no arquivo privado da família Ataíde; e o 

arquivo da Casa de Campo Belo, em Vila Nova de Gaia, núcleo estudado por D. 

Henrique Leite Cernache, Conde de Campo Belo (1904-)13, que trouxe novas luzes 

sobre a família Leite Pereira e os seus laços matrimoniais com os descendentes de Pedro 

da Costa Lima (1648-1728), proprietário fundador da Casa de S. João Novo, dados 

esses que se mostraram fundamentais para o presente estudo 14. 

 

 

                                                           
13 BELO, Conde de Campo (D. Henrique) – Leites Pereiras Senhores de Gaia-a-Pequena, Condes de 

Campo Belo. História de Gaia. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Gabinete de 

História e Arqueologia, Vol. II, fasc. 19-22 (1988-1990).  
14 Discutiremos estes dados no subcapítulo 1.4. Do morgado de S. João Novo. 
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Fig. 1 - Casa de S. João Novo. Fotografia de Teófilo Rego, 1958. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante, Porto, Portuga l.
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1.2. Da Casa de S. João Novo: fortuna crítica 

A 20 de Março de 1725, o tabelião António da Silva Santiago redigia a 

escritura15 que celebrava o contrato entre Pedro da Costa Lima e os mestres pedreiros 

António da Silva, Domingos Pinto e Pedro Ferreira, para a inovação das casas de Pedro 

da Costa Lima, segundo a “planta e apontamentos feitos por António Pereira, mestre das 

obras da See”16, na rua de S. João Novo17. Esta obra viria a resultar na Casa de S. João 

Novo, comummente conhecida por Palácio de S. João Novo. Desde 15 de Dezembro de 

1945, esta casa nobre albergou o Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, 

fundado pela Comissão de Etnografia e História do Douro-Litoral e pela Junta de 

Província do Douro-Litoral, até à presente data. O museu foi encerrado ao público em 

1992, por motivos de segurança e hoje ainda permanece uma parte do seu antigo espólio 

no interior do palácio. 

Sobre o estado da arte da Casa Nobre de S. João Novo não conhecemos estudos 

até 1952, ano em que o Brigadeiro Nunes da Ponte (1884-1972), cronista, publicou um 

artigo sob o título Casas antigas do Porto18. Na parte do artigo dedicada à Casa de S. 

João Novo, Nunes da Ponte conta a história dos antecedentes da casa até à compra por 

Pedro da Costa Lima e à ordem para a sua construção. Note-se que o autor já atribuía a 

autoria do risco da casa a Nicolau Nasoni, sem contudo, fundamentar a sua opinião. 

Seguidamente, Nunes da Ponte indica a constituição do morgado de S. João Novo e a 

transição da casa pelos herdeiros de Pedro da Costa Lima até à data da fundação do 

Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral. Contudo, o Brigadeiro Nunes da 

Ponte não aponta as referências bibliográficas em que sustentou o seu artigo, pelo que 

acreditamos que se terá baseado num quadro existente no átrio do antigo Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral19 e no contacto pessoal que o autor teve, à época, 

com as últimas gerações da família como o atesta no artigo. 

                                                           
15 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1725. Po-2, nº 232, fl. 

73v.-74. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
16 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1725. Po-2, nº 232, fl. 

73v.-74. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
17 Atual Largo de S. João Novo. 
18 PONTE, Brigadeiro Nunes da – Casas antigas do Porto. BASTO, A. de Magalhães – O Tripeiro. Porto: 

Tipografia Empresa Guedes, n.º 3, V série, ano VIII (julho de 1952), p. 69-72.  
19 Este quadro encontra-se, hoje, nos interiores da Casa de S. João Novo. 
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Em 1957, Horácio Marçal (1906-1988), investigador, publicou um artigo sob o 

título O Largo de S. João Novo20. Nos apontamentos que dedica à Casa de S. João 

Novo, Horácio Marçal apresenta-nos a história dos antecedentes e a transição da casa 

enquanto bem de morgado, nos mesmos moldes do Brigadeiro Nunes da Ponte e assume 

que se baseou no quadro a que já nos referimos para o seu estudo. O autor acrescenta 

novos dados relativos à ocupação da Casa de S. João Novo nas primeiras décadas de 

oitocentos, dados que se fundamentaram na obra de Augusto Pinho Leal (1816-1884), 

historiador21 e que discutiremos mais à frente. 

1.2.1. Das teses autorais da Casa de S. João Novo 

A autoria do risco da Casa de S. João Novo, mandada construir por Pedro da 

Costa Lima para sua residência, tem sido o tema que levantou mais discussões, dando 

origem a três teses autorais. 

Em 1966, Robert C. Smith, atribuiu a autoria do risco da casa a Nicolau Nasoni 

(1691-1773)22. Desconhecendo a existência de um contrato notarial e a partir de uma 

leitura formal e ornamental do edifício, Robert Smith comparou-o a outras obras do 

arquiteto ou atribuídas a ele. Num artigo publicado na Revista de Etnografia, este autor 

aponta ainda que o proprietário da Casa de S. João Novo, à época o Eng.º Álvaro Leite 

Ferreira Pinto, lhe referiu “[…] que ainda tinha visto, em criança, uns desenhos antigos 

da casa com indicações escritas em italiano […]”23. Ora, este documento, se de facto 

existiu, ainda hoje se encontra desaparecido. Justificou também a sua atribuição através 

de Miguel da Costa Lima e Melo (1699-1758), quarto filho de Pedro da Costa Lima e 

Tesoureiro-Mor da Sé do Porto, possivelmente desde 14 de Junho de 172324. Devido ao 

seu cargo na Sé, Miguel da Costa Lima conheceria pessoalmente Nicolau Nasoni e teria 

                                                           
20 MARÇAL, Horácio – O Largo de S. João Novo. BASTO, A. de Magalhães – O Tripeiro. Porto: 

Tipografia Empresa Guedes, n.º 9, V série, ano XII (janeiro de 1957), p. 291-297. 
21 LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho – Portugal Antigo e Moderno. Diccionario 

Geographico, Estatistico, Chorographico, Heraldico, Archeologico, Historico, Biographico e Etymologico 

de todas as cidades, villas e freguesias de Portugal. Lisboa: Livraria Editora de Mattos Moreira & 

Companhia, vol. 6, 1875, p. 86-89; 
22 Cf. SMITH, Robert C. – Nicolau Nasoni. Arquitecto do Porto. Lisboa: Livros Horizonte, 1966; e 

SMITH, Robert C. – Nicolau Nasoni Arquiteto do Porto. Conferência realizada no Museu N. Soares dos 

Reis em 16 de Junho. FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha [Dir.] – O Tripeiro. Porto: Tipografia 

Modesta, n.º 7, VI série, ano VI (julho de 1966), p. 196. 
23 SMITH, Robert C. – O palácio de São João Novo. Revista de Etnografia. Porto: Junta Distrital do 

Porto, vol. 11, tomo 1 (julho de 1968), p. 14-15. 
24 Cf. BELO, Conde de Campo (D. Henrique) – Pedro da Costa Lima – ilustre cidadão do Porto no século 

XVII. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. Porto: Câmara Municipal do Porto, Tipografia 

Leitão, vol. I, fasc. 1 (março de 1938), p. 23. Não nos foi possível confirmar este dado. 
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acompanhado os trabalhos deste artista na catedral portuense, sendo provável, segundo 

a tese de Robert Smith, que o tivesse aconselhado a seu pai25, Pedro da Costa Lima.  

Jaime Ferreira-Alves, em 1987, publicou a transcrição do contrato para a 

construção da Casa de S. João Novo que nomeia António Pereira, mestre das obras da 

Sé do Porto, autor do risco e dos apontamentos26.  

De Flávio Gonçalves publicou-se, em 1988 um artigo póstumo no qual o autor 

indica que “Inédita, porém, é a notícia de que já antes da chegada de Nasoni, o 

proprietário da moradia tinha encomendado a um artista português o risco da sua nova 

residência.”27 Contudo, Flávio Gonçalves alude que apesar de António Pereira ser o 

autor do risco da Casa de S. João Novo, o seu projeto teria sido entretanto dispensado e 

seria Nicolau Nasoni quem concluiria as obras28. 

Não importa discutir a atribuição da descoberta do documento. Interessa sim, 

que hoje se pode afirmar, com certezas, que o autor do risco foi António Pereira. 

Interessa também, perceber que a existência deste contrato refutou a atribuição 

generalizada da arquitetura época moderna do Porto a Nicolau Nasoni e chamou a 

atenção para a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a atividade 

arquitectónica na cidade na primeira metade do século XVIII29, nomeadamente o estudo 

de outras figuras ligadas à arquitetura portuense da primeira metade de setecentos, como 

António Pereira30. 

                                                           
25 Cf. SMITH, Robert C. – O palácio de São João Novo, p. 12. 
26 FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – O Porto na época dos Almadas. Arquitectura. Obras 

públicas. Porto: Câmara Municipal do Porto, vol. 1, 1988, p. 82-83. Transcrição do contrato publicada 

em: FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – António Pereira: arquiteto do palácio de São João Novo. 

Boletim Cultural. Porto: Câmara Municipal do Porto, 2ª série, vol. 7/8 (1989/90), p. 241-258. 
27 GONÇALVES, Flávio – Apontamentos Nasonianos, p. 441. 
28 Cf. GONÇALVES, Flávio – Apontamentos Nasonianos, p. 441-442. 
29 Sobre este assunto, veja-se também TEDESCO, Giovanni Battista – Nicolau Nasoni: formação de um 

pintor e de um artista da arte efémera em Itália (1691-1723). Porto: Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, 2011. Segundo o autor, foram atribuídas produções que, “mesmo tendo relações com o estilo do 

artista toscano, evidenciam o destaque da sua concepção. De facto é preciso constatar que, tendo criado 

um estilo completamente inovador, tendo trabalhado neste país ao longo de 43 anos, o seu léxico foi 

tomado por outros artistas que operaram no mesmo território. Dois exemplos foram António Pereira e 

Miguel Francisco da Silva, um arquitecto e outro entalhador, profissionais já consagrados antes da 

chegada ao Porto do nosso Niccolò. O pintor instaura, desde já, colaborações com os dois mestres, dada a 

presença dos três na obra de reestruturação da Sé. Além disso, podemos imaginar que a sua linguagem 

teve artistas apreciadores ou até discípulos, que continuaram sobre as linhas traçadas pelo Nasoni, 

pintando, esculpindo e construindo, deixando marcas do estilo herdado do mestre toscano.” [p. 234-235] 

Um destes casos foi, como vimos, a Casa de S. João Novo. 
30 Cf. FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – António Pereira: arquitecto […], p. 241. 
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1.2.2. De Pedro da Costa Lima 

Sobre a figura de Pedro da Costa Lima, se excetuarmos uma breve notícia, 

publicada em 1952 na coluna Efemérides Portuenses d’O Tripeiro31, o primeiro estudo 

biográfico por nós conhecido data de 1966 e é da autoria de D. Henrique Leite 

Cernache32. Apesar de D. Henrique Leite Cernache apontar a existência do registo de 

filhamento e o processo de habilitação para Familiar do Santo Ofício de Pedro da Costa 

Lima, na nossa opinião, este estudo desenvolve-se em boa parte a partir da transcrição, 

publicada por Augusto de Pinho Leal, do alvará que concedeu a Pedro da Costa Lima 

foro de Fidalgo da Casa Real a 13 de novembro de 1710. Acreditamos também que D. 

Henrique Leite Cernache ter-se-á baseado igualmente no quadro que mencionámos 

anteriormente, no apontamento que fez sobre a instituição do morgado de S. João Novo, 

assunto que abordaremos mais à frente.  

 D. Henrique Leite Cernache publicou estudos, como já referimos, na década de 

oitenta, sobre a família Leite Pereira, senhores de Gaia-a-Pequena, os quais se uniram 

em matrimónio e património com os descendentes de Pedro da Costa Lima, vindo a ser 

senhores da Casa de S. João Novo. É com base nas obras de D. Henrique Leite 

Cernache que Jaime Ferreira-Alves vai apoiar o subcapítulo que dedica a Pedro da 

Costa Lima33 no artigo que mencionámos anteriormente. 

Os estudos genealógicos de D. Henrique Leite Cernache, apesar de não se 

dedicarem à casa per se, são um contributo indispensável para a nossa investigação, 

uma vez que proporcionam um suporte documental que nos permitiu verificar e 

confirmar os dados publicados. Simultaneamente, a existência de um núcleo 

documental privado na Casa de Campo Belo, que pelas imposições do nosso trabalho 

não consultámos34, poderá trazer dados imprescindíveis para a história construtiva da 

Casa de S. João Novo e para a história das propriedades da família. 

                                                           
31 “Outubro 

1737 – 9 – A convite de Pedro da Costa Lima, superintendente da Ribeira do Douro, o governador das 

Armas e da Justiça e quase toda a nobreza local, assistem à cerimónia do lançamento à água da nau de 

guerra “N. S. de Guimarães”, de sessenta peças, mandada construir pelo rei, sob a direção do técnico 

francês Dodain;” 
32 BELO, Conde de Campo (D. Henrique) – Pedro da Costa Lima – ilustre cidadão do Porto no século 

XVII. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. Porto: Câmara Municipal do Porto, Tipografia 

Leitão, vol. I, fasc. 1 (março de 1938), p. 17-25. 
33 FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – António Pereira: arquiteto […], p. 242-243. 
34 A existência do arquivo inédito do antigo Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, depois 

Museu de Etnologia do Porto, ao qual era imperativo darmos prioridade na nossa investigação, 
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Finalmente, Eugénio Andréa da Cunha e Freitas publicou a notícia da existência 

de dois contratos para a construção e douramento da capela de Santa Ana do Colégio de 

S. Lourenço do Porto35. Estes documentos revestem-se da maior importância para a 

presente investigação, porque expõem novos dados relativos ao mecenato artístico de 

Pedro da Costa Lima. 

Segundo Eugénio da Cunha e Freitas, a capela de Santa Ana era da 

administração dos homens da moeda do Porto. Em 1718, a Casa da Moeda, da qual 

Pedro da Costa Lima era superintendente, terá determinado a construção ou 

reformulação da capela de Santa Ana. Para tal celebrou-se contrato a 5 de setembro de 

1718, na Casa da Moeda, com o mestre escultor Miguel Coelho (1670/71-1743) para 

executar a obra. Compareceram Pedro da Costa Lima, Manuel Alves de Almeida, José 

da Silva Guimarães e Domingos da Costa Leal, estes três mordomos da Confraria. Doze 

anos mais tarde, a 10 de agosto de 1731, Pedro da Costa Lima celebra um novo 

contrato, assistido dos procuradores do Cabido da Moeda, Manuel Lopes Barbosa e José 

Ferreira Gomes, para o douramento da capela, com o mestre dourador Manuel Pinto 

Monteiro. Este novo contrato é celebrado na casa de Pedro da Costa Lima “na Rua e 

Terreiro de S. João Novo”36. 

1.2.3. Problemáticas e reflexões: estado da questão 

Além das questões que fomos expondo, levantam-se outros assuntos sobre os 

quais tentaremos refletir e se possível, responder nos próximos capítulos. Esses 

respeitam a história artístico-construtiva da Casa de S. João Novo, as suas 

funções/ocupações e a figura de Pedro da Costa Lima. 

Relativamente à construção e ocupação da Casa de S. João Novo, e justapondo 

os dados existentes no início da nossa investigação, verificámos a existência de um 

hiato temporal e documental entre 1725, data do contrato para início das obras de 

                                                                                                                                                                          
juntamente com o fato de D. Henrique Leite Cernache ter fundamentado a sua obra no arquivo privado 

dos Campo Belo e a duração que se impunha a esta investigação, justificam a nossa decisão de proceder à 

consulta do arquivo da Casa dos Campo Belo num projeto de investigação futuro, possivelmente a título 

de doutoramento. 
35 FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha e – “O Colégio de São Lourenço. Alguns documentos para a 

história da igreja dos grilos. II Capela de Sant’Ana.” O Tripeiro. Porto: Tipografia Modesta, n.º 9, VI 

série, ano VIII (setembro de 1968), p. 269-271. 
36 Cf. FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha e – “O Colégio de São Lourenço. p. 269-271. 
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construção da casa e 1945, data da fundação do Museu de Etnografia e História do 

Douro-Litoral, período esse que nos propusemos a investigar. 

A Casa de S. João Novo marca a paisagem da cidade e oferece uma série de 

questões a um olhar mais atento. Se as três grandes questões que se impõem ao estudo 

de uma arquitetura – quem mandou construir, quem desenhou a obra e quem construiu – 

já se encontravam respondidas no início da nossa investigação, foram surgindo outras. 

O contrato de obrigação da obra lavrado a 20 de março de 1725 indica que Pedro da 

Costa Lima “pertendia inovar estas suas cazas em que vive”37. A nosso ver, será então a 

Casa de S. João Novo uma construção de raíz ou uma construção que integrou uma pré-

existência? Neste sentido, questionamos igualmente o que existia antes da edificação da 

Casa de S. João Novo? Quando e como foi adquirida por Pedro da Costa Lima? 

Tratando-se de uma casa nobre, por sinal inserida num contexto urbano, que 

equipamentos a definiam? 

A respeito de Pedro da Costa Lima, verificámos que se tratava de uma figura 

pouco conhecida da história (comercial) do Porto, impondo-se questões fundamentais 

relativas: aos seus antecedentes, ao seu nascimento, à sua formação, a sua chegada ao 

Porto e os motivos que o levaram a sair de Viana do Castelo, os cargos que 

desempenhou antes de ser gratulado com o cargo de Administrador da Fábrica dos 

Galeões do Ouro do Porto e o seu papel na vida artística e política da cidade. 

O apontamento de D. Henrique Leite Cernache de que “Já muito avançado em 

anos, Pedro da Costa Lima, a-fim-de perpètuar o seu nome e garantir na sua 

descendência a posse do palácio que edificara38, vinculou-o, por escritura de 15 de 

outubro de 1723”39 despertou de igual modo a nossa atenção. Era necessário comprovar 

a existência desta escritura, devido ao fato de D. Henrique Leite Cernache referir que a 

Casa de S. João Novo já se encontrava edificada em 1723 – dois anos antes da escritura 

de contratação de obra para a inovação das casas de Pedro da Costa Lima. 

Da necessidade de confirmar a existência destas fontes e a veracidade destes 

dados e tendo por base os estudos genealógicos de D. Henrique Leite Cernache à 

                                                           
37 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1725. Po-2, nº 232, fl. 

73v.-74. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
38 Sublinhado nosso. 
39 BELO, Conde de Campo (D. Henrique) – Pedro da Costa Lima – ilustre cidadão do Porto no século 

XVII. Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto. Porto: Câmara Municipal do Porto, Tipografia 

Leitão, vol. I, fasc. 1 (março de 1938), p. 25. 
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família dos Leite Pereira e os apontamentos sobre Pedro da Costa Lima, decidimos 

investigar o percurso da Casa de S. João Novo e a sua transição como bem do morgado 

na família [Vd. Apêndice 1], até à inauguração do Museu de Etnografia e História do 

Douro-Litoral.  

Tendo definidos os objetivos e as perguntas que nos propúnhamos a investigar, a 

definição de uma metodologia de trabalho foi o nosso primeiro grande desafio. A 

confirmação das fontes ocorreu por vezes de forma morosa, porque na falta de uma 

referência bibliográfica, a pesquisa de documentos – como a escritura para instituição 

de vínculo e morgado lavrada a 15 de outubro de 1723 –, foi uma verdadeira procura da 

“agulha no palheiro”. Relativamente ao percurso e às funções da Casa de S. João Novo, 

decidimos construir um quadro genealógico dos membros herdeiros do morgado de S. 

João Novo. Para tal, os registos paroquiais demonstraram ser uma ferramenta 

indispensável, expondo novas circunstâncias sobre a história da Casa de S. João Novo. 

Os registos de testamentos e os livros de índices da Câmara Municipal do Porto foram 

igualmente fundamentais para o nosso estudo, cujos resultados apresentamos a seguir.   

 

1.3. Da Casa de S. João Novo: uma questão de nomenclatura 

Uma questão que se impõe a quem se dedique ao estudo da casa nobre respeita o 

cuidado e a distinção de fronteiras no uso de conceitos, denominações e adjetivos 

atribuídos, que se apresentam num leque diversificado na historiografia. O uso dos 

termos casa nobre ou palácio é uma das discussões que ainda hoje levanta reflexões e 

opiniões diversas. 

Jaime Ferreira-Alves, analisando a realidade da cidade do Porto, definiu que a 

aplicação daqueles termos teria dois critérios: a dimensão dos edifícios ou, quando esta 

não existe, a importância social dos seus proprietários40. No primeiro caso, considerou 

que na cidade do Porto só existem dois palácios: o Episcopal e o da família Morais e 

Castro, “que acolheria a partir de 1832, por diversas ocasiões, a Família Real”41 e viria a 

ser o Paço Real no Porto, com a compra pelos Braganças entre 1861 e 1862; e o Palácio 

do Freixo, nos arredores da cidade. No segundo caso, que respeita a importância social 

dos proprietários do imóvel, Jaime Ferreira-Alves incluiu as habitações que as famílias 

                                                           
40 Cf. FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A casa nobre […], p. 11. 
41 FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A casa nobre […], p. 12. 
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dos Sás e dos Sousas possuíam na cidade. Excluídos estes casos, todos os restantes 

denominar-se-ão, na opinião do autor, casas nobres42.  

Rafael Bluteau (1638-1734) já definia que “Palácio propriamente se diz das 

casas dos Reys, & Principes, & permissivamente dos sumptuosos, & magníficos 

domicílios de senhores grandes”43 e casas nobres “chamamos às que tem logea, ou 

pateo, com aposentos capazes para huma nobre família”44. Contudo, a questão que 

parece simples à partida, é na verdade, complexa. O adjetivo nobre, quando falamos de 

casas, é associado, como vimos, por um lado à dimensão da casa, por outro lado ao 

estatuto social da família que a habita e por outro ainda, à existência de certos 

equipamentos como logia e pátio. Porém, o termo nobre também se associa à 

nobilitação do edifício, referindo-se à existência de elementos de aparato e inclusive aos 

próprios materiais de construção, como Rafael Bluteau também já expunha no seu 

Vocabulario Portuguez: “Finalmente muitas obras de arte, em que luz a nobreza do 

engenho humano, como edifícios antigos, & modernos, sagrados, & profanos, &c. são 

chamados Nobres.”45 Simultaneamente, a aplicação daquele adjetivo relaciona-se com a 

existência de um risco erudito, executado por um mestre-de-obras ou arquiteto. Como 

vimos, Bluteau definia que uma casa nobre servia uma “nobre família”, reflexão que 

Amélia de Paiva também aborda46: o adjetivo nobre resulta, portanto, das prerrogativas 

sociais dos proprietários? Trazendo ainda as reflexões de Amélia de Paiva sobre esta 

discussão, apenas no sentido de comprovarmos a complexidade da delimitação de 

conceitos e não nos querendo alargar sobre este tópico, se o adjetivo nobre resulta do 

estatuto social da família proprietária da casa, quando a casa deixa de estar na posse dos 

descendentes diretos, perde o estatuto de casa nobre? Deixamos esta questão para uma 

reflexão futura. 

Concluímos então que o uso do termo casa nobre remete para a condição social 

dos proprietários, para a dimensão do edifício, para os seus equipamentos e para a 

                                                           
42 Cf. FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A casa nobre […], p. 12. 
43 BLUTEAU, Rafael – Vocabulario Portuguez & Latino. Lisboa: Na officina de Pascoal da Silva, 1716, 

tomo 6, p. 190. 
44 BLUTEAU, Rafael – Vocabulario Portuguez & Latino. Lisboa: Na officina de Pascoal da Silva, 1716, 

tomo 5, p. 731. 
45 BLUTEAU, Rafael – Vocabulario Portuguez & Latino. Lisboa: Na officina de Pascoal da Silva, 1716, 

tomo 5, p. 731. 
46 PAIVA, Amélia – A casa nobre no concelho de Ponte de Lima: estruturas, vivências e estratégias de 

afirmação. Comunicação realizada na 5ª Jornada de História da Arquitetura Portuguesa - a Casa: formas 

de (e para) habitar. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 21 de maio de 2016. 
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qualidade das suas fórmulas construtivas. Contudo, no nosso entendimento, como 

definimos as prerrogativas sociais? Como afirmar que a família dos Costa Lima Melo e 

Alvim, senhores de S. João Novo, não podem integrar o segundo critério indicado por 

Jaime Ferreira-Alves para a aplicação do termo palácio? Como vimos anteriormente, 

Pedro da Costa Lima detinha um cargo que o colocava como uma das pessoas mais 

importantes da cidade, promovia o mecenato artístico e, como iremos analisar 

seguidamente, pertenceria a uma família ilustre, uniu-se por matrimónio com a família 

dos Melo e Alvim e instituiu o morgado de S. João Novo. Chamamos ainda a atenção 

para uma nota publicada por Jaime Ferreira-Alves, que indica que Pedro da Costa Lima 

foi procurador de D. Mariana Luísa Francisca de Sousa Tavares Mascarenhas da Silva 

(1672-1743), 2ª marquesa de Arronches, quando esta pretendeu fazer obras no seu 

palácio47, situação que atesta, no nosso entendimento, a existência de uma relação, de 

confiança, entre as duas personalidades. 

Expostas as nossas reflexões, definimos como critério empregar o termo que 

surge na documentação por nós consultada para o presente estudo. Deste modo, 

justifica-se o uso da denominação Casa de S. João Novo, ao invés do título 

comummente conhecido de Palácio de S. João Novo, apesar de acreditarmos que lhe 

seja merecido. 

 

1.4. Do Morgado de S. João Novo 

1.4.1. Pedro da Costa Lima (1648-1728) e a fundação da Casa e do Morgado de S. João 

Novo  

Pedro da Costa Lima, filho de João da Costa Lima – Fidalgo da Casa Real por 

alvará régio de 18 de Março de 168748 – e de D. Luísa Francisca, nasceu, segundo fonte 

inédita, a 26 de Abril de 1648 [vd. Anexo 1, Doc. 1] na freguesia de Monserrate de 

Viana do Castelo49. Desconhece-se quando terá vindo para o Porto e os motivos que o 

levaram à mudança da residência em Viana para o Porto. Contudo, através da 

confirmação documental dos dados apresentados por D. Henrique Leite Cernache, e 

                                                           
47 Cf. FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A casa nobre […], p. 63. 
48 REGISTO Geral de Mercês - Mercês de D. Pedro II [Manuscrito]. 1687. Lv. 3, fl. 214v. Acessível no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal.  
49 MONSERRATE, Paróquia de – Registos de batismos. [Manuscrito]. 1648. Fl. 83v. Acessível no 

Arquivo Distrital de Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal. [Fonte inédita] 
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com o levantamento de novos documentos no Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

Digitarq (A.N.T.T. - Digitarq), no Arquivo Distrital do Porto (A.D.P.) e no Arquivo 

Histórico da Casa do Infante (A.H.C.I.), hoje sabemos que em 1693 já residia no Porto, 

uma vez que em 23 de Fevereiro desse ano recebeu o cargo de Administrador da 

Fábrica dos Galeões do Ouro do Porto, atribuído por alvará régio50. A 13 de Dezembro 

do mesmo ano, regista-se o casamento de Pedro da Costa Lima, “viúvo morador na rua 

de S. João Novo”, em segundas núpcias com D. Maria Teresa de Melo e Alvim51.  

Além de Administrador da Fábrica dos Galeões do Ouro do Porto, terá exercido 

igualmente: o cargo de Juíz de Fora e de Vereador da Câmara do Porto52, Administrador 

da Casa da Moeda, Guarda-Mor dos Lastros e Tabacos, Governador da Cidade do 

Porto53, Familiar do Santo Ofício54, Cavaleiro na Ordem de Cristo55 e Fidalgo da Casa 

Real, por alvará de 13 de Novembro de 171056.  

Apesar da escritura do casamento de Pedro da Costa Lima com D. Maria Teresa 

de Melo e Alvim registar que Pedro da Costa Lima já residia na rua de S. João Novo em 

1693, desconhece-se porém, quando começou a residir nas casas sitas na rua de S. João 

Novo e como as adquiriu. O próprio contrato de obrigação da obra lavrado a 20 de 

março de 1725 indica que Pedro da Costa Lima pretendia inovar as casas em que 

residia, sem, contudo, especificar a que corresponderiam as pré-existências da Casa de 

                                                           
50 REGISTO Geral de Mercês - Mercês de D. Pedro II [Manuscrito]. 1693. Lv. 5, fl. 71v. Acessível no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. Através da documentação que levantamos, 

sabemos hoje que, entre 1710 e 1723, o cargo foi-lhe renovado por períodos de três anos o que nos sugere 

que Pedro da Costa Lima manteve o cargo durante várias décadas: REGISTO Geral de Mercês - Mercês 

de D. João V [Manuscritos]. 1710. Lv. 4, fl. 197; 1712 e 1723. Lv. 6, f. 474v; 1715. Lv. 4, fl. 463v; 1717 

e 1719. Lv. 4, fl. 463v.  Acessíveis no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal.  
51 VITÓRIA, Paróquia de – Registos de casamentos. [Manuscrito]. 1693. Fl. 330. Acessível no Arquivo 

Distrital do Porto, Porto, Portugal.  
52 Cf. BELO, Conde de Campo (D. Henrique) – Pedro da Costa Lima, p. 23. Não nos foi possível 

confirmar estes cargos. 
53 A escritura para instituição de vínculo e de morgado, redigida a 15 de Outubro de 1723 [Vd. Anexo 1, 

Doc. 2], apresenta Pedro da Costa Lima como “[…] Fidalgo da Casa de Sua Magestade […], cavaleiro 

professo da Ordem de Christo, Superintendente das fabricas da Ribeira do Douro e Caza da Moeda, 

goarda mor dos Armazens dos Tabacos e Lastros dos navios, fameliar do Santo Ofício, e hum dos mais 

antigos da governança desta cidade […]”. PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas 

[Manuscrito]. 1723. Fl. 157v. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
54 TRIBUNAL do Santo Ofício – Conselho Geral, Habilitações, Pedro da Costa Lima [Manuscrito]. 

[s./d.]. Mç 7, Doc. 216. Acessível no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal 
55 Não conhecemos a data em que tomou o Hábito de Cristo. Contudo, uma mercê de D. Pedro II, datada 

de 1686 dá-nos a seguinte indicação: “40$000 rs de Tença efectivos com Hábito de Cristo.” Cf. 

REGISTO Geral de Mercês - Mercês de D. Pedro II [Manuscrito]. 1686. Lv. 3, fl. 62. Acessível no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal.  
56 REGISTO Geral de Mercês - Mercês de D. João V [Manuscrito]. 1710. Lv. 4, fl. 462-463v. Acessível 

no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. 
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S. João Novo. Inédita é, porém, uma provisão e petição de Pedro da Costa Lima à 

Câmara Municipal do Porto e ao rei D. João V “sobre a serventia do muro que fica 

dentro do seu quintal”57 datada de 27 de setembro a 29 de outubro de 1710 [Anexo 1, 

Doc. 2]. Manuel Álvaro Bessa, um vizinho de Pedro da Costa Lima, pretendia construir 

umas casas e pretendia usar a muralha e uma das torres de que Pedro da Costa Lima 

detinha direito, possivelmente para a passagem de recursos materiais e de mão-de-obra. 

Pedro da Costa Lima, com o intuito de impedir que o seu quintal fosse devassado, pediu 

licença para tapar uma porta que detinha na muralha. Destacamos aqui uma parte desse 

documento: 

“Senhor diz Pedro da Costa Lima, […] que elle tem na ditta cidade huas cazas 

nobres com hum quintal grande no qual ha duas escadas de pedra largas que sobem para 

o muro da cidade de que o suplicante tem o direito ha muitos annos afim de evitar que 

do ditto muro e de huas torres que nelle ha não seja devaçado o ditto quintal e como 

agora se realizarão huas cazas de Manuel Álvaro Bessa por hum quintal das quoaes se 

pertendia uzar tambem do mesmo muro e torre, pedio o suplicante licença ao Senado da 

Câmara da dita Cidade para usar do dito muro the hua porta que o suplicante tem nelle, 

e para o que der tapar naquele sitio e para isso lhe concedeo o mesmo Senado licença 

[…]”58. 

Esta provisão respeita a primeira referência às moradias de Pedro da Costa Lima 

e de D. Maria Teresa de Melo e Alvim antes da construção da Casa de S. João Novo. 

Atente-se a expressão “huas cazas nobres”, que analisaremos juntamente com o contrato 

de obrigação de obra da Casa de s. João Novo, celebrado a 20 de março. Ao mesmo 

tempo, o documento permite-nos saber, hoje, que o trecho da muralha que delimita o 

quintal e a Casa de S. João Novo eram já pertença de Pedro da Costa Lima, questão 

deveras pertinente e à qual voltaremos no subcapítulo dedicado a Diogo Leite Pereira de 

Melo e Alvim (1745-1819). 

Numa idade avançada, a 15 de outubro de 1723, Pedro da Costa Lima e sua 

mulher, D. Maria Teresa de Melo e Alvim mandaram lavrar uma escritura para 

instituição de vínculo e morgado [Vd. Anexo 1, Doc. 3], de modo a que os seus bens 

                                                           
57 REGISTO Geral da Câmara Municipal do Porto – Livros de registos [Manuscrito]. 1710. Lv. 7, fl. 102-

103v. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante. 
58 REGISTO Geral da Câmara Municipal do Porto – Livros de registos [Manuscrito]. 1710. Lv. 7, fl. 

102v-103. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante. 
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inalienáveis e indivisíveis se conservassem na sua descendência59. Devemos atentar no 

fato de esta escritura intitular-se “Instituição de vínculo, e morgado […]”. 

Juridicamente, vínculo será o “conjunto de bens constituídos em fundação para fazer 

face às despesas de uma capela e do respectivo culto.” Morgado corresponde ao 

“conjunto de bens inalienáveis e indivisíveis legados ao filho mais velho ou, na falta 

deste, a outras pessoas segundo uma ordem de sucessão estritamente estabelecida.”60 

Contudo, facilmente se encontra a expressão morgadio associado a uma capela. Porém, 

este documento torna-se peculiar pelo fato de usar os dois termos vínculo e morgado, o 

que nos sugere que o casal instituidor pretendia distinguir os bens móveis e imóveis que 

transitariam como morgado pelos herdeiros da família e os bens que ficavam associados 

à administração de uma capela. Deste modo, aquela escritura, apesar de não descriminar 

os bens que estariam associados quer ao vínculo, quer ao morgado, impõe-nos uma 

questão relativa à provável existência de uma capela administrada por Pedro da Costa 

Lima e sua mulher D. Maria Teresa de Melo e Alvim61. Tendo presente este contexto, 

entendemos usar a definição de Anne de Stoop, pela fronteira jurídica que constrói no 

uso dos termos vínculo e morgado e pela peculiaridade do documento intitular-se, como 

vimos, “Instituição de vínculo, e morgado […]”.  

Pedro da Costa Lima e sua mulher nomearam Pedro da Costa Lima e Melo 

(1695-1742), seu filho varão, titular do morgado. Na sucessão do vínculo e do morgado, 

os filhos de Pedro da Costa Lima e Melo seriam os depositários dos bens. Segundo a 

escritura, a sucessão do vínculo e do morgado só ocorreria para o sexo feminino, 

quando não existissem descendentes do sexo masculino. Deste modo justifica-se que, 

caso Pedro da Costa Lima e Melo não consentisse ficar com o dito encargo, sucederia 

como depositário o seu irmão Miguel da Costa Lima e Melo (1699?-1758), apesar de ter 

seguido a carreira eclesiástica. O sucessor do vínculo e do morgado ficaria obrigado a 

“vincular a terça parte da sua terça e chamar-se sempre com os appellidos de Costa 

                                                           
59 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1723. Fl. 157v-159. 

Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal.  
60 Sobre este assunto consultar: STOOP, Anne de – Palácios e Casas senhoriais do Minho. Porto: 

Civilização, 2000, p. 282. 
61 Voltaremos a abordar este assunto no subcapítulo 1.4.6. D. Maria (1794-?) e Álvaro Leite Pereira de 

Melo e Alvim (1797-1869). 
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Lima.”62 Caso não houvesse mais linhagem, a administração do vínculo e do morgado 

passaria então para a Misericórdia de Viana do Castelo, “donde são filhos elles 

instituhidores e nella foram baptizados […]”63. 

Em 1725, Pedro da Costa Lima pretendia inovar as casas em que residia, na rua 

de S. João Novo. No contrato de obrigação da obra, redigido a 20 de março de 172564 –   

dois anos após a escritura para instituição de vínculo e de morgado – nas suas 

residências sitas na “rua de S. João Novo”, Pedro da Costa Lima encomenda a feitura da 

obra aos mestres pedreiros: António da Silva, mestre pedreiro de Perosinho em Gaia, 

Domingos Pinto e Pedro Pereira, ambos mestres pedreiros de Campanhã do Porto [Vd. 

Anexo 1, Doc. 4].  

Antes de analisarmos a nova construção segundo o contrato de obrigação de 

obra de 1725, atentemos no fato de que Pedro da Costa Lima “pertendia inovar estas 

suas cazas em que vive”65 como atesta o referido documento. Recordemos também a 

provisão e petição de 1710 para tapamento da muralha junto ao quintal das casas em 

que residiam Pedro da Costa Lima e D. Maria Teresa de Melo e Alvim, que referia a 

existência de “humas cazas nobres”66. Pela primeira vez, apurámos que a Casa de S. 

João Novo poderá não ter sido uma construção de raiz isolada que teve início em 1725, 

mas uma obra de melhoramento de uma pré-existência, por sinal nobre. 

A nova residência seria então concretizada “na forma que consta da planta e 

apontamentos feitos por António Pereira, mestre das obras da Sé”67 do Porto:  

“[…] de boa pedra bem alva sã sem ceda nem falha muito bem sentada, 

lavrada, e tudo muito bem obrado como pede a dita planta, apontamentos, e arte da 

alquitatura de pedraria, sem defeito nem imperfeição algua, […] e por toda a dita obra 

que darão perfeitamente acabada dentro de dois anos completos primeiros seguintes, lhe 

dará ele dito senhor da obra Pedro da Costa Lima os preços que constão dos ditos 

                                                           
62 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1723. Fl. 158v. Acessível 

no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal.  
63 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1723. Fl. 159. Acessível no 

Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal.  
64 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1725. Po-2, nº 232, fl. 

73v.-74. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
65 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1725. Po-2, nº 232, fl. 

73v.-74. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
66 REGISTO Geral da Câmara Municipal do Porto – Livros de registos [Manuscrito]. 1710. Lv. 7, fl. 103. 

Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante. 
67 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1725. Po-2, nº 232, fl. 

73v.-74. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
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apontamentos, que hirá pagando asim como for correndo a obra e ella for merecendo 

[…] ficando lhe ella muito a seu contento lhe dará de luvas além dos preços pactuados 

nos ditos apontamentos quinze moedas de coatro mil e oitocentos reis cada huma 

[…].”68  

A casa de Pedro da Costa Lima e D. Maria Teresa de Melo e Alvim, entretanto 

conhecida como Casa de S. João Novo, deveria portanto estar concluída no prazo de 

dois anos. Caso tal não acontecesse, ou não estando do agrado do encomendante, os 

mestres de pedraria demoliriam as partes que não estivessem conforme a planta e os 

apontamentos de António Pereira e erguê-las-iam novamente à sua custa. Este 

apontamento reforça a nossa posição relativamente à Casa de S. João Novo ter a sua 

génese numa pré-existência, uma vez que muito dificilmente se concluiria uma obra de 

raiz em apenas dois anos. 

Como vimos, na instituição de vínculo e de morgado não se listam os bens dos 

instituidores que devem constituir o morgado. Sabemos que Pedro da Costa Lima 

deixou testamento, como comprova o seu registo de óbito69 de 4 de Setembro de 1728. 

Contudo, não nos foi possível encontrar a sua escritura e portanto, não conhecemos os 

bens que estariam afectos ao vínculo e ao morgado. No entanto, é lógico assumir que a 

casa que Pedro da Costa Lima mandara renovar, viesse a integrar os bens do morgado. 

Como vimos, D. Henrique Leite Cernache assumiu que a Casa de S. João Novo já se 

encontrava edificada aquando da instituição de vínculo e de morgado, ou seja, 1723. 

Contudo, os estudos de Flávio Gonçalves e de Jaime Ferreira-Alves comprovam que a 

Casa de S. João Novo, com a estética barroca que lhe conhecemos, só seria mandada 

construir em 1725, dois anos depois da escritura para instituição de vínculo e de 

morgado. Neste sentido, é-nos mais acertado concluir que Pedro da Costa Lima – 

devido à idade avançada de 75 anos e tendo em mente planos para a melhoria da sua 

habitação – e sua mulher, D. Maria Teresa de Melo e Alvim, mandaram redigir esta 

escritura para associar como bem de morgado as casas nobres em que viviam. 

 

 

                                                           
68 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1725. Po-2, nº 232, fl. 

73v.-74. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
69 VITÓRIA, Paróquia de – Registos de óbitos. [Manuscrito]. 1728. Fl. 68 Acessível no Arquivo Distrital 

do Porto, Porto, Portugal. 
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1.4.2. Pedro da Costa Lima e Melo (1695-1742) e Miguel da Costa Lima e Melo (1699?-

1758) 

Pedro da Costa Lima e Melo, primeiro herdeiro de Pedro da Costa Lima e de D. 

Maria Teresa de Melo e Alvim, morreu na casa erigida pelos pais, a 21 de Janeiro de 

1742 sem geração70[Vd. Anexo 1, Doc. 5]. A sucessão dos bens do vínculo e do 

morgado decretada pelos seus pais passa para o seu irmão Miguel da Costa Lima e 

Melo71 [Vd. Anexo 1, Doc. 3], segundo e último descendente masculino do casal. 

Miguel da Costa Lima e Melo, Reverendo e Tesoureiro-Mor da Sé do Porto, terá 

estabelecido entretanto a sua residência na Casa de S. João Novo, uma vez que, ao 

registo da sua morte a 23 de Março de 1758, é dado como morador “da rua de S. João 

Novo”72 [Vd. Apêndice 1 – Quadro 1]. 

 

1.4.3. D. Ana Casimira de Lima e Melo (1702-1792) e Diogo Francisco Leite Pereira (1698-

1768) 

Pela morte de Miguel da Costa Lima e Melo, os bens passaram para a sua irmã 

mais nova e quinta filha do casal instituidor, D. Ana Casimira de Lima e Melo (1702-

1792). Esta havia casado a 8 de Novembro de 172673 com Diogo Francisco Leite 

Pereira (1698-1768)74. Pela morte do irmão, D. Ana Casimira de Lima e Melo e o seu 

marido terão estabelecido a sua residência na Casa de S. João Novo como atestam os 

seus registos de óbito75 [Vd. Apêndice 1, Doc. 1 e Anexo 1, Doc. 6]. A título de 

curiosidade, uma vez que ultrapassa os objetivos da presente investigação, atente-se no 

fato de toda a documentação analisada até agora, cujas datas se situam entre 1710 e o 

                                                           
70 “[…] morador na rua de S. João Novo”. VITÓRIA, Paróquia de – Registos de óbitos. [Manuscrito]. 

1742. Fl. 155. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal.  
71 Informação que confirmamos a partir dos preceitos da escritura para a instituição de vínculo e de 

morgado, e a partir do registo de óbito de Pedro da Costa Lima e Melo, onde cita “Herdeiro seu irmão 

Miguel da Costa Lima e Melo” [op. supra cit.]. 
72 VITÓRIA, Paróquia de – Registos de óbitos. [Manuscrito]. 1758. Fl. 28v. Acessível no Arquivo 

Distrital do Porto, Porto, Portugal.  
73 VITÓRIA, Paróquia de – Registos de casamentos. [Manuscrito]. 1726. Fl. 86. Acessível no Arquivo 

Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
74 “Fidalgo da Casa Real, natural e morador da sua quinta de Campo Belo, Vila Nova de Gaia”. 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos de casamentos. [Manuscrito]. 1726. Fl. 86. Acessível no Arquivo 

Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
75 Diogo Francisco Leite Pereira “morador na rua de S. João Novo […]”. VITÓRIA, Paróquia de – 

Registos de óbitos [Manuscrito]. 1768. Fl. 247. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 

D. Ana Casimira de Lima e Melo “moradora no Largo de S. João Novo […]”. VITÓRIA, Paróquia de – 

Registos de óbitos [Manuscrito]. 1792. Fl. 247. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
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registo de morte de Diogo Francisco Leite Pereira em 1768, referir “rua de S. João 

Novo” e em 1792, ano do falecimento de D. Ana Casimira de Melo, indicar pela 

primeira vez “Largo de S. João Novo”. Será um dado interessante para a compreensão 

da evolução da envolvente urbana do Palácio de S. João Novo e para a própria história 

urbana da cidade do Porto. 

Diogo Francisco Leite Pereira viria a falecer a 13 de Junho de 1768, não 

deixando testamento. Segundo o seu registo de óbito, os seus bens passaram para a sua 

mulher76. A nova administradora do morgado de S. João Novo viria a falecer a 1 de 

Maio de 1792. Da numerosa descendência deste casal77, focar-nos-emos em dois filhos: 

Álvaro Leite Pereira de Melo e Vasconcelos (1731-1792) e Diogo Leite Pereira de Melo 

e Alvim (1745-1819).  

 

1.4.4. Álvaro Leite Pereira de Melo e Vasconcelos (1731-1792) 

Álvaro Leite Pereira de Melo e Vasconcelos seria o herdeiro de S. João Novo e 

estava destinado à carreira eclesiástica. Contudo, o seu tio materno, o Reverendo 

Miguel da Costa Lima e Melo, que já abordámos, ter-se-á disposto a renunciar ao 

sobrinho a carreira eclesiástica, “por coadjutoria e futura sucessão”78. Deste modo, por 

escritura de 2 de Maio de 175279, Diogo Francisco Leite Pereira e D. Ana Casimira de 

Lima e Melo comprometeram-se a sustentar com a devida decência o filho. Contudo, 

Álvaro Leite Pereira de Melo e Vasconcelos estaria em dívida de 1.400$000 reis com o 

seu tio, empréstimo que terá contraído “para a obtenção das Bulas e mais despesas da 

nomeação da coadjutoria”80, como se verifica numa segunda escritura redigida na 

mesma data81 e ratificada a 13 de Julho de 175382. Miguel da Costa Lima e Melo ter-

                                                           
76 VITÓRIA, Paróquia de – Registos de óbitos [Manuscrito]. 1768. Fl. 73. Acessível no Arquivo Distrital 

do Porto, Porto, Portugal. 
77 Sobre a descendência de Diogo Francisco Leite Pereira e de D. Ana Casimira de Melo e Alvim, 

consultar  CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras, Senhores de Gaia-

a-Pequena, Condes de Campo Bello. História de Gaia. Gaia: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, 

Gabinete de História e Arqueologia, fasc. 20, vol. 2, 1989, p. 97-105.  
78 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 20, vol. 2, 

1989, p. 97-98. 
79 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1752. Po-9, 3ª série, n.º 

98, fl. 89. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
80 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 20, vol. 2, 

1989, p. 98. 
81 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1752. Po-9, 3ª série, n.º 98, 

fl. 90. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
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lhe-á feito o empréstimo sem juros, exigindo que no prazo de seis anos, a quantia em 

débito fosse entregue, no caso de morte do coadjuvado, aos pais de Álvaro Leite Pereira 

de Melo e Vasconcelos ou, na falta deles, ao sucessor do morgado de S. João Novo83.  

 

1.4.5. Diogo Leite Pereira de Melo e Alvim (1745-1819) e D. Gertrudes Emília Leite 

Pereira (1775-?) 

Por morte de Álvaro Leite Pereira de Melo e Vasconcelos a 26 de Junho de 

1792, Diogo Leite Pereira de Melo e Alvim sucedeu no vínculo e no morgado de S. 

João Novo. Segundo D. Henrique Leite Cernache, Diogo Leite Pereira de Melo e Alvim 

terá adquirido, logo após a morte da mãe, duas casas contíguas ao palácio, compradas a 

Antónia Angélica Bernardina de Barros, por escritura de 19 de Junho de 179284. D. 

Henrique Leite Cernache indica igualmente que a concessão da propriedade da muralha 

da cidade junto à casa se realizaria por Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios do 

Reino, de 21 de Junho de 1792. Contudo, nos livros de Registo da Câmara Municipal do 

Porto não existe nenhuma indicação desta concessão. A acrescentar a este dado, 

relembrem-se a provisão e a petição de Pedro da Costa Lima à Câmara Municipal do 

Porto e ao rei D. João V “sobre a serventia do muro que fica dentro do seu quintal”85, 

documentos datados entre 27 de setembro e 29 de outubro de 1710, indicavam que o 

pano da muralha que delimitava a propriedade de Pedro da Costa Lima era já de seu 

direito86. 

A 23 de Dezembro de 1796 foi lavrado um contrato com o Procurador da 

Cidade, Manuel Teles Correia Maia, representante da Junta das Obras Públicas, para a 

cedência de duas penas de água do novo chafariz das Taipas aos proprietários da Casa 

de S. João Novo – Diogo Leite Pereira de Lima e Melo e sua mulher, Dona Gertrudes 

Emília Leite Pereira (1775-?) –, em troca da autorização dada pelos mesmos à Junta das 

Obras Públicas para tirar da pedreira, que possuíam no seu quintal, toda a pedra 

                                                                                                                                                                          
82 PORTO, 1º Cartório Notarial – Notas para escrituras diversas [Manuscrito]. 1753. Po-9, 3ª série, n.º 

108, fl. 69v. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
83 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 20, vol. 2, 

1989, p. 98. 
84 Não nos foi possível confirmar a existência desta escritura. 
85 REGISTO Geral da Câmara Municipal do Porto – Livros de registos [Manuscrito]. 1710. Lv. 7, fl. 103. 

Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante. 
86 REGISTO Geral da Câmara Municipal do Porto – Livros de registos [Manuscrito]. 1710. Lv. 7, fl. 103. 

Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante. 
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necessária para a fábrica das Obras Públicas – possivelmente para a construção do novo 

chafariz das Taipas. Esta provisão recebeu a mercê de D. Maria I, a 28 de junho de 1797 

e entrou em cumprimento a 12 de Julho de 1797 [Vd. Anexo I, Doc. 7]. A quantidade 

de água estipulada e o plano da obra são-nos transmitidos através do Auto de 

Averiguação e Regulamento do encanamento da água do chafariz das Taipas para a 

Casa de S. João Novo, pelas lojas da casa e quintal de Maria Pessoa de Melo, 

documento inédito datado de 18 e 19 de Julho de 1797 [Vd. Anexo 1, Doc. 8]: 

“E vendo e examinando os ditos Architeto e pedreiro por elles foi dito que o 

modo mais cómodo e natural para o encanamento das duas penas de água que devem 

derigirsse do novo projetado chafariz das Taipas para o quintal do Ilustríssimo Diogo 

Leite Pereira de Lima: acharão que a mesma água devia ter o seu registo na mesma pia 

onde a mais se destribuhice para as fontes depois de [...] toda não só porque em 

liberdade hé que deve fazerse esta medida mas também porque livravão o publico da 

servidão de outro cano ao longo da rua das Taipas desde a pia onde prencepia o repuxo 

fechado, e ao particular da despeza dele: quanto ao aqueduto que desde o chafariz deve 

continuar até as logeas de Maria Pessoa de Melo não conste senão em hum cano, que 

decendo da pia da repartição para a rua se deve encaminhar fechado em repuxo ao 

longo, e por baixo do passeio, que lhe deve servir de [...] ate as logeas da referida Maria 

Pessoa de Melo, e este o modo mais cómodo e seguro que julgarão para a sobredita 

obra.”87 

 

Diogo Leite Pereira de Melo e Alvim casou a 27 de Maio de 1793 com D. 

Gertrudes Emília Leite Pereira (1775-?), sua sobrinha88. Morreu a 6 de Setembro de 

181989, morador no Largo de S. João Novo e terá deixado testamento [Vd. Apêndice 1, 

Doc. 1], datado de 23 de Agosto de 1818 no qual dispôs da terça a favor do seu filho 

Joaquim Augusto Leite Pereira de Melo e Alvim90. Segundo D. Henrique Leite 

Cernache, Conde de Campo Belo, D. Gertrudes Emília Leite Pereira terá vivido vários 

anos após a morte do marido91. No período conturbado do cerco do Porto, não há 

certezas sobre o que aconteceu com o Palácio de S. João Novo. Por um lado, Pinho Leal 

refere que a propriedade tinha sido abandonada pelos seus proprietários e serviu como 

hospital militar92. Por outro lado, D. Henrique Leite Cernache aponta que D. Gertrudes 

                                                           
87 REGISTO Geral da Câmara Municipal do Porto – Livro das Compras [Manuscrito]. 1790-1825, Lv. 

19, fl. 94-96. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante. 
88 MARINHA, Paróquia de Santa – Registos de casamentos [Manuscrito]. 1793. Fl. 166. Acessível no 

Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
89 VITÓRIA, Paróquia de – Registos de óbitos [Manuscrito]. 1819. Fl. 166v. Acessível no Arquivo 

Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
90 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 20, vol. 2, 

1989, p. 104. 
91 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 20, vol. 2, 

1989, p. 106. 
92 LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho – Portugal Antigo e Moderno, p. 89. 
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Emília Leite Pereira terá usado a casa para albergar correligionários, desprovendo-se do 

seu recheio como caução das despesas efetuadas93. Contudo, não especifica se a casa de 

D. Gertrudes Emília Leite Pereira respeita a Casa de S. João Novo, ou as propriedades 

em Vila Nova de Gaia. Não sendo possível afirmar qual das duas facções – D. Pedro ou 

D. Miguel – tinha o apoio da família dos Leite Pereira, não nos é possível concluir a 

qual casa se referia D. Henrique Leite Cernache. 

A única certeza que temos sobre a ocupação da Casa de S. João Novo, respeita 

os anos entre 1837 e 1842, durante os quais a Casa terá servido de residência para a 

Typographia Commercial Portuense, concretamente no nº 12 do imóvel94. A falta de 

estudos sobre esta tipografia não nos permite saber exatamente quando e durante quanto 

tempo se instalou na Casa de S. João Novo. Simultaneamente, não nos é possível ter 

uma ideia clara do que seria a tipografia em números – de funcionários, máquinas e 

tiragens – situação que nos dificulta saber ao certo como se instalaram e que adaptações 

foram necessárias na Casa de S. João Novo. 

 

1.4.6. D. Maria (1794-?) e Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim (1797-1869) 

Do casamento de Diogo Leite Pereira de Melo e Alvim com D. Gertrudes Emília 

Leite Pereira interessa-nos destacar a primeira filha do casal, D. Maria (1794-?) e o 

filho, Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim (1797-1869). 

Decidimos abordar D. Maria no presente trabalho pelo fato desta ter sido 

batizada, segundo o seu registo de batismo, no “oratório da Casa de S. João Novo”95. 

Este dado reveste-se do maior interesse, na medida em que se trata da primeira 

referência por nós conhecida, desde a instituição do vínculo pelo casal fundador, Pedro 

da Costa Lima e D. Maria Teresa de Melo e Alvim, à existência de um oratório privado 

na Casa de S. João Novo. Contudo, trata-se de um dado polémico na nossa investigação. 

Segundo Jaime Ferreira-Alves, a capela ou o oratório corresponde a uma estrutura que 

                                                           
93 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 20, vol. 2, 

1989, p. 106. 
94 Conseguimos obter esta informação a partir do levantamento de algumas publicações impressas pela 

Typographia Commercial Portuense, nomeadamente: Prelecções preliminares ao curso d’economia 

política da Escola d’Associação Comercial do Porto (1837), O Museu Portuense: jornal de história, artes, 

sciencias industriaes e bellas letras (1839) e O Grátis: jornal d’annuncios da Typographia Commercial 

(1842). 
95 VITÓRIA, Paróquia de – Registos de batismos [Manuscrito]. 1794. Fl. 71-71v. Acessível no Arquivo 

Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
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integra a maioria dos palácios e das casas da burguesia portuguesa96. Contudo, no caso 

concreto da Casa de S. João Novo, note-se que: 

- por um lado, define um oratório privado numa habitação urbana, localizada 

numa posição central da cidade, com a igreja de S. João Novo e a igreja do 

antigo Convento de S. Domingos a poucos passos de distância; 

- por outro lado, se a existência dum oratório se justificava para o uso privado 

dos senhores da casa, repare-se que o documento que citamos refere que no 

oratório da Casa de S. João Novo se celebravam batismos. Este dado é 

polémico, pois, para a celebração de batismos, é necessária a existência de 

uma pia batismal, situação que, tendo em conta a localização da Casa de S. 

João Novo, levanta-nos dúvidas sobre a possibilidade dos senhores da Casa 

de S. João Novo terem recebido autorização para deterem uma pia batismal. 

Finalmente, esta situação leva-nos ainda a questionar a própria dimensão do 

oratório. 

Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim, quarto filho do casal, segundo filho 

varão, sucedeu no vínculo e morgado de S. João Novo. Segundo D. Henrique Leite 

Cernache, do seu matrimónio resultou apenas uma filha, D. Gertrudes Maria das Dores 

(1850-1868) que morreu solteira aos 17 anos97. Através das duas escrituras de 

testamento [Vd. Anexo 1, Doc. 9], datadas de 1869, sabemos hoje que nomeou D. Luísa 

Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim (1808-1873), sua irmã, herdeira universal 

dos seus bens e administradora dos bens que legava às duas filhas de seu irmão Joaquim 

Augusto, D. Gertrudes Emília Leite Pereira de Melo e Alvim e D. Maria Helena Leite 

Pereira do Outeiro de Melo e Alvim (1855-1919), sobre quem nos debruçaremos. 

 

1.4.7. D. Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim (1808-1873) 

Segundo os testamentos de D. Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim 

[Vd. Anexo 1, Doc. 10], sabemos que morou na Casa de S. João Novo durante os 

poucos anos que se seguiram à morte de seu irmão. Através dos mesmos documentos, 

D. Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim legou os bens, na falta de 

                                                           
96 Cf. FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – O Porto na época dos Almadas, p. 128. 
97 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 20, vol. 2, 

1989, p. 109. 
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descendência direta, às suas sobrinhas D. Gertrudes Emília Leite Pereira de Melo e 

Alvim e D. Maria Helena Leite Pereira do Outeiro de Melo e Alvim. D. Gertrudes 

Emília Leite Pereira de Melo e Alvim deteve todos os bens a sul do rio Douro, enquanto 

que os bens situados a norte do rio Douro, nos quais se enquadrava a Casa de S. João 

Novo, seriam pertença de D. Maria Helena Leite Pereira do Outeiro de Melo e Alvim. 

 

1.4.8. D. Maria Helena Leite Pereira do Outeiro de Melo e Alvim (1855-1919) 

Segundo D. Henrique Leite Cernache, D. Maria Helena Leite de Outeiro Pereira 

de Melo e Alvim não terá crescido na Casa de S. João Novo, sendo natural de 

Cedofeita98. 

Do que nos foi possível levantar, D. Maria Helena casou a 3 de Junho de 1874 

com Vasco Ferreira Pinto Basto99. Contudo, o seu casamento terá culminado num 

processo de separação de bens, datado de 14 de Agosto de 1895100. Desta sentença, D. 

Maria Helena Leite Pereira do Outeiro de Melo e Alvim terá conservado apenas a Casa 

de S. João Novo, a quinta de Atães e os armazéns de Gaia101. De acordo com o mesmo 

autor, veio a morrer em 29 de Abril de 1919102. Contudo, por não termos encontrado o 

seu registo de óbito, não nos é possível confirmar se morava na Casa de S. João Novo. 

 

1.4.9. Joaquim Augusto Leite Ferreira Pinto Basto (1875-1926); Álvaro Leite Pereira de 

Melo Ferreira Pinto e Ana Maria de Lancastre Ferreira Pinto 

Joaquim Augusto Leite Ferreira Pinto Basto, filho varão de D. Maria Helena 

Leite de Outeiro Pereira de Melo e Alvim e seu marido, Vasco Ferreira Pinto Basto, 

recebeu o encargo de S. João Novo. Sobre ele não nos foi possível confirmar mais 

dados, servindo-nos apenas dos dados apresentados por D. Henrique Leite Cernache. 

Segundo este autor, Joaquim Augusto Leite Ferreira Pinto Basto terá casado a 20 de 

                                                           
98 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 21, vol. 2, 

1989, p. 115. 
99 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 21, vol. 2, 

1989, p. 115. 
100 Não nos foi possível consultar este processo. Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo 

Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 21, vol. 2, 1989, p. 115. 
101 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 21, vol. 2, 

1989, p. 115. 
102 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 21, vol. 2, 

1989, p. 115. 
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Junho de 1904 com D. Maria das Dores Ribeiro de Faria. Deste matrimónio terá 

resultado numerosa geração sob os nomes Ferreiras Pinto, Pinto Bastos da Quinta de 

Cête, Condes de Alte de Marim, Azevedos Coutinhos, Trigosos da Cunha e 

Maldonados Pessanhas103. É a partir deste argumento que estabelecemos uma ligação 

familiar entre Joaquim Augusto Leite Ferreira Pinto Basto e Álvaro Leite Pereira de 

Melo Ferreira Pinto, sobre quem nos debruçaremos seguidamente. 

Proprietário da Casa de S. João Novo em 1942, Álvaro Leite Pereira de Melo 

Ferreira Pinto celebrou um contrato de arrendamento com a Junta de Província do 

Douro-Litoral, a 12 de Dezembro de 1942, para sede e funcionamento, na Casa de S. 

João Novo, do “Museu Etnográfico do Douro-Litoral, sendo permitido ao arrendatário 

instalar no mesmo edifício, para nele igualmente funcionar qualquer serviço da Junta ou 

departamento oficial a que por lei seja obrigada a fornecer alojamento para os respetivos 

serviços.”104 

Segundo o mesmo contrato de arrendamento, os proprietários da Casa de S. João 

Novo, Álvaro Leite Pereira de Melo Ferreira Pinto e sua mulher, Ana Maria de 

Lancastre Ferreira Pinto, em 1942, moravam na Praça Mouzinho de Albuquerque em 

Lisboa105. Deste modo, concluímos que a Casa de S. João Novo encontrava-se 

desabitada em 1942. Simultaneamente e segundo D. Henrique Leite Cernache, Joaquim 

Augusto Leite Ferreira Pinto Basto foi Engenheiro Civil e Diretor da Secção Hidráulica 

de Braga, dado que nos leva a ponderar na possibilidade da Casa de S. João Novo se 

encontrar desabitada desde o início do século XX. A consulta futura do arquivo privado 

da Casa de Campo Belo, como referimos anteriormente, poderá facultar as respostas a 

estas questões. 

 
 

                                                           
103 Cf. CERNACHE, D. Henrique Leite (Conde de Campo Belo) – Leites Pereiras […]. fasc. 21, vol. 2, 

1989, p. 115. 
104 PORTO, 2º Cartório Notarial – Livro de notas [Manuscrito]. 1942. Lv. A=92, fl. 78 a 80 v. Acessível 

no Arquivo do Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa, Portugal. 
105 PORTO, 2º Cartório Notarial – Livro de notas [Manuscrito]. 1942. Lv. A=92, fl. 78 a 80 v. Acessível 

no Arquivo do Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa, Portugal. 
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1.5. Considerações finais 

Construindo um ponto da situação, no início da presente investigação não nos 

era possível identificar: 1. quando Pedro da Costa Lima veio para a cidade do Porto; 2. 

quando começou a residir em S. João Novo; 3. como adquiriu os imóveis e os terrenos 

para a sua residência; 4. e com que tipologia podíamos categorizar a sua residência. 

Entretanto, confirmámos que em 1693, Pedro da Costa Lima já residia no Porto, dado 

que adquirimos através do alvará régio de 23 de Fevereiro desse ano, que lhe atribuiu o 

cargo de Administrador da Fábrica dos Galeões do Ouro do Porto106 e da escritura de 

casamento em segundas núpcias com D. Maria Teresa de Melo e Alvim de 13 de 

Dezembro do mesmo ano, que o identifica como “viúvo morador na rua de S. João 

Novo”107.  

Recordemos ainda que, apesar da escritura do casamento de Pedro da Costa 

Lima com D. Maria Teresa de Melo e Alvim registar que Pedro da Costa Lima já residia 

na rua de S. João Novo em 1693, desconhece-se porém, quando começou a residir nas 

casas sitas na rua de S. João Novo e como as adquiriu. O próprio contrato de obrigação 

da obra de S. João Novo, lavrado a 20 de março de 1725, indica que Pedro da Costa 

Lima pretendia inovar as casas em que residia, sem, contudo, especificar a que 

corresponderiam os imóveis que viriam a resultar na Casa de S. João Novo. Através 

duma provisão e petição de Pedro da Costa Lima à Câmara Municipal do Porto e ao rei 

D. João V “sobre a serventia do muro que fica dentro do seu quintal”108, documentos 

datados de 27 de setembro a 29 de outubro de 1710 [Vd. Anexo 1, Doc. 2], tivemos o 

acesso à mais antiga referência documental por nós conhecida, às moradias de Pedro da 

Costa Lima e de D. Maria Teresa de Melo e Alvim, identificadas naqueles documentos 

como “huas cazas nobres”. 

                                                           
106 REGISTO Geral de Mercês - Mercês de D. Pedro II [Manuscrito]. 1693. Lv. 5, fl. 71v. Acessível no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal. Relembre-se que, através da documentação que 

levantamos, sabemos hoje que, entre 1710 e 1723, o cargo foi-lhe renovado por períodos de três anos o 

que nos sugere que Pedro da Costa Lima manteve o cargo durante várias décadas: REGISTO Geral de 

Mercês - Mercês de D. João V [Manuscritos]. 1710. Lv. 4, fl. 197; 1712 e 1723. Lv. 6, f. 474v; 1715. Lv. 

4, fl. 463v; 1717 e 1719. Lv. 4, fl. 463v.  Acessíveis no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa, 

Portugal.  
107 VITÓRIA, Paróquia de – Registos de casamentos. [Manuscrito]. 1693. Fl. 330. Acessível no Arquivo 

Distrital do Porto, Porto, Portugal.  
108 REGISTO Geral da Câmara Municipal do Porto – Livros de registos [Manuscrito]. 1710. Lv. 7, fl. 

102-103v. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante. 
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Portanto, as casas nobres em que Pedro da Costa Lima residia com a sua 

segunda mulher, D. Maria Teresa de Melo e Alvim, foram alvo duma obra, 

provavelmente de inovação e melhoria, resultando na Casa de S. João Novo, segundo 

“planta e apontamentos de António Pereira, mestre das obras da See”, como o confirma 

o contrato de obrigação da obra de S. João Novo de 1725 [Vd. Anexo 1, Doc. 4]. Antes 

de avançarmos para a análise do imóvel, atente-se no fato de usarmos o termo “casas” 

no plural quando nos referimos à pré-existência da Casa de S. João Novo. Justificamos 

a nossa escolha na medida em que optamos por usar a identificação que nos é dada nas 

duas únicas referências documentais entretanto citadas.  

Em conclusão, hoje assumimos que a pré-existência da Casa de S. João Novo 

respeitava uma habitação nobre ou habitações nobres, que Pedro da Costa Lima e sua 

mulher, D. Maria Teresa de Melo e Alvim, quiseram inovar numa fase avançada da sua 

vida. Note-se que Pedro da Costa Lima assinou o contrato de obrigação para a obra de 

S. João Novo numa idade muito avançada, aos 77 anos de vida. Entendemos que tal 

facto, juntamente com a redação da escritura para a instituição de vínculo e de morgado 

de S. João Novo [Vd. Anexo 1, Doc. 3] são comprovativos da determinação de Pedro 

da Costa Lima em enobrecer a Casa de S. João Novo. 

Segundo Raphael Bluteau, “Casa” era entendida como uma “morada de casas, 

edifício em que vive uma família”, mas também queria dizer “geração, família […] 

Ilustre e Antiga casa”109. Sobre este aspecto, fazemos duas leituras possíveis:  

- Por um lado, podemos assumir que na Casa de S. João Novo está presente 

esta realidade dual. Deste modo, quando afirmamos que Pedro da Costa 

Lima pretendeu nobilitar a sua Casa, assumimos o termo “Casa” enquanto 

residência e enquanto família, nobilitando o estatuto social do nome Costa 

Lima. Situação que justifica a imposição ao depositário do vínculo e do 

morgado de S. João Novo em usar o apelido Costa Lima, como vimos 

anteriormente, mesmo que tal não venha a acontecer perpetuamente;  

- Por outro lado, Jaime Ferreira-Alves chama a atenção para a crescente 

afirmação social de Pedro da Costa Lima na cidade do Porto, estatuto que foi 

                                                           
109 BLUTEAU, Rafael – Vocabulario Portuguez & Latino. Lisboa: Na officina de Pascoal da Silva, 1716, 

tomo 6, p. 190. Ainda sobre este assunto consultar:  CUNHA, Mafalda Soares da; MONTEIRO, Nuno 

Gonçalo – “As grandes casas”. In MATTOSO, José [Dir.]; MONTEIRO, Nuno Gonçalo [coord.] – 

História da vida privada em Portugal – A Idade Moderna. [s.l.]: Círculo de Leitores, 2011, p. 202-243. 



 

54 

adquirindo com os diversos cargos de relevo que ocupou e que já elencámos. 

Nas palavras do autor, “esta afirmação na vida social da cidade materializou-

se com a construção de uma residência, que […] é um dos exemplos mais 

representativos da arquitectura civil do barroco portuense.”110 

- Simultaneamente, a obra para inovação da Casa de S. João Novo também 

pode ser entendida como um símbolo do matrimónio entre Pedro da Costa 

Lima e D. Maria Teresa de Melo e Alvim, como o comprova o brasão com 

as insígnias dos Costa Lima / Melo e Alvim que encima a entrada principal 

[Fig. 2] e o fato de ambos assinarem a escritura para instituição de vínculo e 

do morgado de S. João Novo, dois anos antes da assinatura para a obra da 

Casa de S. João Novo. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
110 FERREIRA-ALVES Joaquim Jaime B. – “A Casa Nobre e a génese do barroco joanino portuense: a 

Casa Monteiro Moreira e a Casa de S. João-o-Novo”. In Actas do Congresso Internacional Casa Nobre – 

um património para o futuro. Arcos de Valdevez: Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 2011, p. 366. 
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Fig. 2 – Brasão da Casa de S. João Novo. Fotografia de Teófilo Rego, 1958. 

Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante, Porto, Portugal
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A 
 

B 
 

C 
 

A – Corpo barroco da época joanina (1725) 

B –  Corpo construtivo oitocentista (c. anos 90 do séc. XVIII – primeira metade do séc. XIX) 

C – Confluência dos Corpos A e B 

D – Corpo Contemporâneo (segunda metade do séc. XX) 

D 
 

Planta 1 – Esquema cronológico dos corpos construtivos . Desenho de Nuno Tasso de Sousa, 1965. Tratamento do autor . Acessível no Arquivo da Casa Allen, Porto, Portugal. 
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1.5.1. Dos espaços e usos da vida privada: leitura descritiva da Casa de S. João Novo 

A Casa de S. João Novo foi levantada no lado norte do largo com o mesmo 

nome, zona intramuros da cidade. No mesmo largo e defronte à Casa de S. João Novo, 

situa-se a Igreja do Convento dos Eremitas Calçados de Santo Agostinho, comummente 

conhecida por Igreja de S. João Novo.  

No edifício atual é possível reconhecer 4 volumes distintos, a que correspondem, 

pelo menos, 3 momentos construtivos [Vd. Planta 1]. O volume ocidental, de planta 

retangular e 3 pisos, corresponde à casa nobre barroca reconstruída no segundo quartel 

do século XVIII. O volume ocidental, mais próximo da muralha, apresenta uma planta 

quadrangular e 5 pisos e julgamos ser produto de duas épocas. Um pequeno volume a 

sul, com 3 pisos, desenha um ângulo reto com a fachada principal. Ao tardoz implanta-

se um quarto volume, contemporâneo, de planta em U e dois pisos. Neste volume, os 

muros do 1º piso são em pedra, mas o pavimento do 2º piso é em laje de betão 

aligeirada e as paredes do piso superior são em tijolo. A cobertura desapareceu. É 

possível que o piso inferior seja uma construção antiga, mas o piso superior é recente, 

provavelmente já da 2ª metade do século XX.   

Temos dúvidas sobre a articulação entre os volumes oriental e ocidental, do 

ponto de vista cronológico. É possível que os 3 primeiros pisos de ambos os volumes 

correspondam ao mesmo período construtivo e que os 2 pisos superiores do volume 

ocidental sejam uma obra posterior - uma ampliação em altura - talvez já do final do 

século XVIII ou início do XIX. Numa gravura executada, em 1833, por Joaquim 

Cardoso Vitória Vilanova (1792/93-1850) [Fig. 3]., estes andares superiores não são 

visíveis. Contudo, é também possível que todo o volume ocidental seja posterior ao 

oriental, embora com diferença de poucos anos. De facto, o volume ocidental da Casa 

de S. João Novo denota diferenças decorativas e construtivas relativamente ao corpo 

oriental. Tais fatos poderão ser entendidos como indícios de uma obra posterior, 

inclusive, às potenciais aquisições de Diogo Leite Pereira de Melo e Alvim nos anos 90 

do século XVIII, realizada no primeiro triénio do século XIX. As referidas parcelas 

adquiridas por Diogo Leite Pereira de Melo e Alvim corresponderão, no nosso 

entendimento, ao volume ocidental que apresenta uma maior simplicidade no trabalho  
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Fig. 4 – Edifícios Portuenses em 1833: Casa de S. João Novo. Gravura de Joaquim Cardoso Vitória Vilanova, 1833. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante, Porto, Portugal.   
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das carpintarias (molduras dos vãos e rodapés) e dos tetos, sobretudo nos 2 andares 

superiores, relativamente ao trabalho dos mesmos elementos nas salas nobres do corpo 

oriental. Não podemos, no entanto, descartar a hipótese dos 3 pisos inferiores do 

volume ocidental serem contemporâneos do volume oriental e de as citadas diferenças 

decorativas e construtivas serem apenas fruto de um menor investimento, justificado 

pela também menor exposição pública desta parte da casa, que não tem fachadas 

voltadas para a rua. Este assunto pode ser esclarecido através de uma inspeção intrusiva 

(pontual), pela utilização das modernas tecnologias imagéticas digitais, ou mesmo 

através de um bom levantamento arquitetónico tradicional, que ainda não existe para 

este edifício. 

* 

O volume oriental da Casa de S. João Novo, correspondente à construção 

barroca, do período joanino um edifício de 3 andares, de planta retangular, cujos 

aposentos se organizam em torno da escadaria nobre, implantada ao centro [Vd. Planta 

2]. A fachada principal, virada a Sul, apresenta 3 panos divididos por pilastras dóricas e 

espelha, através da composição dos vãos, a organização interna do edifício. 

O pano central alberga a porta principal, retangular, ladeada por pilastras dóricas 

e encimada pelo brasão de armas dos Costa Lima / Melo e Alvim. Sobrepõe-se uma 

janela de sacada ao nível do andar nobre, com forma e dimensões semelhantes à porta, 

mas com volutas a prolongar inferiormente as pilastras dóricas que a enquadram. O 

conjunto é rematado por um discreto frontão em arco abatido, sobre o entablamento. 

[Fig. 1]. 

Os panos laterais, idênticos, apresentam cada um, ao nível do piso térreo, uma 

porta retangular ladeada por duas pequenas janelas gradeadas. A porta é encimada por 

um vão de iluminação oval correspondente ao mezanino, que é ladeado, por sua vez, por 

duas janelas de sacada. Os três vãos do mezanino são rematados por um frontão 

invertido [Fig. 4], desenho que António Pereira usou na Sé do Porto e no Recolhimento 

das Orfãs e que é um dos traços mais distintivos da Casa de São João Novo. Segundo 

Jaime Ferreira-Alves, o desenho destes frontões invertidos surge no tratado de Andrea 

Pozzo (1642-1709) Perspectiva Pictorum Et Architectorum. Sobre este assunto 

realçamos que, na consulta por nós efetuada, não registamos a existência de um modelo 

idêntico ao risco de António Pereira no tratado de Andrea Pozzo. A  
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Planta 2 – Esquema da localização da escadria central . Desenho de Nuno Tasso de Sousa, 1965. Tratamento do autor . Acessível no Arquivo da Casa Allen, Porto, 

Portugal. 

B 

A 

A – Corpo barroco da época joanina 

B – Escadaria central 
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Fig. 4 – Fenestrações ao nível do mezanino (piso 1). Fotografia do autor, 2015.  
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Fig. 5 – Fenestrações ao nível do piso nobre (piso 2). Fotografia do autor, 2015.  
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utilização dos frontões invertidos, conjugados com as janelas de molduras curvas e os 

óculos ovais, formam uma composição singular e constituem um inegável traço de 

criatividade e arrojo por parte do autor do risco. O registo superior dos panos laterais, 

correspondente ao andar nobre, apresenta três vãos de sacada rematados por frontões 

quebrados, cujos modelos lembram, segundo Jaime Ferreira-Alves, dois desenhos do 

tratado de Wendel Grapp (1550-1599) Dietterlin (Architectura von Ausztheilung, 

Symmetria und Proportion der Funff Seulen, und aller darauss volgender Kunst 

Arbeit111. De igual modo, e tendo por base o levantamento por nós efetuado [Fig. 5], 

não nos é possível assumir uma influência direta deste tratado no risco executado por 

António Pereira  

* 

A fachada do volume sul, que desenha um ângulo com a fachada principal, 

apresenta igualmente 3 vãos: no piso térreo [Fig. 1] um amplo vão em arco abatido que 

daria “acesso a um pátio de serviço”112, motivo que se repete no vão de iluminação ao 

nível do andar nobre (3º piso). O risco deste arco parece ter influência no tratado de 

Andrea Pozzo. Contudo, o arco do rés-do-chão será uma intervenção pós-obra de 

António Pereira, dado que adquirimos através da já referida gravura de Vilanova. 

Usando as palavras de Jaime Ferreira-Alves, “no lugar onde hoje se vê a portada em 

arco existiam duas portadas mais estreitas, seguindo a forma das que se encontram na 

fachada.”113 No segundo piso, correspondente ao mezanino, encontramos a mesma 

pequena janela de sacada com frontão invertido que António Pereira aplicou na fachada 

principal. É um dos mais seguros sinais de que este volume sul é contemporâneo do 

volume principal / oriental. 

* 

A entrada principal abre para um amplo átrio [Fig. 6], de onde arranca a 

escadaria de lance duplo e de nobre aparato e grandeza [Fig. 7], que permitia o acesso 

ao piso nobre – situação comum na configuração dos espaços interiores das casas 

nobres portuguesas. Por questões de comodidade e de necessidade, o piso térreo 

geralmente acolhia as cavalariças, adegas, despensas, por vezes a cozinha e algumas  

                                                           
111 Ressalvamos que Jaime Ferreira-Alves não cita os desenhos em causa. Cf. FERREIRA-ALVES, 

Joaquim Jaime B. – A casa nobre no Porto […], p. 85. 
112 SMITH, Robert C. – O palácio de São João Novo. Revista de Etnografia. Porto: Junta Distrital do 

Porto, vol. 11, tomo 1 (julho de 1968), p. 17. 
113 FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – A casa nobre no Porto […], p. 367. 
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Fig. 6 – Átrio central (piso térreo). Fotografia do autor, 2015 

Fig. 7 – Patamar da escadaria nobre ao nível do mezanino (piso 1) sob perspectiva do piso 

nobre (piso 2). Fotografia do autor, 2016. 
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divisões para criados. O andar inferior geralmente proporcionava o fresco indispensável 

para a preservação de produtos e o arejamento necessário para as cozinhas. Nos espaços 

urbanos, algumas parcelas deste piso tinham espaços alugados ou preparados para o 

funcionamento de lojas114. 

A multiplicação de divisões interiores e a especialização funcional cada vez 

maior dos diversos compartimentos corresponde a uma das principais mudanças que 

ocorreu no desenvolvimento da arquitetura habitacional no século XVIII. A tendência 

mais corrente situava no piso nobre as salas de aparato e de recepção, as câmaras, as 

antecâmaras e as recâmaras. A inexistência de corredores levava a que a circulação 

entre os diversos aposentos fosse sequencial, passando de um aposento para o outro. A 

introdução e a multiplicação dos corredores estaria ligada não só a fins práticos, como 

para incrementar a privacidade dos senhores da casa115. Neste sentido, a organização 

espacial interna do piso nobre da Casa de S. João Novo é peculiar, porque associa as 

duas realidades: a circulação entre as salas de aparato, dispostas ao longo da fachada 

principal, pode ser feita sequencialmente, divisão a divisão; mas também existe um 

longo corredor Este-Oeste, que permite o acesso, não só às salas nobres, como aos 

compartimentos voltados ao tardoz do edifício. 

Como vimos anteriormente, o piso térreo duma casa nobre acolhia geralmente a 

cozinha. Na Casa de S. João Novo, é do nosso entendimento que ela situar-se-ia no piso 

nobre,  ao tardoz do edifício [Fig. 8], no mesmo espaço onde se instalou o núcleo 

Cozinha Regional do antigo Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, entre os 

anos 50 e 60 do século XX [Vd. Planta 5], que assim aproveitou a pré-existência. Por 

um lado, o tardoz do piso térreo, parcialmente enterrado, não permite o arejamento 

necessário para o funcionamento de uma cozinha; por outro lado, verificamos a 

inexistência de chaminés no piso térreo, elemento fundamental para o seu 

funcionamento, que só encontramos no espaço da Cozinha Regional, e nas lareiras das 

divisões nobres;  finalmente, as áreas de serviço do piso térreo não têm acesso ao tanque 

para abastecimento de água, situado no logradouro ao tardoz, ao nível do mezanino e 

com acesso direto a partir da Cozinha Regional. Uma vez que o tardoz da ala ocidental 

do piso nobre está ao nível do solo (tal como acontece com o tardoz do mezanino), 

devido à implantação em declive, o pavimento da cozinha foi construído em lajes de  

                                                           
114 Cf. CUNHA, Mafalda Soares da; MONTEIRO, Nuno Gonçalo – “As grandes casas”, p. 225. 
115 Cf. CUNHA, Mafalda Soares da; MONTEIRO, Nuno Gonçalo – “As grandes casas”, p. 223-224. 
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Fig. 8 – Cozinha – localização hipotética (piso 2). Fotografia do autor, 2015. 
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granito, como convém aos espaços que trabalham com água e fogo. É interessante 

registar que, excetuando o piso térreo, só encontramos lajes de granitos na Cozinha 

Regional, o que reforça o nosso entendimento de que a cozinha sempre funcionou aqui. 

Nos restantes compartimentos do mezanino e do piso nobre, apesar de se implantarem 

também ao nível do solo, o pavimento é em soalho apoiado em vigas de madeira, 

assentes pontualmente em calços de granito, que ajudam a nivelar e descarregar o peso 

do pavimento no solo. 

No século XVIII a existência de um ou mais pisos acima do andar nobre servia 

para a acomodação da criadagem116. A existência do quarto e quinto pisos no Palácio de 

S. João Novo – possivelmente para o mesmo fim – coloca-nos em dúvida na leitura  

histórico-construtiva do edifício. Não nos é possível assumir com total segurança se já 

integravam a casa barroca ou se foram resultado de uma obra posterior, mas como 

referimos anteriormente, inclinamo-nos para esta segunda opção.  

A Casa de S. João Novo implanta-se num terreno com grandes variações de 

cota. Entre a cota de soleira no Largo de São João Novo e o primeiro patamar do jardim 

ao tardoz, há cerca de 10 metros de diferença. Esta variação faz com que o tardoz do 

piso térreo esteja enterrado e as alas norte do mezanino e do terceiro piso (andar nobre), 

sejam igualmente «pisos térreos». No quarto piso, uma porta na fachada ocidental 

comunica diretamente com a base da Muralha Fernandina, correspondente ao primeiro 

patamar do jardim. Neste sentido, à obra arquitetónica de António Pereira alia-se uma 

obra de engenharia de envergadura não negligenciável e que exigiu uma grande mestria. 

A implantação da Casa de S. João Novo obrigou a grandes movimentos de terras e à 

construção de muros de suporte de terras com cerca de 5 metros de altura no pátio 

interior ocidental e nos logradouros ao tardoz Esta importante obra de engenharia 

permitiu o desafogo das fachadas posteriores e laterais, que assim recebem luz direta. 

                                                           
116 Cf. CUNHA, Mafalda Soares da; MONTEIRO, Nuno Gonçalo – “As grandes casas”, p. 225. 
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Capítulo 1 – Da etnografia na Criação das Identidades 

Nacionais 

1.1. Nota metodológica 

Os museus etnográficos – nos quais se enquadra o Museu de Etnografia e 

História do Douro-Litoral –, destinados a agregar objetos das vivências e tradições 

populares de uma dada região, agregam uma forte carga identitária. À mensagem 

científica de desenvolvimento de estudos sobre as tradições populares, funde-se uma 

exaltação do sentimento regional e/ou patriótico e o processo de criação de uma imagem 

identitária. Para compreendermos a fundação dos museus etnográficos, e no seu 

seguimento, do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, decidimos construir 

uma percepção do fenómeno da criação das identidades nacionais, estudo este que 

iniciamos a partir dos finais do século XVIII. As conjunturas políticas, a revolução 

industrial, o artesanato e a paisagem são alguns dos temas que abordaremos neste 

capítulo. A sua análise tem como objetivo compreender como se associam estes temas e 

como, da sua associação, se criam os alicerces para o crescimento de uma consciência 

patriótica. 

Ainda sobre esta questão, as exposições universais da segunda metade do século 

XIX fomentaram as primeiras experiências museológicas que viriam a servir de 

modelos para os novos museus etnográficos117. Deste modo, consideramos pertinente a 

leitura e análise destes modelos – seguindo os exemplos apontados por Anne Marie 

Thiesse (2000), especialista sobre a formação das identidades nacionais (europeias) –, 

de forma a entendermos formatos, modelos, leituras e influências na construção da(s) 

identidade(s) nacionais e regionais. 

Finalmente, sendo o nosso objeto de estudo um museu etnográfico português, 

era necessário, refletir sobre os caminhos da etnografia portuguesa: os agentes, 

nomenclaturas e conceitos, os assuntos abordados, os primeiros museus e a absorção da 

etnografia para outras disciplinas como a arqueologia e a história da arte. 

                                                           
117 Anne Marie Thiesse, que se debruça sobre este assunto, aponta que “[…] a secção sueca da Exposição 

Internacional de 1878 forneceu o modelo de todos os museus etnográficos criados na Europa nas décadas 

seguintes.” THIESSE, Anne Marie – A criação das identidades nacionais. Europa – séculos XVIII-XX. 1ª 

edição. Lisboa: Temas e Debates, 2000, p. 199. Abordaremos esta questão no subcapítulo 1.3. Da 

circulação de modelos: as exposições universais e os museus patrióticos. 
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Simultaneamente, o Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral é fundado num 

contexto político e de administração cultural específico, o Estado Novo. Propomo-nos, 

deste modo, apresentar uma reflexão sobre os museus etnográficos portugueses como 

dispositivos do Estado Novo para a criação de uma imagem da Nação portuguesa, 

enquadrando e contrapondo o Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral a outros 

museus seus contemporâneos, como o Museu Nacional de Arte Popular, o Museu 

Municipal de Penafiel e o Museu Municipal da Póvoa da Varzim. 

 

1.2. Da formação das nações na Europa 

As primeiras nações, na aceção moderna da palavra, ou seja, política, datam do 

século XVIII. Na sua génese esteve uma revolução ideológica – que teve uma forte 

expressão na Revolução Francesa de 1789 –, que concebeu a nação como uma grande 

comunidade. Contudo, de que valores estamos a falar? Em 1882, Ernest Renan 

comentaria que “L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un 

plébiscite de tous les jours […]”118. O objeto deste plebiscito é constituído por um 

legado de recordações, um “culto” aos nossos antepassados e ao património legado por 

eles119. O processo da formação identitária começou assim por determinar o património 

material e imaterial de cada nação e difundir o seu culto. Contudo, este processo de 

construção identitária não aconteceu do mesmo modo para todas as nações, nem em 

simultâneo.  

Em 1815, a batalha de Waterloo encerrou um longo período de conflitos na 

Europa, precipitados pela Revolução Francesa. Conquanto o Congresso de Viena tenha 

reestabelecido as fronteiras da Europa e se tenham reestabelecido ou consolidado as 

ordens imperiais, as ideologias que conduziram as revoluções francesa e americana 

continuavam a exercer uma força de oposição aos governos baseados no privilégio 

aristocrático. Nas palavras de Anne-Marie Thiesse, “a construção nacional não esteve 

associada a um tipo de governação específico”120. Se a Revolução Francesa deu ao 

                                                           
118 RENAN, Ernest – “Qu’est-ce qu’une nation?” Conférence faite en Sorbonne, le 11 Mars 1882. In 

Oeuvres Complétes d’Ernest Renan. Paris: Calmann Lévy, 1882, p. 28.  
119 Cf. op. supra cit., p. 26. 
120 THIESSE, Anne Marie – A criação […], p. 19. 
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Estado uma soberania e fez da República a sua expressão política, na maioria dos 

restantes casos, as nações emergiram num contexto monárquico121. 

A esta conjuntura política e social, junta-se a revolução industrial, que conheceu 

na Inglaterra um período de maior e mais rápido desenvolvimento, sobretudo pelo facto 

do país ter sobrevivido às guerras sem ocupação e sem graves derrotas militares122. Ao 

interesse pelo moderno e pelo avanço tecnológico, aparelha-se, numa expressão oposta, 

o interesse pela paisagem, pelo rural e pelo artesanal, fomentado por circunstâncias 

várias. As paisagens reproduzidas pelos primeiros pintores franceses na floresta de 

Fontainebleau a partir de 1830 tornam-se “locais a ver”, a tal ponto de Napoléon III 

decretar, a 13 de Abril de 1861, uma zona de reserva artística com 1097 hectares123. A 

profusão que as representações paisagistas vão conhecer, a par com as descrições 

literárias do clima, das plantações, das cores das terras, dos costumes e das gentes, vão 

despertar o interesse para as diferenças paisagistas de cada nação. Nas palavras de Anne 

Marie-Thiesse, a paisagem torna-se portanto num elemento diferenciador, num 

emblema da nação. Atente-se, por exemplo, que o símbolo paisagístico nacional 

norueguês não é o vale, nem a floresta, mas o fiorde, “cuja cor e verticalidade 

contrastam fortemente com as verdes pradarias do antigo possessor dinamarquês e as 

não menos verdes florestas do novo possessor sueco”124. A Noruega também 

compreende florestas e vales nos seus territórios. Contudo, o fiorde constitui um 

elemento diferenciador geográfico e, simultaneamente, político. Outro exemplo: a 

Hungria contém, como a Áustria, grandes montanhas e colinas. Contudo, é a Puszta que 

os poetas e os pintores húngaros perpetuaram como “paisagem típica” húngara. Na 

Suíça, apesar do alargamento do território no início do século XIX, foi a paisagem 

alpina que predominou. Percebem-se, portanto, reivindicações políticas e territoriais e 

até mesmo modas na génese do interesse que as paisagens despertaram. Contudo, seria 

                                                           
121 Cf. THIESSE, Anne Marie – A criação […], p. 19. Sobre este assunto e a título de exemplo, lembre-se 

que a unificação da Alemanha como Estado-nação ocorreu em 1871, com a criação do Império Alemão 

sob o governo do Imperador Guilherme I (r. 1861-1888). A instituição de uma república só viria a 

acontecer em 1918. Ainda sobre a França, após revolução de 1830, veio a ser constituída a monarquia 

constitucional com Louis Philippe. 
122 Cf. HARRISON, Charles; WOOD, Paul J.; GAIGER, Jason [ed.] – Art in Theory 1815-1900 An 

Anthology of Changing Ideas. United Kingdom: Blackwell Publishing, [s. d.], p. 11. 
123 NAPOLÉON – “N.º11-764 – Décret impérial relatif à l’aménagement de la Forêt de Fontainebleau.” 

In Bulletin des lois de la République française. Paris: Imprimerie nationale des lois, 1861, p. 577-578. 

Disponível em: http://foret-de-fontainebleau.blogspot.pt/1970/01/decret-imperial-relatif-lamenagement-

de.html 
124 THIESSE, Anne Marie – A criação […], p. 187. 
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interessante refletir, numa análise de conjunto, se há uma procura consciente de uma 

paisagem nacional, com que objetivos e como se processa esta procura. Embora 

ultrapasse os objetivos da nossa investigação, não pudemos deixar de trazer algumas 

reflexões sobre o caso português. Baseando-nos nos estudos de Paulo Batista, 

entendemos que não existiu tentativa de definição de um arquétipo de paisagem 

portuguesa, mas o registo das múltiplas paisagens portuguesas. Neste sentido, saliente-

se que o primeiro fotógrafo paisagista em Portugal foi Frederick Flower, um inglês que 

se sediou no Porto, na década de 1850 e que fotografou diversas vistas da cidade e 

arredores. Entre 1861 e 1863 é publicada, sob a direção de Joaquim Possidónio Narciso 

da Silva, a Revista Pittoresca e Descriptiva de Portugal, um conjunto de fotografias e 

textos de 24 monumentos de Lisboa, Santarém, Porto, Coimbra e Sintra. A esta 

publicação seguiram-se Monumentos Nacionais de Henrique Nunes, Panorama 

Photographico de Portugal que contou com a colaboração de Carlos Relvas e o Álbum 

Lisbonense de Augusto Xavier Moreira, referindo apenas alguns exemplos125. 

Simultaneamente às edições, vários fotógrafos conceituados tinham coleções de vistas 

que comercializavam nos seus ateliers e nas livrarias e papelarias do Porto e Lisboa126. 

Já na década de 80 do mesmo século, a publicação da revista Occidente (1877-1899) 

originou uma sistemática divulgação de imagens, nomeadamente de vistas do norte do 

país e das novas vias de caminho de ferro “que totalizaram mais de 100 fotografias 

referenciadas durante os 22 anos de edição.”127 Juntamente com a revista Occidente, as 

publicações Archivo Pittoresco (1856-1868) e Panorama (1837-1868) “terão sido os 

mais importantes veículos de divulgação iconográfica que a grande tiragem das 

publicações permitia chegar a um público alargado.”128 Estas publicações e projetos 

desde logo revelaram aspetos muito importantes no panorama fotográfico português, 

nomeadamente a realização de expedições. Destas resultaram diversos trabalhos como: 

O Soajo, um álbum dedicado à Serra do Soajo, que ficou pelo prospeco introdutório; o 

projeto Portugal Antigo e Moderno (1883), um conjunto de 800 fototípias de 

monumentos e outras obras de arte nacionais, que não chegou a ser realizado, mas terá 

                                                           
125 Cf. BAPTISTA, Paulo – “A arte da Natureza. A Paisagem na Obra fotográfica da Casa Biel.” In 

ACCIAIUOLI, Margarida; LEAL, Joana Cunha; MAIA, Maria Helena – Arte e Paisagem. [s. l.]: Instituto 

de História da Arte Estudos de Arte Contemporânea, 2006, p. 132-133. 
126 Cf. BAPTISTA, Paulo – “A arte da Natureza […]”, p. 133. 
127 Cf. BAPTISTA, Paulo – “A arte da Natureza […]”, p. 14. 
128 Cf. BAPTISTA, Paulo – “A arte da Natureza […]”, p. 134-135. 
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servido como um ensaio para a futura obra Arte e Natureza em Portugal; os álbuns 

Portugal-Gerez (1887) e Portugal-Espinho (1898), uma colaboração entre a Casa Bïel e 

Joaquim de Vasconcelos, nos quais foram publicadas algumas das fototípias que viriam 

a integrar a obra A Arte e Natureza em Portugal; os álbuns Caminhos de Ferro e 

Caminhos de Ferro do Douro, que: 

 “representaram uma autêntica ruptura na fotografia portuguesa do século XIX. 

Grande parte das fotografias revelam uma abordagem fotográfica totalmente nova, […] 

pelo enquadramento cenográfico e monumental da panorâmica traduzindo toda a beleza 

rude e inóspita do vale do Douro com o seu leito profundamente cavado por entre 

vertentes abruptas, com uma discreta presença humana que se revela insignificante 

perante a força da natureza que, agora, uma nova mão humana procura dominar. […] 

Essa perspectiva era totalmente nova na fotografia portuguesa da época e constituirá 

uma das linhas estéticas exploradas em A Arte e a Natureza em Portugal.”129 

 

Relembre-se ainda o contacto que Emílio Bïel tinha com os artistas da primeira 

geração naturalista130, e portanto, com a Escola de Barbizon. Certamente que este 

contacto terá sido importante para o fomento do gosto naturalista de Emílio Bïel e que 

estará na origem da obra A Arte e Natureza em Portugal. Nas imagens publicadas neste 

álbum, predomina um “fundo de ruralidade […] numa visão que, de facto, ainda tem 

muito de garrettiano”131, como se verifica nas vistas de vilas e cidades 

predominantemente rurais como Mafra, Monção, Vila Viçosa, Lagos, Amarante, 

Caminha, Montalegre, Chaves, Valença, Barcelos, entre muitas outras. Ao domínio do 

rural, aliam-se os monumentos nacionais, as ruínas e os costumes regionais. Usando as 

palavras de Paulo Baptista, a obra A Arte e Natureza em Portugal “é o primeiro projeto 

português de grande fôlego que assume o registo e divulgação de património traduzindo 

a consciência da necessidade de um levantamento do património […].”132 A natureza é 

registada em aliança com o património, quer artístico, quer arquitetónico, quer 

folclórico, quer industrial, realçando-se, portanto, uma nova consciência para o registo 

de costumes, de monumentos e da vida rural. 

Ao interesse pela paisagem junta-se, como já dissemos, o interesse pela vida 

rural. A saída dos pintores do atelier para os ambientes naturais traz novos temas à 

pintura, nomeadamente a representação do pitoresco. Atente-se, contudo, que na obra 

do grupo de artistas que trabalham em Fontainebleau, a representação do homem e do 

                                                           
129 Cf. BAPTISTA, Paulo – “A arte da Natureza […]”, p. 137. 
130 Cf. BAPTISTA, Paulo – “A arte da Natureza […]”, p. 137-138. 
131 Cf. BAPTISTA, Paulo – “A arte da Natureza […]”, p. 139. 
132 Cf. BAPTISTA, Paulo – “A arte da Natureza […]”, p. 136. 
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trabalho rural não tinha como objectivo a crítica social. O elemento humano surge 

integrado na natureza, mesmo quando é representado em primeiro plano, como se 

verifica nas telas de Jean-François Millet. A saída dos artistas do atelier e as viagens 

para as florestas de Fontainebleu justificavam-se precisamente por a natureza ser 

entendida como um espaço de liberdade de expressão, onde o indivíduo entra em 

contato consigo mesmo. A natureza proporcionava aos artistas um estilo de vida calmo, 

distante dos problemas sociais, económicos e urbanos que se faziam sentir em Paris.  

Simultaneamente, a sobreprodução das indústrias vai influenciar a forma das 

cidades e a vida dos seus habitantes. Os centros das cidades têm de acolher novas 

formas de atividades de direção, públicas e privadas. O aumento da população e o 

funcionamento do sistema económico, originaram o aumento do uso dos espaços da 

cidade e a uma dificuldade crescente de circulação e de habitação133. No conjunto das 

ideologias e soluções que estão na base das novas formas urbanas, interessa-nos 

destacar as cidades-jardim, conceito fundado por Ebenezer Howard (1850-1928) em 

Garden Cities of To-morrow, obra publicada em 1898. A ideia fundamental da cidade-

jardim de Howard resume-se a uma conceção social nova que alia a evolução industrial 

com um reencontro com a natureza. Na ideia de Howard, a coletividade seria 

proprietária dos solos, mas nunca o seria das casas ou das fábricas, os serviços gerais 

nunca seriam submetidos a nenhum monopólio e a liberdade individual nunca seria 

posta em causa. O esquema de Howard não procurava ser um organismo urbano 

completo, mas simplesmente um modo de habitação comunitário, em contato com a 

natureza134.  

O rápido desenvolvimento tecnológico e a consequente substituição das 

indústrias manufacturadas pelas máquinas, deram igualmente origem a uma consciência 

de preservação da cultura popular. Cerca de uma década antes da publicação de 

Ebenezer Howard, o movimento Arts and Crafts nascia como uma tomada de 

consciência sobre os efeitos da industrialização no design dos produtos, no trabalho 

manufacturado e no modo de viver das pessoas. Em resposta à industrialização, o Arts 

and Crafts definiu princípios para viver e trabalhar e valorizou a qualidade dos materiais 

e do design dos produtos. Com este fim deu-se início às recolhas da literatura e da 

                                                           
133 Cf. DELFANTE, Charles – A grande história da cidade: da Mesopotâmia aos Estados Unidos. Lisboa: 

Instituto Piaget, 2000, p. 286-287. 
134 Cf. DELFANTE, Charles – A grande história […], p. 286-287. 
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poesia popular, bem como a passagem para notação das músicas populares. Há uma 

difusão dos estudos das línguas nacionais e a institucionalização dos trajes folclóricos 

regionais e nacionais135. O uso destes trajes estava condicionado às épocas festivas, 

surgindo como peças de um museu vivo. Museu vivo esse que conheceu, com a criação 

das exposições internacionais e nacionais a partir de 1851, um dos seus melhores meios 

de expressão identitária, sempre sob o signo da “tradição”136. 

1.3. Da circulação  de modelos: as exposições universais e os museus 

patrióticos 

No ano de 1851, em Londres, realizou-se no recentemente construído Crystal 

Palace uma Exposição Internacional, a primeira do género. O seu sucesso derivou não 

só da novidade que um evento desta dimensão trazia, como pela aliança entre a 

expressão identitária da exposição e o modernismo tecnológico patente no Crystal 

Palace [Fig.9]. 

Em 1867, desenvolve-se em Paris uma outra exposição universal. Anne Marie 

Thiesse chama-nos a atenção para a secção X da exposição, dedicada aos Objets 

spécialement exposés en vue d’améliorer la condition physique et morale de la 

population. Esta secção expôs uma secção de produtos manufacturados destinados a 

uma clientela popular. No meio destes objetos pretendeu-se apresentar as mais recentes 

realizações industriais a par com uma apresentação de trajes antigos populares. Das 

várias secções, os expositores escandinavos impressionaram bastante o público em 

geral, pela originalidade com que desenvolveram a sua exposição. Ao longo de uma 

galeria, cuja linguagem estética inspirava-se na arquitetura medieval norueguesa, 

dispuseram nichos com representações de cenas da vida rural [Fig. 10-12]. No interior 

do parque da exposição montaram também duas reconstituições de aldeias rurais: uma 

casa de quinta sueca e um celeiro norueguês transformados no interior em salas de 

exposições. 

                                                           
135 Sobre estes assuntos consultar: THIESSE, Anne Marie – A criação das identidades nacionais. Europa 

– séculos XVIII-XX. 1ª edição. Lisboa: Temas e Debates, 2000.  
136 Cf. THIESSE, Anne Marie – A criação […], p. 196. 
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Fig. 9 – Ilustração da montra do Canadá, retirada de Dickinson's Comprehensive Pictures of the Great Exhibition of 1851 [online]. British Library. Disponível em: http://www.bl.uk/victorian-britain/articles/the-great-exhibition#
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Fig. 10 – Secção Sueca e Norueguesa da Exposição Internacional de 1867 [online]. Archives Nationales Fontainebleu – Paris – Pierrefitte-sur-Seine. Disponível em: https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?udId=c25mzjuzc7aw-3oef21fa9nwv&irId=FRAN_IR_052901 
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Fig. 11 – Secção Sueca e Norueguesa da Exposição Internacional de 1867 [online]. Archives Nationales Fontainebleu – Paris – Pierrefitte-sur-Seine. Disponível em: https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?udId=c25mzjuzc7aw-3oef21fa9nwv&irId=FRAN_IR_052901 
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Fig. 12 – Secção Sueca e Norueguesa da Exposição Internacional de 1867 [online]. Archives Nationales Fontainebleu – Paris – Pierrefitte-sur-Seine. Disponível em: https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/consultationIR.action?udId=c25mzjuzc7aw-3oef21fa9nwv&irId=FRAN_IR_052901 
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Fig. 13 – Pavilhão da Suécia e da Noruega na Exposição Internacional de 1878. [S.N.] – Les Merveilles de L’exposition de 

1878 [online]. Paris: Librairie Illustrée; Librairie M. Dreyfous, 1879, p. 189. Disponível em:  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9600626k/f13.item.r=pavillon%20suède%201878.zoom 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 – Pavilhão da Suécia e da Noruega na Exposição Internacional de 1878. [S.N.] – Les Merveilles de L’exposition de 

1878 [online]. Paris: Librairie Illustrée; Librairie M. Dreyfous, 1879, p. 193. Disponível em:  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9600626k/f13.item.r=pavillon%20suède%201878.zoom
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Fig. 15-17 – Museu etnográfico 

escandinavo no Palácio de 

Trocadéro [S.N.] – Les Merveilles 

de L’exposition de 1878 [online]. 

Paris: Librairie Illustrée; Librairie 

M. Dreyfous, 1879. Disponível 

em:  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt
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Anne Marie Thiesse indica-nos também que a secção sueca deixou novamente a 

sua marca na Exposição Internacional de 1878, igualmente em Paris. Esta exposição foi 

ainda mais longe ao trazer um modelo de exposição que viria a servir de modelo para a 

museologia etnográfica europeia das décadas seguintes. Artur Hazelius137 (1833-1901), 

o arquiteto da exposição sueca, apresentou dezenas de manequins trajados com trajes 

tradicionais em reconstituições de interiores rústicos cujas paredes eram decoradas com 

pinturas de paisagens nacionais, criando-se autênticas cenografias. [Fig. 13-17] 

Hazelius havia percorrido a região da Dalecárlia, na Suécia, onde reuniu trajes e 

utensílios rurais. A coleção que reuniu, aberta ao público em 1872 com o objetivo de 

“utilizar os objetos do património para acordar e estimular os sentimentos patrióticos do 

visitante”138, deu depois origem ao Nordiska Museet em 1880. Servindo-se do diorama 

como modelo de exposição, Hazelius compôs quadros vivos através do uso de 

manequins de cera e de jogos de dramatização dos personagens, cujas expressões eram 

fixadas em instantâneos. Os manequins eram colocados num palco, aberto de um dos 

lados para o público139. Usando as palavras de Anne Marie Thiesse, “a referência teatral 

é óbvia”140  

A partir da solução da Suécia na Exposição Internacional de 1878, a 

reconstituição de “aldeias nacionais” e de interiores rústicos passou a ser um dos 

atrativos maiores das exposições internacionais e nacionais. Por exemplo, na Exposição 

Internacional de Chicago de 1893, desenvolveu-se uma “aldeia alemã”. Na Exposição 

Nacional de Genebra de 1896 cria-se uma “aldeia suíça”. Nesta exposição chegou-se ao 

ponto de reconstruir chalets verdadeiros, desmontados e remontados pedra a pedra, 

juntamente com construções fabricadas para a ocasião. Era possível ver-se ainda uma 

cascata com animais e figurantes em trajes “típicos” que se dedicavam ao negócio de 

câmbios, à produção de queijos e a atividades artesanais sob o olhar do público. Em dias 

e horas específicos, faziam a celebração de festividades e de procissões, criando assim 

um verdadeiro microcosmos congelado e imune ao mundo exterior.  

                                                           
137 Arthur Immanuel Hazelius (1833-1901), foi um professor sueco, etnógrafo e fundador do Nordiska 

Museet e do Museu Skansen. 
138 Cf. THIESSE, Anne Marie – A criação […], p. 199-200. 
139 Cf. THIESSE, Anne Marie – A criação […], p. 199-200. 
140 THIESSE, Anne Marie – A criação […], p. 200. 
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A aldeia suíça teve um sucesso tão grande que na Exposição Internacional de 

1900 pretendeu-se desenvolver uma “aldeia francesa” segundo os mesmos padrões, que 

não se realizou por falta de financiamento. Contudo, como se estava no fim do século, 

criaram-se os “museus centenais”, destinados a ilustrar a evolução das artes e das 

técnicas ao longo do século. O museu destinado ao mundo agrícola apresenta, em 

construções de estética medieval, manequins trajados com trajes típicos dispostos em 

cenas campestres. 

A reprodução das “aldeias nacionais” ganha uma expressão identitária muito 

forte e que perdurará até meados do século XX. São disso exemplo o Concurso da 

aldeia mais portuguesa de Portugal, lançado em 1938 e a inauguração do Portugal dos 

pequenitos  em 1940141. “Trata-se evidentemente de apresentar a unidade profunda da 

diversidade. A composição nada tem de inocente e pode exprimir reivindicações 

territoriais precisas”142. Para explicar melhor esta questão, Anne Marie Thiesse 

exemplifica com a Exposição do Milénio Húngaro de 1896, que celebrou a conquista do 

território pelas tropas de Árpád, e a exposição etnográfica que se realizou em Praga no 

ano anterior. A exposição do Milénio Húngaro faz um paralelismo entre o avanço 

tecnológico que a Hungria estava a conhecer e os produtos manufacturados, através da 

recriação de uma “aldeia húngara”, que reproduzia, em dimensões aumentadas, as 

portas de entrada das aldeias dos Székelys, 12 casas húngaras e outras 12 casas que 

representavam as minorias regionais. Compreende-se então uma “vontade de mostrar a 

unidade do Estado para lá da diversidade étnica”143. Esta aldeia construída para a 

Exposição do Milénio era idêntica à aldeia apresentada no ano anterior na grande 

exposição etnográfica checoslovaca em Praga, sendo evidente, portanto, o conflito 

territorial.  

Ainda dentro desta questão é de se salientar ainda, no caso português, a tentativa 

de definição da “Casa Portuguesa” de Raul Lino à representação de um “Império 

Português” na Exposição do Mundo Português de 1940. Da definição da aldeia mais 

portuguesa de Portugal à criação dos museus de Arte Popular e de Etnografia, nos quais 

                                                           
141 Sobre este assunto consultar: BOTELHO, Maria Leonor – “Memória e Identidade nacionais. O 

Portugal dos pequenitos e a recriação de um Portugal monumental”. In De Viollet-le-Duc à Carta de 

Veneza. Teoria e prática do restauro no espaço Ibero Americano. Lisboa: LNEC, 2014, p. 63-70. 
142 THIESSE, Anne Marie – A criação […], p. 198. 
143 THIESSE, Anne Marie – A criação […], p. 199. 
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a diversidade regional surgia envolvida numa unidade representada pelo trabalho e pela 

existência rural.  

A secção sueca da exposição de 1878 não só deu o mote para o desenvolvimento 

das “aldeias nacionais”, como temos visto, tendo  igualmente servido de modelo para os 

museus etnográficos, criados na Europa nas décadas seguintes, num calendário 

apertado: em 1884 inaugura-se a Sala de França no Museu do Trocadéro, com uma 

exposição de folclore nacional; em 1885, abre ao público o Museu de Etnografia 

Dinamarquês; em 1889 o Museum für Deutsche Volktrachten und Erzeugnisse des 

Hausgwerbes em Berlim; em 1894, o Museum für Volkskunde em Viena, e assim por 

adiante. Simultaneamente, são fundadas sociedades nacionais de etnografia, que 

publicam revistas sobre o tema e definem instruções para recolhas de peças. A primeira 

destas sociedades é a Folklore Society, instituída em Londres precisamente em 1878.  

 

1.4. Da historiografia da etnografia portuguesa (1875-2016) 

A expressão etnografia começou a ser usada no princípio do século XIX. Terá 

sido empregue pela primeira vez pelo historiador Niebuhr144 (1776-1831), e deriva do 

grego ethno que significa “nação”, “povo”145. Por um lado, devido à falta de um estudo 

historiográfico de conjunto, torna-se difícil perceber a evolução do conceito, da sua 

crítica e afirmação, e do estabelecimento de um método de estudo integrado da 

etnologia. 

Por outro lado, o uso ao longo do século XIX, de expressões como Folklore e 

Volkskunde, que abordam na sua génese conceitos diferentes – que acabam por ser 

usadas juntamente com as expressões etnografia, demótico146, tradições populares, 

demosofia, laografia, cultura popular, antropologia, entre outras –, tem causado dúvidas 

sobre os limites e as fronteiras entre cada um destes conceitos, como sobre as próprias 

metodologias de trabalho. 

                                                           
144 Barthold Georg Niebuhr (1776-1831), dinamarquês-alemão, foi politico, banqueiro e historiador. 

Tornou-se num dos principais historiadores da Roma Antiga e um dos fundadores da historiografia 

moderna. 
145 Cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa: Editorial Enciclopédia, 1960, Vol. X, p. 606-

607. 
146 Expressão que deriva do grego Demotikós, e significa relativo à gente do povo, popular, plebeu. In 

HOUAISS, António – Grande Dicionário da Língua Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 2015, p. 

1215. 



 

85 

Por exemplo, segundo Jorge Dias, a expressão Folklore foi usada pela primeira 

vez a 22 de Agosto de 1846 pelo arqueólogo inglês William John Thoms, sob o 

pseudónimo Ambrose Merton, ao invés de popular antiquities ou antiquitates vulgares 

– como se designavam à época os estudos das tradições populares147. O novo vocábulo 

foi gradualmente absorvido por vários países: terá sido empregue pela primeira vez em 

Portugal por Adolfo Coelho em 1875, num artigo sobre Elementos tradicionais de 

literatura148; foi introduzido na França por Gaston Paris em 1877; em Espanha, em 

1882 numa publicação intitulada El Folk-lore Andaluz; e em Itália em 1888149. Por sua 

vez, a Alemanha usava a expressão Volkskunde desde 1806. Contudo Volkskunde estava 

associada a um conceito mais amplo que a expressão Folklore. Simplificando, folclore 

designava a cultura imaterial das tradições orais, como a literatura, a música e a dança 

popular, ao passo que a Volkskunde incluía todas as “manifestações da cultura 

tradicional”150. 

É, no entanto, possível afirmar que as exposições internacionais e nacionais 

desempenharam um papel primordial na divulgação dos estudos etnográficos junto do 

público informado. Nomeadamente e, como já vimos, a fundação das sociedades 

nacionais de etnografia e das inúmeras doações que se fizeram durante a segunda 

metade do século XIX por eruditos e pelos gabinetes de antiguidades aos museus 

recém-criados. 

No caso concreto de Portugal, ainda se encontra por realizar um estudo 

historiográfico à etnografia portuguesa. O estudo mais recente ao tema, por nós 

conhecido, respeita a obra de Joana Damasceno, sob o título Museus para o Povo 

Português (2010). Segundo a autora, os estudos etnográficos portugueses darão ênfase, 

numa primeira fase, à literatura e à tradição oral. E conclui que, nos primeiros anos do 

século XX, há o alargamento do campo de estudos a outras áreas, nomeadamente 

através de António Rocha Peixoto (1866-1909)151, que se vai debruçar sobre as 

                                                           
147 Cf. DIAS, Jorge – “A Etnografia como ciência”. Revista de Etnografia. Porto: Junta Distrital do Porto, 

Vol. 1, Tomo 1 (julho de 1963), p. 10. 
148 DAMASCENO, Joana – Museus para o Povo Português. Coimbra: Imprensa da Universidade de 

Coimbra, 2010, p. 17. 
149 Cf. DIAS, Jorge – “A Etnografia como ciência”, p. 10. 
150 DIAS, Jorge – “Etnologia, Etnografia, Volkskunde e Folclore.”  Douro Litoral: boletim da Comissão 

Provincial de Etnografia e História. Porto: Junta de Província do Douro-Litoral, 8ª série, Fasc. 1-2 (1957), 

p. 61-77. 
151 António Augusto César Octaviano da Rocha Peixoto (1866-1909) foi um naturalista, etnógrafo, 

arqueólogo e bibliotecário. Em 1887, na Academia Politécnica do Porto, fundou a Sociedade Carlos 
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tradições populares num primeiro momento, e depois pela arte e arquitetura populares e 

pelas tecnologias tradicionais. 

Contudo, Joana Damasceno desenvolve uma síntese do nacionalismo português, 

de meados do século XIX à instauração da Política do Espírito. Segue sobretudo a obra 

de Anne Marie Thiesse, que abordámos ao longo deste capítulo. Sobre o caso 

português, Joana Damasceno não distingue, no nosso entendimento, a etnografia como 

ciência, do pensamento nacionalista. Não aborda as metodologias, as áreas em estudo e 

a relação da etnografia com outras ciências como a arqueologia, a história da arte e a 

musicologia. Simultaneamente, as reflexões de Joana Damasceno sobre a apropriação 

que o Estado Novo fez da etnografia para a sua propaganda da Política do Espírito, 

levam a conclusões contraditórias. Se, a um momento, a autora defende que: 

“A modelação sistemática da etnografia que o Estado Novo, com a sua Política 

do Espírito, cria a partir de 1933, vai ser posta em causa, a partir do final da II Guerra, 

com o aparecimento de um novo grupo de intelectuais que vão procurar a genuína 

cultura popular portuguesa através, principalmente, de recolhas musicais, tendo em 

Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça, dois dos seus maiores vultos.”152 

 

Contudo, num segundo momento, refere que:  

“Em 1963, permanecia ainda a ideia de criação deste tipo de museus 

[etnográficos]. Em Coimbra, existiu também desde cedo o desejo de albergar o Museu 

de Etnografia das Beiras que se justificava pela importância histórica que a região 

representava para a formação de Portugal, pois aí haviam nascido “os portugueses que 

em Viriato tiveram a sua origem.”153 

 

Neste sentido, a obra de Joana Damasceno vale pela sistematização de nomes e 

publicações ligados à etnografia portuguesa. Vale, pela leitura que apresenta da 

etnografia enquanto ferramenta para a propaganda do Estado Novo.  

Contudo, verificamos a necessidade de um levantamento documental exaustivo 

e da sistematização desses dados relativamente aos estudos etnográficos portugueses. O 

estudo A historiografia da arquitetura da época românica em Portugal (1870-2010), da 

                                                                                                                                                                          
Ribeiro, com Fonseca Cardoso, João Barreira, Ricardo Severo e Xavier Pinho. Das reuniões desta 

sociedade resultou a publicação, entre 1890 e 1898, da Revista de Sciencias Naturaes e Sociaes, Tornou-

se redactor-chefe e articulista da revista Portugália, a partir de 1899. Em 1900 foi nomeado Conservador 

do Museu Municipal do Porto – cargo que acumulou com o de Diretor da Biblioteca Pública Municipal 

do Porto, de que foi Diretor Interino entre 1900 e 1904 e Diretor Efetivo entre 1904 e 1909 – e com o de 

naturalista-adjunto da secção de Mineralogia da Academia Politécnica do Porto em 1901. Da sua obra 

literária, destacamos os seguintes títulos: O Museu Municipal do Porto (História Natural); "O Museu da 

Restauração" – artigo publicado em 1893 n’O Primeiro de Janeiro; e Guia do Museu Municipal do Porto 

(1902). 
152 DAMASCENO, Joana – Museus para o Povo Português, p. 24. 
153 DAMASCENO, Joana – Museus para o Povo Português, p. 30. 
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autoria de Maria Leonor Botelho, corresponde a um modelo e ponto de partida 

exemplares para a investigação que se exige. Como ocorreu a evolução do conceito, a 

formulação de uma metodologia de investigação e de trabalho científico, o surgimento 

da etnografia no meio português, das principais correntes e influências e como a 

etnografia portuguesa evoluiu até aos dias de hoje? Quando foi instituída entre nós a 

Etnografia como uma área que merecia uma preparação teórica académica e a criação 

de um método científico? O próprio Leite de Vasconcelos exerceu a sua investigação à 

margem da academia e apelava a esta circunstância no vol. 1 da sua Etnografia 

Portuguesa quando dizia: “Um dia virá em que […] o estudo do folclore e etnografia 

nacional penetrará nas Universidades”154. 

Falta igualmente perceber o papel que os estudiosos portugueses tiveram na 

formulação de uma disciplina e de um modus operandi, não apenas nacional, como 

internacional. Torna-se indispensável uma análise de conjunto aos textos publicados 

pelos próprios etnógrafos, como se comprova com um excerto publicado por Jorge 

Dias: 

“[…] José Leite de Vasconcelos estabeleceu definitivamente a nova ciência em 

bases firmes e duradoiras, porque, com visão clara e livre de preconceitos, considerou a 

etnografia portuguesa como um capítulo da etnologia geral. A etnografia portuguesa é, 

em última análise, a etnologia regional da área de cultura portuguesa.  

A escola portuguesa viu triunfar a sua tese no Congresso Internacional de 

Arnhem, em 1955, que começou como Congrès International de Folklore e acabou 

como Congrès International d’Ethnologie Régionale, mercê da actuação do delegado 

português que nessa altura era o Secretário-Geral de uma das Comissões da UNESCO 

para as tradições populares, a chamada CIAP.”155 

 

Finalmente, impõem-se questões à época contemporânea: podemos considerar a 

etnografia uma ciência morta em Portugal? Ou a etnografia é uma ciência que foi 

integrada noutras disciplinas como a história da arte e a arqueologia? Ou ter-se-á 

reinventado e reestruturado/adaptado a uma nova realidade com as ciências do 

território? 

                                                           
154 VASCONCELOS, José Leite de – Etnografia Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 

vol. 1. 
155 VASCONCELOS, José Leite de – Etnografia Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 

Vol. 1. 
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1.4.1. Dos valores de identificação nacional do Estado Novo à sua materialização 

O percurso da “formatação do gosto moderno pelo popular”156 tem sido 

estudado e revisitado por vários investigadores. Primeiramente pela História da Arte, de 

onde se destacam os contributos de José-Augusto França e os de Margarida Acciaiuoli, 

passando pela Historiografia, com os trabalhos de Jorge Ramos do Ó, entre outros. Num 

primeiro momento, debruçaram-se sobre as principais figuras, exibindo sobretudo a de 

António Ferro. Num segundo momento, destacam-se as instituições criadas pelo Estado 

Novo. Aos poucos, foi possível surgirem estudos sobre objetos marginais do regime, 

como a propaganda e o entretenimento157. 

* 

Em 1938 são publicados e divulgados os sete cartazes alusivos à “Lição de 

Salazar”. Segundo João Medina, esta série compreende uma dupla significação: por um 

lado, são cartazes didáticos, instrutivos; por outro lado, agregam em si o programa, o 

timbre, o propósito do regime salazarista158. E chama a atenção para o cartaz intitulado 

Trilogia da Educação Nacional: Deus, Pátria, Família, afirmando ser o que melhor 

corporiza o ideário estadonovista e que tem como cenário uma “pequenina casa 

portuguesa”159. 

A família é aqui apresentada segundo dois significados: o lar salazarista e a 

família social. No primeiro, há aqui uma “preponderância por uma tipologia de casas 

(tidas por rústicas) que além de reproduzirem tipos idealmente portugueses, têm acima 

de tudo por missão criar uma visão e uma noção portuguesas.”160 Saliente-se a tentativa 

de definição da “Casa Portuguesa” de Raul Lino à representação de um “Império 

Português” na Exposição do Mundo Português de 1940. Simultaneamente, o lar 

salazarista compreende um modus vivendi que define o papel de cada um dos membros 

da família – pai, mãe e filhos. O conceito família social define os seus aspetos sociais, 

                                                           
156 LEAL, João - “Da Arte Popular às Culturas populares Híbridas.” Etnográfica: revista do Centro de 

Estudos de Antropologia Social. Lisboa: Celta Editora, Vol. 13, n.º2 (2009), p. 474.  
157 Um destes estudos, fundamentais para a nossa investigação: ALVES, Vera Marques - O Estado Novo, 

a Etnografia portuguesa e o Museu de Arte Popular. Lisboa: Museu de Arte Popular, 2011.  
158 Cf. MEDINA, João – “Deus, Pátria e Família: ideologias e mentalidade do salazarismo.” In MEDINA, 

João [dir.] – HISTÓRIA de Portugal dos tempos pré-históricos aos nossos dias. Dir. João Medina. Vol. 

12. Amadora: Ediclube, 1998, p. 16. 
159 Cf. MEDINA, João – “Deus, Pátria e Família […]”, p. 17. 
160 Cf. BOTELHO, Maria Leonor – “Memória e Identidade nacionais. O Portugal dos pequenitos e a 

recriação de um Portugal monumental”. In De Viollet-le-Duc à Carta de Veneza. Teoria e prática do 

restauro no espaço Ibero Americano. Lisboa: LNEC, 2014, p. 65. 
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aqui representados pelo trabalho, de predominância rural, destacando-se a diferenciação 

regional, que neste sentido, adquire um duplo significado. Por um lado, aos valores 

tradições e costumes, entendidos nas práticas laborais de uma dada região, aliava-se um 

orgulho regional. Por outro lado, esta diversidade regional tinha como elemento 

unificador, o trabalho e a sua predominância rural, definindo-se um elo comum, 

portanto, o orgulho pela Pátria.  

Neste sentido, Deus e Pátria são os elementos unificadores da diversidade 

regional, que surgia deste modo, envolvida numa unidade representada pelo trabalho e 

pela sua natureza rural. 

A Trilogia foi materializada através das várias atividades organizadas pelos 

agentes do Estado Novo, que teve o seu início, como vimos, com uma vasta operação 

restauradora e de recuperação e valorização patrimonial, com a instituição de 

celebrações – das festividades populares e as romagens a lugares históricos às grandes 

exposições ideológicas do Estado Novo – e que atingiu uma forte expressão com a 

política de “reanimação” da cultura popular de António Ferro (1895-1956)161.  

Ainda antes de Salazar assumir formalmente o poder em 1932, já se levava a 

cabo uma campanha reconstrutiva que se estendera sobre o território nacional. Esta 

campanha tinha como intenção esconjurar a “desordem” instituída, o “caos” económico 

e social e a “perda” de uma identidade aglutinadora162. A Direção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais (DGMEN) foi fundada em 1929 precisamente para dar corpo à 

ordem patrimonial que o novo regime instaurara. Contudo, Margarida Acciaiuoli chama 

a atenção para: 

“Num primeiro momento, tentou-se acordar a necessidade de recuperação 

patrimonial com a vaga patriótica de fundo e identificou-se a sua pulsão com os 

objectivos do novo regime. Depois, tentou-se desviar a invocação e a vocação 

patrimoniais para períodos mais precisos da História, desembaraçando o passado das 

épocas de “decadência” e retomando uma continuidade heróica onde deveria caber o 

presente.”163 

 

Ainda sobre as realizações do século precedente, e como já foi aqui abordado, 

estas iniciaram práticas e modelos de exposição que iremos encontrar ainda nas 

                                                           
161 Sobre este assunto é de consulta obrigatória a obra TOMÉ, Miguel – Património e restauro em 

Portugal: 1920-1995. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1998. 
162 Cf. ACCIAIUOLI, Margarida – Exposições do Estado Novo 1934-1940. [s. l.]: Livros Horizonte, 

1998, p. 11. 
163 Cf. ACCIAIUOLI, Margarida – Exposições, p. 11. 



 

90 

atividades promovidas pelos agentes do Estado Novo, nomeadamente pelo Secretariado 

de Propaganda Nacional, depois Secretariado Nacional de Informação (SPN/SNI). A 

título de exemplo, o Verde Gaio surge num modelo semelhante ao da opereta O 

Doidivanas da aldeia, apresentada durante a Exposição do Milénio Húngaro de 1896. 

Nesta foi pedido aos atores, vindos de comboio de duas aldeias do Sul, que trouxessem 

os seus verdadeiros trajes e que falassem o seu dialecto em palco164. Como vimos 

anteriormente, a Exposição do Milénio Húngaro exalta o nacionalismo, criando uma 

unidade na diversidade – geográfica e cultural – e colocando o moderno em paralelo 

com o tradicional. Este princípio ideológico nacionalista será o mote para as primeiras 

realizações do governo de Salazar.  

O princípio nacionalista e de salvaguarda da cultura popular do século 

precedente é usado como ponto de partida pelo regime, mas em pouco tempo é 

direcionado para um elogio aos “valores morais” da vida rural, que vão encontrar uma 

das suas maiores expressões com a fundação do Museu de Arte Popular de Lisboa, dos 

museus das Casas do Povo e dos museus regionais de etnografia. 

O Museu de Arte Popular de Lisboa, fundado em 1948 na sequência da 

Exposição do Mundo Português a partir do Centro Regional/Secção de Vida Popular, 

surge como uma exaltação da arte popular, desde a sua coleção à própria arquitetura, 

originária da Exposição do Mundo Português. Cada sala era acompanhada por uma 

legenda poética que pretendia caracterizar cada região. A sala dedicada à região de 

Entre Douro e Minho era apresentada pela legenda “Entre Douro e Minho, caixa de 

brinquedos de Portugal”. Outros exemplos deverão ser referidos, como a sala de “Trás-

os-Montes, Cruzeiro de Portugal, Granito e Céu”, a sala de “Beiras, Flancos de 

Portugal, a montanha e o mar na mesma cintura, a sala da “Estremadura, planície que 

sonha e que trabalha”, e do “Algarve, colorido rodapé numa terra de lendas.” Este 

modelo de apresentação regional, juntamente com as reconstituições de ambientes rurais 

que permaneciam imutáveis e a apresentação classificada de peças das várias regiões 

são os modelos museográficos que estarão na base da organização expositiva dos vários 

museus regionais etnográficos e dos museus das Casas do Povo. 

Também profundamente submetidos ao ideário estadonovista, os Museus das 

Casas do Povo – museus dedicados à comunidade, instalados nas Casas do Povo e 

                                                           
164 THIESSE, Anne Marie – A criação […], p. 199. 
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ligados à escola primária e à igreja locais – surgem também como um meio de definir as 

peculiaridades de cada região. Os valores corporativistas das Casas do Povo, assumem-

se como uma grande “Família”, que se apoia e instrui. Os valores da religião também se 

encontram presentes nestes museus pois haveria sempre um espaço dedicado a ela. No 

meio da diferenciação regional, a religião surgia, portanto, como o elo de união. 

 

 



 

92 

Capítulo 2 – Do Museu de Etnografia e História da Província 

do Douro-Litoral (1945-2016): metodologias, problemas e 

resultados 

2.1. Da fortuna crítica e da metodologia de investigação 

Sobre o Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, não identificámos a 

existência de um estudo à história da instituição ou à sua coleção. Deste modo, o que se 

apresenta neste capítulo, consiste no primeiro estudo histórico integrado ao antigo 

Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral. Os resultados e as reflexões que 

expomos são, portanto, os primeiros de muitos que, esperamos, ainda estarão por vir. 

Deparámo-nos com um objeto de estudo que nos oferecia uma oportunidade 

peculiar. Um museu extinto, com uma coleção etnográfica desmembrada e cujas 

remanescências estão hoje localizadas em dois edifícios em ruína, oferecendo graves 

condições para a conservação destes testemunhos. Tendo por base apenas as fichas de 

inventário do Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA)165 e da 

Direção Geral do Património Cultural (DGPC)166, e desconhecendo a existência de 

memórias descritivas, fontes documentais e iconográficas ou outras referências 

bibliográficas sobre este museu, este surgia portanto como um objeto de estudo 

completamente desconhecido. Deste modo, o leque de perguntas que se impunham no 

início da nossa investigação era extremamente vasto. O que compunha esta coleção 

etnográfica, como foi constituída e como se integrou na Casa de S. João Novo, foram as 

primeiras perguntas com que nos deparámos. 

Como vimos no capítulo supra, o tema dos museus etnográficos portugueses 

ainda se encontra na infância da sua arte, impondo-se questões, logo à partida, sobre os 

contextos políticos e culturais em que se fundaram aquelas instituições. Como iremos 

analisar, o Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral foi fruto das reformas do 

                                                           
165 SERENO, Isabel – Palácio de São João Novo / Museu de Etnografia e História / Museu de Etnologia 

do Porto. [online]. Forte de Sacavém: IHRU, SIPA, 1994, [GUIMARÃES, Maria] atual. 2001. [Consult. 

em: 29 Jul. 2015]. Disponível em: http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1082 
166 OLIVEIRA, Catarina - Palácio de São João Novo (Museu de Etnografia e História). [online]. Lisboa: 

DGPC, IPPAR. [Consult. em: 29 Jul. 2015]. Disponível em:  

http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-

ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/74816  
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código administrativo de 1936 e foi fundado pela Junta de Província do Douro-Litoral, 

logo após a extinção do Museu Municipal do Porto (1940) e após um longo e complexo 

processo de redefinição do museu da cidade167. Entende-se, portanto, um contexto 

político e cultural muito específico, situação que, hoje podemos assumir, justificou e 

definiu a criação deste museu, as linhas de orientação científica da exposição, a 

mensagem que pretendia transmitir e a própria ação cultural e científica da instituição, 

como iremos analisar ao longo deste capítulo. 

Concomitantemente, impunha-se saber o que era a Junta de Província do Douro-

Litoral, quais os seus estatutos e atribuições e qual a sua relação com o museu. Estas 

perguntas aplicavam-se, do mesmo modo, à Junta Distrital do Porto. Quando é que o 

museu passa da administração da junta de província para a junta distrital? Quem 

constituía estes corpos administrativos? Estas mudanças de administração tinham algum 

impacto direto no Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral? Simultaneamente, 

quem compunha os quadros administrativos do museu? 

Através das mesmas fichas de inventário do SIPA e da DGPC, verificámos que 

este museu conheceu duas titulações: Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral 

e Museu de Etnologia do Porto. Contudo, os inventários referidos não especificavam 

quando e porque ocorreu esta alteração de nome. Ao mesmo tempo, questionámos se 

esta mudança de título significava também uma alteração dos objetivos e da mensagem 

do museu. 

Relativamente ao período do encerramento do museu ao público e, sendo uma 

parte do nosso trabalho a gestão de um edifício devoluto e a inventariação e estudo das 

remanescências de uma coleção, fomos confrontados com uma série de perguntas 

relativas à gestão desta instituição, a partir do momento em que encerrou ao público 

(1992) até ao início do presente projeto de estágio (2015): onde e em que termos foi 

depositada a coleção etnográfica? Houve a definição de uma metodologia para a gestão 

do museu e da sua coleção? E, simultaneamente, quem foram os responsáveis por esta 

gestão? Tratando-se de um estudo da história imediata, optamos por elaborar entrevistas 

aos agentes responsáveis por esta fase da vida do antigo Museu de Etnografia e História 

do Douro-Litoral. Deste modo, procedemos, em primeiro lugar, ao levantamento das 

tutelas da instituição museológica e de nomes associados à sua gestão. Num segundo 

                                                           
167 Abordaremos este assunto no capítulo Dos resultados: considerações finais. 
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momento, já numa fase avançada da nossa investigação, estabelecemos contactos para a 

realização de entrevistas. Desta fase apenas nos foi possível entrevistar a Doutora Maria 

Lobato Guimarães, responsável pela gestão da coleção etnográfica do antigo Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral, apesar dos contatos estabelecidos. 

Finalmente, imperava uma questão que justificou a existência deste estágio: que 

futuro para este museu e para esta coleção? Podemos hoje afirmar que o museu se 

encontra extinto? 

Postas estas questões em cima da mesa, o primeiro passo nos trabalhos que se 

adivinhavam consistia na identificação de arquivos e núcleos documentais. Foi-nos 

apresentado pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) o antigo arquivo e a 

biblioteca do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral. Tratando-se de dois 

núcleos inéditos e por catalogar, era obrigatória a sua consulta. Contudo, devemos 

ressalvar que estes dois núcleos foram sofrendo vários vicissitudes – um incêndio em 

1987 na ala do museu que compreendia a biblioteca e o arquivo, o desabamento da 

cobertura do Quartel de S. Brás, para onde foi trasladado depois do encerramento do 

museu, e a consequente exposição a chuvas e outras condições atmosféricas –, que 

resultaram na perda de documentação, não nos sendo possível quantificar essa perda. 

Simultaneamente, era necessária a identificação do arquivo da antiga Junta de Província 

do Douro-Litoral e a consulta dos boletins Douro-Litoral e Revista de Etnografia, da 

responsabilidade da mesma junta de província. Destes boletins, aos quais tivemos 

acesso no início deste trabalho, foi possível reunir um conjunto de fontes iconográficas 

e de artigos que nos permitiram iniciar a identificação de salas do museu e de elementos 

da sua exposição. Relativamente ao arquivo da Junta de Província do Douro-Litoral, 

não foi possível registar, até ao momento, a existência de um fundo documental. 

Contudo, foi possível identificar, já numa fase de conclusão do nosso trabalho, a 

publicação das Atas da Junta de Província do Douro-Litoral no Comércio do Porto. 

Devido a tal, não nos foi possível consultar estes novos documentos, nem confirmar a 

abrangência cronológica destas Atas. 

Para o desenvolvimento da história museológica do Museu de Etnografia e 

História do Douro-Litoral (1945-1992), procedemos à pesquisa e levantamento de 

documentação em arquivos. Da consulta ao Arquivo Histórico da Casa do Infante 

reunimos 18 elementos iconográficos. A consulta de periódicos da época da 
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inauguração do museu permitiu-nos a reunião de um conjunto de notícias e de mais 

alguns elementos iconográficos. Estas notícias, juntamente com o Roteiro do Museu 

publicado em 1945, por Armando Mattos168, e um artigo publicado n’O Tripeiro em 

1969, por Horácio Marçal169, forneceram relatos descritivos, em formato de visitas 

guiadas, dos interiores do museu. A reunião destes documentos resultou na identificação 

da organização da antiga exposição etnográfica e no registo de transformações que lhe 

foram ocorrendo ao longo dos 50 anos de funcionamento do antigo museu, que 

apresentaremos e analisaremos ao longo deste capítulo. A justaposição dos dados 

recolhidos permitiu-nos reconstituir parcialmente o que corresponderia à organização 

espacial interna do museu e da sua exposição e perceber transformações que foram 

ocorrendo nos quase cinquenta anos de vida da instituição. 

Relativamente à fase de desmantelamento e depósito da coleção etnográfica 

(1992-2016) foi-nos fornecido, pela DRCN, uma listagem do espólio etnográfico e 

outros equipamentos que permaneciam na Casa de S. João Novo (2002) e uma relação 

dos depósitos do espólio do museu de etnologia do Porto (2002). Tratando-se do estudo 

da história imediata de uma instituição, realizamos entrevistas a pessoas que estiveram 

diretamente relacionadas com o processo de desmantelamento e gestão da coleção. O 

seu confronto com as ferramentas de inventariação do património cultural, como o 

MatrizNet e o MatrizPix, permitiram-nos localizar instituições depositárias da coleção 

etnográfica e os respetivos fundos e núcleos documentais. 

Fruto da metodologia apresentada, é hoje possível reunir um conjunto de 

fragmentos deste período, que apesar de corresponder a uma cronologia próxima ao 

presente, constitui um período fantasma na história da instituição. Contudo, a dimensão 

dos novos núcleos documentais apontados, e ao facto de terem sido identificados num 

momento de conclusão do projeto de estágio curricular, exigem um estudo aturado e a 

estruturação de novos objetivos. A comparação destes núcleos com os dados recolhidos 

a partir do levantamento exaustivo das Atas da Junta de Província do Douro-Litoral, 

publicadas no Comércio do Porto como vimos anteriormente, justifica dar continuidade, 

                                                           
168 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu de etnografia e história da província do Douro-Litoral. 

Porto: Comissão de Etnografia e História da Junta de província do Douro-Litoral, 1945. 
169 MARÇAL, Horácio – “Museu de Etnografia e História da Província do Douro-Litoral." BASTO, A. de 

Magalhães [Dir.] – O Tripeiro. Porto: Tipografia Empresa Guedes, n.º 12, VI série, ano IX (dezembro de 

1969), p. 361-367. 
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numa segunda fase de trabalhos, a este projeto, nomeadamente, com a inventariação e 

estudo da antiga coleção etnográfica. 

A partir da metodologia apresentada, ao longo do capítulo que apresentamos, 

pretendemos sistematizar, refletir e questionar uma memória, de natureza fragmentada, 

do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral e definir novos campos de 

abordagem e novas linhas de investigação. 
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2.2. De 1936 a 1945: da fundação do Museu de Etnografia e História do 

Douro-Litoral 

2.2.1. O Código Administrativo de 1936 e a fundação das Juntas de Província 

Com a publicação do código administrativo de 31 de dezembro de 1936170 são 

criadas as juntas de província em substituição das juntas gerais. As juntas de província 

eram os corpos administrativos da província – entendida no código administrativo como 

“a associação de concelhos com afinidades geográficas, económicas e sociais”171 –, 

juntamente com o conselho de província172.  

A junta de província era composta por um presidente e um vice-presidente, que 

seriam os mesmos do conselho de província, e de três vogais eleitos trienalmente173 pelo 

conselho de província174. Por sua vez, este conselho era constituído por: 

"[…] um procurador de cada uma das câmaras municipais da província, 

procuradores eleitos pelas federações de grémios ou sindicatos nacionais 

existentes na província, procuradores eleitos pelas corporações administrativas e 

institutos de utilidade local da província, e procuradores representantes dos 

vários ramos e graus de ensino existentes na província."175 

Às juntas de província competia-lhes executar as deliberações do conselho de 

província, "superintender em todos os serviços provinciais, preparar o projeto de 

orçamento ordinário e aprovar os suplementares, [e] representar, por intermédio do seu 

presidente, a província em juízo ou fora dele”176. Simultaneamente, o código 

administrativo de 1936 concedeu às Juntas de Província atribuições de fomento e 

                                                           
170 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Título IV, 

Capítulo II, Secção II, art.º 242 p. 89 
171 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Título IV, 

Capítulo I, art.º 231, p. 86. 
172 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Título IV, 

Capítulo I, art.º 233, p. 86. 
173 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Título IV, 

Capítulo II, Secção II, art.º 242 p. 89 
174 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Capítulo III, 

Secção I, art.º 251, p. 90. 
175 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Base XVII, 

p. 8 
176 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Base XXI, p. 

9 
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coordenação económica, cultural e de assistência177. No uso das atribuições da cultura, 

cabia-lhes as seguintes deliberações: 

“1º Sobre a criação e manutenção de museus de arte regional e arquivos 

provinciais, 

2º Sobre a recolha, inventariação e publicação das tradições populares regionais 

e mais folclore da província, 

3º Sobre o inventário das relíquias arqueológicas e históricas, dos monumentos 

artísticos e das belezas naturais existentes na província, 

4º Sobre a conservação e divulgação dos trajes e costumes regionais, 

5º Sobre o auxílio a conceder a associações ou institutos culturais da província, 

6º Sobre o estudo das formas dialectais existentes na província ou em parte 

dela.”178 

Interessa também destacar, no quadro das atribuições de fomento e coordenação 

económica, que cabia às juntas de província deliberar “sobre a realização de exposições 

regionais”179 e “sobre a criação e conservação de escolas técnicas destinadas a restaurar, 

manter e desenvolver as indústrias regionais tradicionais”180. 

Ainda nas atribuições que o código administrativo instituiu, competia ao 

conselho provincial: 

"1º eleger trienalmente os vogais da junta de província e respectivos substitutos, 

2º discutir e votar o relatório de gerência e o plano anual de actividade da junta 

de província, 

3º discutir e votar, sob proposta do presidente, as bases do orçamento ordinário 

da província, 

4º pronunciar-se sobre as deliberações da junta de província que, nos termos 

deste Código, dependam da sua aprovação para se tornarem executórias."181 

Como o código administrativo extinguia as juntas gerais e criava as juntas de 

província, as atribuições que este conferia às juntas de província pertenceriam, entre 1 

de janeiro e 31 de dezembro de 1937: 
                                                           
177 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Capítulo III, 

Secção II, art.º 258, p. 91. 
178 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, art.º 260, p. 

92. 
179 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Capítulo III, 

Secção II, art.º 259, alínea 5, p. 92. 
180 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Capítulo III, 

Secção II, art.º 259, alínea 8, p. 92. 
181 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, Capítulo II, 

Secção II, art.º 242, p. 89.  
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"a comissões administrativas compostas pelo presidente e vogais que 

constituíam a comissão administrativa da junta geral do distrito, com sede na capital da 

província, e pelos presidentes, ou seus representantes, das comissões administrativas 

das juntas gerais de cada um dos distritos encorporados, no todo ou em parte, na 

província."182 

 

Após este período, constituíam-se as juntas de província, num total de onze: 1 – 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2 – do Minho, 3 – do Douro Litoral, 4 – da Beira 

Litoral, 5 – da Beira Alta, 6 – da Beira Baixa, 7 – do Ribatejo, 8 – da Estremadura, 9 – 

do Alto Alentejo, 10 – do Baixo Alentejo e 11 – do Algarve183. Iniciariam o seu 

exercício no dia 2 de janeiro de cada ano e teriam uma reunião ordinária quinzenal e as 

reuniões extraordinárias que fossem convocadas pelo presidente da junta. 

No âmbito da presente investigação, e por motivos óbvios, debruçar-nos-emos 

apenas sobre a Junta de Província do Douro-Litoral e o seu papel na constituição e 

fundação do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral. 

 

2.2.2. A Junta de Província do Douro-Litoral, a Comissão de Etnografia e História do 

Douro-Litoral e o Grupo Organizador do Museu de Etnografia e História do 

Douro-Litoral 

A primeira Junta de Província do Douro-Litoral foi constituída em janeiro de 

1938. Entre 1938 e 1940, tinha os seguintes membros:  

- António de Almeida Garrett (1884-1961), Presidente; 

- Tomás Joaquim Dias (1876-1947), Vice-Presidente; 

- Alfredo Morais de Almeida, Vogal; 

-  Manuel Rebelo Moniz, Vogal; 

- Mário Cardia (1898-1974), Vogal184. 

Na sessão de 22 de Janeiro de 1938 da Junta de Província do Douro-Litoral, o 

Dr. Mário Cardia propôs a realização de um inquérito sobre as tradições populares e a 

publicação dos resultados, criando-se uma Comissão de Etnografia e História para a 

                                                           
182 Presidência do Conselho de Ministros – “Decreto Lei nº 27:424”. In Diário da República, art.º 12, p. 

18. 
183 SOBRAL, José J. – “As divisões administrativas de Portugal ao longo dos tempos.” [online] 11 de 

Agosto de 2008. [Consult. em: 20 Mai. 2016]. Disponível em: http://audaces.blogs.sapo.pt/2585.html 
184  
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realização deste levantamento. Tendo sido aprovada a proposta, a Comissão foi criada 

sob a presidência de Augusto César Pires de Lima185. 

Na primeira reunião da Comissão de Etnografia e História do Douro-Litoral, 

decidiu-se a apresentação de uma proposta para a criação de um museu etnográfico à 

Junta de Província, a qual deu um parecer favorável. Dando-se início à criação do 

museu etnográfico, a Comissão de Etnografia e História do Douro-Litoral começou a 

recolher materiais e objetos, uns adquiridos por oferta ou depósito, outros por 

compra186.  

Simultaneamente, devido às comemorações centenárias, a Comissão propôs a 

realização de uma Exposição Etnográfica Provincial no Porto. A ideia foi aprovada e 

reuniram-se no Palácio de Cristal objetos pertencentes à Junta de Província e outros 

objetos adquiridos para a ocasião. 

Tendo em vista a criação do Museu Etnográfico, a Comissão de Etnografia e 

História procurou a cedência dos objetos expostos no Palácio de Cristal para integrar a 

exposição do novo Museu, nomeadamente a coleção de jugos e cangas, como iremos 

analisar mais à frente. Simultaneamente, foi criado um Grupo Organizador do Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral, sob a direção do Doutor Pedro Vitorino. Este 

Grupo Organizador era composto igualmente por Augusto César Pires de Lima, que o 

dirigiu depois da morte de Pedro Vitorino, Bertino Daciano Guimarães, Abílio Miranda 

e António Santos Graça, todos eles já elementos da Comissão de Etnografia e História. 

Reuniam-se assim as primeiras condições para a fundação do Museu. 

Relativamente aos trabalhos executados entre 1940 e 1945, apenas conseguimos 

ter acesso, como já referimos, ao contrato de arrendamento da Casa de S. João Novo 

para instalação do futuro Museu de Etnografia e História da Província do Douro-Litoral 

em 1942. 

Deste modo, urge aprofundar o estudo sobre a antiga Junta de Província do 

Douro-Litoral e sobre os quadros administrativos do antigo Museu de Etnografia e 

História do Douro-Litoral. Impera também realizar o mesmo estudo relativamente à 

Junta Distrital do Porto. Sabemos apenas que a Junta Distrital do Porto vem no 

seguimento da Junta de Província do Douro-Litoral187, mas não nos foi possível 

                                                           
185 Cf. Douro-Litoral.... 
186 ibidem 
187  
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confirmar o papel daquela na administração do antigo Museu de Etnografia e História 

do Douro-Litoral. Há ainda a possibilidade desta instituição museológica ter adotado a 

designação de Museu de Etnologia do Porto na mesma altura da extinção das juntas de 

província e da fundação das juntas distritais. O levantamento e consulta exaustivos das 

Atas da Junta de Província do Douro-Litoral poderá trazer novas luzes a estas questões.
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2.3. De 1945 a 1992: do núcleo expositivo 

2.3.1. Abordagem metodológica 

Para o estudo e análise da exposição do Museu de Etnografia e História do 

Douro-Litoral impunham-se um conjunto de questões, no início desta investigação: 

foram definidas políticas e/ou critérios científicos de aquisição e de apresentação da 

coleção? Estamos perante uma exposição permanente? Esta exposição encontrava-se 

concluída aquando da inauguração do museu ou existiam planos para novas 

incorporações? Houve um congelamento da exposição original ou ocorreram mudanças 

na sua apresentação e leitura?  

Relativamente a estes últimos pontos, e como temos vindo a referir, as notícias 

de periódicos da época da fundação do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral 

foram uma fonte preciosa para o presente estudo, porque proporcionam descrições, com 

um bom nível de detalhe, do interior do museu. Como se pode ler num artigo do boletim 

Douro Litoral, em comemoração da inauguração do Museu de Etnografia e História do 

Douro-Litoral, o então diretor do museu, Augusto César Pires de Lima já apontava que: 

 “Há secções a criar, núcleos a desenvolver, mudanças que se impõem, erros e 

lapsos a corrigir e grandes deficiências. […] temos de construir um alpendre para as 

apeirias da lavoura, um pombal, casas regionais, uma adega com a sua lagareta; há-de 

ser avultada a despesa com escavações, viagens, compras de objectos, etc188.” 

 

Através da comparação deste excerto com as referidas notícias dos periódicos, 

foi possível identificarmos núcleos da exposição que foram desenvolvidos depois da 

inauguração do museu, como a Adega, no piso térreo (piso 0), e a Cozinha Regional, no 

piso nobre (piso 2). Utilizando uma metodologia semelhante – com a justaposição da 

primeira edição do Roteiro do Museu de Armando Mattos (1945), dum artigo publicado 

n’O Tripeiro de Horácio Marçal (1969), dos dados recolhidos nos boletins Douro-

Litoral e Revista de Etnografia, e de documentação inédita do arquivo do antigo Museu 

de Etnografia e História do Douro-Litoral – foi-nos possível reconstituir parcialmentea 

organização da exposição nos espaços da Casa de S. João Novo e situar as 

                                                           
188 LIMA, Augusto César Pires de – “O museu de etnografia e história da Província do Douro-Litoral”. 

Douro Litoral: boletim da Comissão Provincial de Etnografia e História. Porto: Junta de Província do 

Douro-Litoral, 2ª série, Fasc. 4 (1946), p. 7. 
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transformações que foram ocorrendo ao longo dos 47 anos de vida do Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral, antes do seu encerramento ao público e 

subsequente desmantelamento da coleção etnográfica. Contudo, a ausência de dados 

iconográficos e de dados documentais é uma realidade, pelo que para o estudo de vários 

espaços da antiga exposição etnográfica, cingimo-nos apenas às descrições relatadas nas 

fontes anteriormente mencionadas. 

Apresentaremos esta reconstituição nos próximos subcapítulos. Adotámos num 

formato de apresentação sala a sala, secção a secção, construindo um roteiro pelos 

antigos espaços do museu e destacando a coleção exposta em cada espaço e as 

transformações que fomos registando.  
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!

1 2 

4 
!

3 

4 
 

5 
!

1 – Átrio central 

2 – Adega (núcleo criado entre 1945-1969) 

3 – Sala dos Teares (1945).  
      A Sala dos Teares muda-se para um dos pisos cimeiros (e.1945-1969) 

4 – Seção de Arqueologia: área coberta (1945) 

5 – Seção de Arqueologia: área exterior (1945) 

Planta 3 – Esquema de organização da antiga exposição etnográfica (piso térreo) . Desenho de Nuno Tasso de Sousa, 1965. Tratamento do autor. Acessível no Arquivo da Casa Allen, Porto,  Portugal  
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2.3.2. Da exposição: uma visita guiada 

2.3.2.1. O átrio 

Corresponde ao corpo central e ao primeiro espaço que se acede transposta a 

porta principal da Casa de S. João Novo [Planta 3]. 

Em 1945, Armando Mattos descrevia que no átrio de entrada do Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral se registava uma liteira, situada a meio da 

quadra [Fig. 18]. Correspondia ao primeiro objeto com que o visitante se deparava ao 

entrar no Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral: “Forrada a damasco 

carmesim, com suas discretas cortinas de coiro, portas armoriadas, é bem o espelho de 

uma época, toda galantaria, mistérios e rica de cenários.”189. Segundo a relação 

produzida pelo Instituto Português dos Museus (IPM) em 2002, o depósito desta peça 

no Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, emprestada por Artur Cupertino de 

Miranda, teria ocorrido a 12 de junho de 1945190. Relativamente ao seu destino e 

segundo a mesma relação do IPM, a liteira deveria ter sido depositada no Museu dos 

Biscainhos em 1998.  

Ainda no átrio, junto ao cofre da Casa de S. João Novo, encontrava-se exposto 

um Mapa turístico do Douro-Litoral. Este mapa apresentava uma lista dos monumentos 

de cada cidade da região do Douro-Litoral, entre Viana do Castelo, Porto, Espinho, 

Arouca, Lamego, Régua, Vila Real, Guimarães e Braga, dando indicações, por meio de 

ilustrações, de acessos, meios de transporte e até outras curiosidades culturais como a 

gastronomia. Respeita um exemplo notável de assunção e ilustração do ideário do 

Estado-Novo, concretizada pela publicitação do património de estética medieval 

invocando deste modo um período da história de Portugal muito caro ao Estado Novo. 

Hoje, este Mapa turístico permanece no interior da Casa de S. João Novo. 

                                                           
189 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu de etnografia e história da província do Douro-Litoral. 

Porto: Comissão de Etnografia e História da Junta de província do Douro-Litoral, 1945, p. 6. 
190 PORTO, Museu de Etnologia do – Situação do Espólio do Museu de Etnologia do Porto [Doc. 

impresso]. 5 de Abril de 2002, fl. 7. Acessível na Direção de Serviços de Bens Culturais da DRCN, Casa 

de Ramalde, Porto. 
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Fig. 18 – Átrio da Casa de S. João Novo/Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral [online]. Fotografia de Teófilo Rego, 1950(?). Acessível 

no Arquivo Histórico da Casa do Infante, Porto, Portugal. Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/324264/? 

 

Fig. 19 – Átrio da Casa de S. João Novo/Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral. Fotografia de Robert Smith, 1968. SMITH, Robert C. – O 

palácio de São João Novo. Revista de Etnografia. Porto: Junta Distrital do Porto, vol. 11, tomo 1 (julho de 1968), p. 19. 
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Num artigo sobre a Casa de S. João Novo191, Robert Smith publicou, em 1968, uma 

fotografia do átrio de entrada [Fig. 19], seguindo o mesmo ângulo duma fotografia de 

Teófilo Rego, por sua vez datada dos anos 50 [Fig. 18]. A título de curiosidade, note-se 

que na fotografia de Robert Smith, já não estão presentes no átrio central a liteira e o 

Mapa turístico do Douro-Litoral, o que sugere a sua transferência para outros aposentos 

da Casa. É possível que a liteira tivesse sido colocada junto dos outros meios de 

transporte expostos na secção de Arqueologia do mesmo piso192. 

Contudo, de maior interesse é o facto de ser possível identificar, na fotografia 

publicada por Robert Smith, a porta do cofre da Casa de S. João Novo, acesso que 

anteriormente se encontrava vedado, como ilustra a fotografia de Teófilo Rego. Trata-

se, portanto, de um apontamento das transformações que a Casa de S. João Novo foi 

sofrendo com a ocupação do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral.  

2.3.2.2. A adega 

À direita do átrio encontrava-se a Adega, que ilustrava os objetos e as tradições 

relacionados com a produção do vinho. Junto aos vários objetos expostos “como 

vasilhames, sulfatadeiras, escadas de vindima, canistreis, etc.”193, apresentava-se a 

reconstituição dum lagar “munido de fuso, peso e trave à moda antiga, o seu tonel com 

arcos de madeira”194 [Fig. 20]. 

No Roteiro do Museu e nas notícias por nós levantadas da época da inauguração 

do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, não há uma referência a esta sala. 

Simultaneamente, recorde-se o artigo publicado pelo então diretor do museu, Augusto 

César Pires de Lima, por ocasião da celebração da inauguração do museu: “Há secções 

a criar, núcleos a desenvolver, […]. temos de construir um alpendre para as apeirias da 

lavoura, um pombal, casas regionais, uma adega com a sua lagareta;”195 

Concomitantemente, um artigo de Horácio Marçal, datado de 1969, é a primeira 

referência, por nós conhecida, a este espaço expositivo. Deste modo, depreende-se que  

                                                           
191 SMITH, Robert C. – O palácio de São João Novo. Revista de Etnografia. Porto: Junta Distrital do 

Porto, vol. 11, tomo 1 (julho de 1968), p. 5-31. 
192 Cf. subcapítulo 2.6.2.4. A secção da arqueologia (Pátio). 
193 MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia e História da Província do Douro-Litoral. p. 362. 

FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha e [dir.] – O Tripeiro. Porto: Tip. Modesta, VI série, ano IX, n.º 12 

(Dez. 1969), p. 362. 
194 MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia […], p. 362. 
195 LIMA, Augusto César Pires de – “O museu de etnografia e história da Província do Douro-Litoral”. 

Douro Litoral: boletim da Comissão Provincial de Etnografia e História. Porto: Junta de Província do 

Douro-Litoral, 2ª série, Fasc. 4 (1946), p. 7. Sublinhados nossos. 
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Fig. 20 – Adega do Museu de Etnografia e História do Douro-Litrao- [S. A.], 1969. MARÇAL, Horácio – Museu de 

Etnografia e História da Província do Douro-Litoral. p. 362. FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha e [dir.] – O 

Tripeiro. Porto: Tip. Modesta, VI série, ano IX, n.º 12 (Dez. 1969), p. 362   

Fig. 21 – Antigo núcleo da Adega (piso térreo). Fotografia do autor, 2015 
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o núcleo da Adega não integrava a exposição inaugural, tendo sido criado entre 1945 e 

1969, em data que ainda não pudemos apurar. 

Relativamente às transformações espaciais, se compararmos a fotografia de 

1969 [Fig. 20] com a atualidade [Fig. 21] notamos que a pedra das paredes estava 

inicialmente caiada e hoje encontra-se em granito aparente. 

 

2.3.2.3. Sala dos Teares e o Engenho do Linho 

Seguidamente acedia-se à Sala dos Teares. Neste espaço viam-se “rudimentares 

teares que servem na indústria caseira para tecer o linho e a estopa. […] os sedeiros, de 

aceradas puas, para assedar o linho; urdideiras, caneleiras, casuleiras, etc. […] as 

curiosas mantas de Galegos (Penafiel), os liteiros de farrapos de Pedroso (Gaia), e 

ainda, as inconcebíveis mantas tecidas com pelo de cabra, usadas pelos pastores de 

Cabreiros (Arouca).”196 Do conjunto dos objetos expostos, destacavam-se dois teares, 

exemplares autênticos197: um tear de Santo-Tirso, e outro de Arouca, ilustrando dois 

tipos de fiação, a partir de fios de origem vegetal e de origem animal198: 

O Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral permitia aos visitantes uma 

demonstração prática destes dois teares, “podendo fazer-se ouvir o seu matraquear 

característico, se alguma tecedeira gentil nos visitar... Assim pode apreciar-se, ao vivo, 

como se tecia, e tece, o linho e o pêlo de cabra”199. 

À direita da Sala dos Teares encontrava-se o engenho para moer o linho [Fig. 

22]. Uma notícia publicada aquando da inauguração do museu parece indicar que este 

aparelho seria autêntico200. Tratando-se dos únicos dados que nos foi possível reunir 

[Quadro 1], não podemos afirmar se o engenho de moer o linho funcionava do mesmo 

modo que os teares de Arouca e de Santo-Tirso. 

No decurso do nosso trabalho, levantámos um apontamento significativo para o 

registo das transformações ocorridas na organização da exposição. Segundo Horácio  

                                                           
196 [S.A.] – Inaugura-se, hoje, solenemente, o Museu de Etnografia e História da Província do Douro-

Litoral. O Comércio do Porto. Porto: Tip. Modesta (15 Dez. 1945), p. 4. 
197 Cf. MATTOS, Armando de – Roteiro […], p. 15. 
198 MATTOS, Armando de – Roteiro […], p. 16. 
199 MATTOS, Armando de – Roteiro […], p.15-16. 
200 Como descrito no artigo: “com as suas dimensões normais, autêntico”. [S.A.] – Inaugura-se, hoje […], 

p. 4. 
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Fig. 22 – Engenho do Linho. 1969. MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia e História da Província do Douro-Litoral. p. 362. FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha e [dir.] – O Tripeiro. Porto: Tip. Modesta, 

VI série, ano IX, n.º 12 (Dez. 1969), p. 363. 



 

111 

Marçal, em 1969, a Sala dos Teares situar-se-ia nos pisos superiores201, sem 

conseguirmos avançar, contudo, com mais dados quanto à sua localização. Apesar de 

não ser possível neste momento assumirmos a nova localização da Sala dos Teares e 

quando ocorreu esta alteração, fica o registo que, entre 1945 e 1969, a Sala dos Teares 

terá sido trasladada do rés-chão para um dos pisos superiores.  

 

2.3.2.4. A secção da arqueologia (Pátio) 

Nos aposentos à esquerda do átrio central, existem três espaços, dos quais só nos 

foi possível reconstituir um. Corresponde ao pátio, formado por uma área aberta [Fig. 

23-24] e outra coberta [Fig. 25]. Aqui encontravam-se expostos os elementos lapidares, 

divididos em várias secções: cataventos, relógios de sol, estelas e outras pedras 

sepulcrais, moinhos de mão, pedras lavradas, capitéis e pedras de armas202 [Fig. 26]. 

Através das publicações Douro-Litoral, Revista de Etnografia e O Tripeiro, foi 

possível listar uma parte das peças expostas neste espaço, que apresentamos abaixo 

[Quadro 1] A identificação dos objetos pertencentes à coleção etnográfica que, como já 

viemos a referir, não pretendemos que seja exaustiva nesta investigação, serve-nos no 

entanto para reunir um primeiro espólio documental e fotográfico e neste sentido, 

construir uma percepção do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, no que 

respeita às suas metodologias museológicas, políticas de aquisição e o seu papel  para a 

salvaguarda e divulgação do património arqueológico, artístico e antropológico da 

região do Douro-Litoral. 

Relativamente a este último ponto, damos ênfase ao facto da direção do Museu 

de Etnografia e História do Douro-Litoral procurar recolher e estudar e deste modo, 

salvaguardar, objetos localizados em arquiteturas em vias de demolição e/ou extintas. 

Relacionado com os objetos expostos neste espaço, são exemplos o escudo203 que foi 

recolhido na antiga Capela do Senhor do Carvalhinho do Porto, demolida a propósito de 

obras que eram necessárias fazer na estrada marginal do Douro, junto aos Guindais204, e  

                                                           
201 MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia […], p. 363. 
202 Cf. MATTOS, Armando de – Roteiro do Museu […], p. 16. 
203 Objeto com o antigo n.º inventário 2662. 
204 NÓBREGA, Vaz-Osório da – A heráldica no museu de etnografia e história do Douro-Litoral. Douro 

Litoral: boletim da comissão provincial de etnografia e história. Porto: Junta de Província do Douro-

Litoral, 5ª série, vol. VII-VIII (1953), p. 71-73. 
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Fig. 23 (em cima) – Pátio, área coberta (piso térreo). Fotografia do autor, 2015. 

Fig. 24 (em baixo) – Pátio, área exterior (piso térreo). Fotografia do autor, 2015. 

Fig. 25 (em cima) – Pátio, área coberta, vista do interior (piso térreo). Fotografia do autor, 2015. 

Fig. 26 (em baixo) – O Professor Camón Azna na seção de arqueologia. [S. A.], 1966. LIMA, 

M. C. Pire de  – “José Camón Azna visita o Museu de Etnografia e História”. Revista de 

Etnografia. Porto: Junta Distrital do Porto, Vol. 8, Tomo 1 (janeiro de 1967), p. 237. 
. 
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do escudo205 recolhido na Capela de Santa Luzia de Vila do Conde, também 

demolida206. 

Devemos ainda destacar uma exposição do centenário da vila, organizada pela 

Câmara Municipal de Matosinhos por volta de 1953, na qual figurou um cipo207 pelo 

que recolhemos, romano, cedido pelo Museu de Etnografia e História do Douro-

Litoral208.  

                                                           
205 Objeto com o antigo n.º inventário 3366. 
206 NÓBREGA, Vaz-Osório da – A heráldica no museu de etnografia e história do Douro-Litoral. Douro 

Litoral: boletim da comissão provincial de etnografia e história. Porto: Junta de Província do Douro-

Litoral, 4ª série, vol. IX (1952), p. 32-33. 
207 Objeto com o antigo n.º inventário 3921. 
208 Cf. B.D. – Algumas inscrições do museu de etnografia e história do Douro-Litoral. Douro Litoral: 

boletim da comissão provincial de etnografia e história. Porto: Junta de Província do Douro-Litoral, 6ª 

série, vol. IX (1955), p. 77. 
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2.3.2.5. Piso térreo: apontamentos diversos 

No rés-do-chão da Casa de S. João Novo devemos acrescentar que existiu a 

reconstituição de uma galeria de mina de carvão “com o seu escoramento de toros e 

todo o ferramental utilizado na extracção do carvão.”209 Contudo, não nos foi possível 

identificar a sala em que se situava esta galeria e que objetos eram expostos. 

Entretanto, o mesmo espaço que comportava a Secção de Arqueologia, que já 

analisámos, deteve também o núcleo dos transportes. Faziam parte desse espólio um 

carroção e um breque e, como já referimos, terá sido para aqui trasladada a liteira 

exposta no átrio central. 

O quadro que apresentamos a seguir com a relação de objetos da antiga coleção 

etnográfica presentes no piso térreo, surge com o objetivo de reunir o maior número de 

dados possível sobre o percurso da coleção. Neste sentido, criámos campos relativos à 

incorporação das peças no Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral e ao seu 

percurso após o desmantelamento da mesma coleção. Simultaneamente, o campo 

referências documentais/bibliográficas dá acesso ao investigador às fontes e textos por 

nós usado para a presente investigação e permite organizar estes mesmos documentos 

por cada peça em análise. O campo observações, de natureza livre, permite-nos 

acrescentar os dados relativos à peça ou conjunto de peças que considerarmos 

pertinentes, como aspetos descritivos, reflexões e pontos de situação. Apenas 

executámos este trabalho para os objetos da coleção etnográfica apresentada no piso 

térreo, porque tentar executar o mesmo exercício para a restante exposição etnográfica, 

ultrapassaria os objetivos e o âmbito da tese de mestrado em História da Arte. Deixamos 

este quadro como uma base para investigações futuras. 

                                                           
209 [S.A.] – Inaugura-se, hoje […], p. 4. 
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Quadro 1 – Piso térreo: objetos inventariados da coleção etnográfica 

N.º 

inventário  

Designação Proveniência Incorporação no 

MEHPDL 

Localização no 

MEHPDL 

Localização atual Data incorporação 

atual 

Observações Referências documentais/bibliográficas 

[s./i.] Liteira Adquirida a 

Artur 

Cupertino de 

Miranda, por 

empréstimo (?) 

12/Jun./1945 (?) Átrio central Museu dos 

Biscainhos (?) 

04/Nov./1998 (?) 

 

“Forrada a damasco carmesim, com suas 

discretas cortinas de coiro, portas armoriadas, 

é bem o espelho de uma época, toda galantaria, 

mistérios e rica de cenários.” 

PORTO, Museu de Etnologia do – Situação do 

Espólio do Museu de Etnologia do Porto [Doc. 

impresso]. 5 de Abril de 2002, fl. 2 e 7. 

Acessível na Direção de Serviços de Bens 

Culturais da DRCN, Casa de Ramalde, Porto. 

MATTOS, Armando de – Roteiro do museu de 

etnografia e história da província do Douro-

Litoral. Porto: Comissão de Etnografia e 

História da Junta de província do Douro-Litoral, 

1945. 

[s./i.] Engenho 

moer o linho 

[s./i.] 1945 Sala do engenho 

de moer o linho 

Quartel de S. Brás 

(?) 

1998 (?) 
Relativamente à entrada destas coleções no 

Quartel de S. Brás, existirá uma referência em 

ofício de Maria Lobato Guimarães, dirigido ao 

IPM a 15/Jan./1999 e arquivado como 

Documentação de referência. (2) 

1) [S.A.] – Inaugura-se, hoje, solenemente, o 

Museu de Etnografia e História da Província do 

Douro-Litoral. O Comércio do Porto. Porto: Tip. 

Modesta (15 Dez. 1945), p. 4. 

2) PORTO, Museu de Etnologia do – Situação 

do Espólio do Museu de Etnologia do Porto 

[Doc. impresso]. 5 de Abril de 2002, fl. 5. 

Acessível na Direção de Serviços de Bens 

Culturais da DRCN, Casa de Ramalde, Porto. 

[s./i.] Relógio de 

sol 

Cornija do 

palacete do Dr. 

Jaime de 

Magalhães, 

rua de Pereira 

Reis, Porto. 

[s./i.] Secção de 

Arqueologia, 

s./i. relativa ao 

número 

Quartel de S. Brás 

(?) 

1998 (?) 
“Este relógio está hoje no Museu de Etnografia 

e História (secção de pedras) e, de entre os 

muitos que lá se vêem, este é o espécime mais 

curioso devido ao seu tamanho, formato e 

beleza ornamental.”, p. 211 (1) 

Relativamente à entrada destas coleções no 

Quartel de S. Brás, existirá uma referência em 

ofício de Maria Lobato Guimarães, dirigido ao 

IPM a 15/Jan./1999 e arquivado como 

Documentação de referência. (2) 

1) MARÇAL, Horácio – A rua do Lindo Vale e 

a sua periferia na primeira metade do século 

XIX. FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha e 

[dir.] – O Tripeiro. Porto: Tip. Modesta, VI 

série, ano VIII, n.º 1 (Jan. 1968), p. 211. 

2) PORTO, Museu de Etnologia do – Situação 

do Espólio do Museu de Etnologia do Porto 

[Doc. impresso]. 5 de Abril de 2002, fl. 5. 

Acessível na Direção de Serviços de Bens 

Culturais da DRCN, Casa de Ramalde, Porto. 

2423 Conjunto 

heráldico 

numa cartela 

decorativa 

Mosteiro de 

São Bento da 

Vitória, Porto. 

24/Mar./1945 

Depósito do 

Doutor Armando 

de Mattos 

Secção de 

Arqueologia, n.º 

14 

Quartel de S. Brás 

(?) 

1998 (?) Pedra de armas duma família da Rua de 

Entreparedes, Porto [séc. XVIII e XIX], p. 72. 

Relativamente à entrada destas coleções no 

Quartel de S. Brás, existirá uma referência em 

ofício de Maria Lobato Guimarães, dirigido ao 

IPM a 15/Jan./1999 e arquivado como 

Documentação de referência. (2) 

1) NÓBREGA, Vaz-Osório da – A heráldica no 

museu de etnografia e história do Douro-Litoral. 

Douro Litoral: boletim da comissão provincial 

de etnografia e história. Porto: Junta de 

Província do Douro-Litoral, 5ª série, vol. VII-

VIII (1953), p. 70-73. 

2) PORTO, Museu de Etnologia do – Situação 

do Espólio do Museu de Etnologia do Porto 

[Doc. impresso]. 5 de Abril de 2002, fl. 5. 

Acessível na Direção de Serviços de Bens 

Culturais da DRCN, Casa de Ramalde, Porto. 

2529 Escudo  [s./i.] 

 

26/Mai./1945 

Depósito do 

Engenheiro 

Álvaro Pinto 

Secção de 

Arqueologia, n.º 

22 

Quartel de S. Brás 

(?) 

1998 (?) “Encontrava-se num pequeno jardim do 

Museu, junto à muralha fernandina”, p. 69 (1) 

Relativamente à entrada destas coleções no 

Quartel de S. Brás, existirá uma referência em 

1) NÓBREGA, Vaz-Osório da – A heráldica no 

museu de etnografia e história do Douro-Litoral. 

Douro Litoral: boletim da comissão provincial 

de etnografia e história. Porto: Junta de 
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Basto ofício de Maria Lobato Guimarães, dirigido ao 

IPM a 15/Jan./1999 e arquivado como 

Documentação de referência. (2) 

Província do Douro-Litoral, 5ª série, vol. VII-

VIII (1953), p. 69 e 72. 

2) PORTO, Museu de Etnologia do – Situação 

do Espólio do Museu de Etnologia do Porto 

[Doc. impresso]. 5 de Abril de 2002, fl. 5. 

Acessível na Direção de Serviços de Bens 

Culturais da DRCN, Casa de Ramalde, Porto. 

2662 Escudo Capela do 

Senhor do 

Carvalhinho, 

Porto. 

17/Jul-/1945 

Depósito da 

Câmara 

Municipal do 

Porto 

Secção de 

Arqueologia, n.º 

25 

Quartel de S. Brás 

(?) 

1998 (?) Engenheiro Monteiro de Andrade, Carta de 

7/Jul./1952: “a pedra de armas em referencia 

encimava o portal da antiga Capela do Senhor 

do Carvalhinho, a qual já tinha servido dirante 

o Cerco do Porto como quartel de marinheiros 

da esquadra de D. Pedro IV e por motivo de 

obras da estrada marginal foi demolida (…) (2) 

Relativamente à entrada destas coleções no 

Quartel de S. Brás, existirá uma referência em 

ofício de Maria Lobato Guimarães, dirigido ao 

IPM a 15/Jan./1999 e arquivado como 

Documentação de referência. (3) 

1) ANDRADE, Monteiro de – Plantas antigas da 

Cidade do Porto. Boletim Cultural da Câmara 

Municipal do Porto. Porto: Câmara Municipal 

do Porto, vol. 5, fasc. 1 (Março de 1942), p. 96-

97. 

2) NÓBREGA, Vaz-Osório da – A heráldica no 

museu de etnografia e história do Douro-Litoral. 

Douro Litoral: boletim da comissão provincial 

de etnografia e história. Porto: Junta de 

Província do Douro-Litoral, 5ª série, vol. VII-

VIII (1953), p. 71-73. 

3) PORTO, Museu de Etnologia do – Situação 

do Espólio do Museu de Etnologia do Porto 

[Doc. impresso]. 5 de Abril de 2002, fl. 5. 

Acessível na Direção de Serviços de Bens 

Culturais da DRCN, Casa de Ramalde, Porto. 

3366 Escudo Capela de 

Santa Luzia, 

Vila do Conde. 

31/Dez./1947 

Depósito de 

Ezequiel Pizarro 

Monteiro, de 

Azurara (Vila do 

Conde), por 

intermédio do 

Doutor Bertino 

Daciano 

Secção de 

Arqueologia, n.º 

46 

Quartel de S. Brás 

(?) 

1998 (?) Relativamente à entrada destas coleções no 

Quartel de S. Brás, existirá uma referência em 

ofício de Maria Lobato Guimarães, dirigido ao 

IPM a 15/Jan./1999 e arquivado como 

Documentação de referência. (3) 

1) NÓBREGA, Vaz-Osório da – A heráldica no 

museu de etnografia e história do Douro-Litoral. 

Douro Litoral: boletim da comissão provincial 

de etnografia e história. Porto: Junta de 

Província do Douro-Litoral, 4ª série, vol. IX 

(1952), p. 32-33. 

2) NÓBREGA, Vaz-Osório da – A heráldica no 

museu de etnografia e história do Douro-Litoral. 

Douro Litoral: boletim da comissão provincial 

de etnografia e história. Porto: Junta de 

Província do Douro-Litoral, 5ª série, vol. VII-

VIII (1953), p. 69-70 e 72. 

3) PORTO, Museu de Etnologia do – Situação 

do Espólio do Museu de Etnologia do Porto 

[Doc. impresso]. 5 de Abril de 2002, fl. 5. 

Acessível na Direção de Serviços de Bens 

Culturais da DRCN, Casa de Ramalde, Porto. 

3480 Escudo Paços do 

extinto 

Concelho de 

Aregos, em 

São Cipriano, 

Resende. 

12/Fev./1948 

Oferta de Adolfo 

Pereira Pinto, de 

São Cipriano 

(Resende), por 

intermédio do 

Professor 

Armando Leça 

Secção de 

Arqueologia, n.º 

48 

Quartel de S. Brás 

(?) 

1998 (?) Adolfo Pereira Pinto, Carta de 21/Jan./1952: 

“Essa pedra foi encontrada, por mim, numa 

casa conhecida por – Casa da Telha – onde 

estava instalado o Celeiro, na época dos 

dízimos (...).”, p. 72. (2) 

Adolfo Pereira Pinto, Carta de 

28/Mai./1952: “Evidentemente que (a pedra 

d’armas) devia ser da antiga Casa d’audiência 

1) NÓBREGA, Vaz-Osório da – A heráldica no 

museu de etnografia e história do Douro-Litoral. 

Douro Litoral: boletim da comissão provincial 

de etnografia e história. Porto: Junta de 

Província do Douro-Litoral, 4ª série, vol. IX 

(1952), p. 31-32. 

2) NÓBREGA, Vaz-Osório da – A heráldica no 

museu de etnografia e história do Douro-Litoral. 
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e Cadeia, (Paços do extinto Concelho 

d’Aregos), de que fala a dita monografia de 

São Cipriano (1950) (...) Essa pedra d’armas 

era a mesma que se encontrava na Casa das 

Audiências e Cadeia (…).”, p. 72 (2) 

Relativamente à entrada destas coleções no 

Quartel de S. Brás, existirá uma referência em 

ofício de Maria Lobato Guimarães, dirigido ao 

IPM a 15/Jan./1999 e arquivado como 

Documentação de referência. (3) 

Douro Litoral: boletim da comissão provincial 

de etnografia e história. Porto: Junta de 

Província do Douro-Litoral, 5ª série, vol. VII-

VIII (1953), p. 68-69 e 72. 

3) PORTO, Museu de Etnologia do – Situação 

do Espólio do Museu de Etnologia do Porto 

[Doc. impresso]. 5 de Abril de 2002, fl. 5. 

Acessível na Direção de Serviços de Bens 

Culturais da DRCN, Casa de Ramalde, Porto. 

3921 Cipo 

Romano 

Quinta do 

Alão, S. 

Mamede de 

Infesta. 

[s./i.] Secção de 

Arqueologia, n.º 

31(?) 

Quartel de S. Brás 

(?) 

1998 (?) 1953: Figurou, a pedido da Câmara Municipal 

de Matosinhos, na Exposição do Centenário da 

Vila. (1) 

Relativamente à entrada destas coleções no 

Quartel de S. Brás, existirá uma referência em 

ofício de Maria Lobato Guimarães, dirigido ao 

IPM a 15/Jan./1999 e arquivado como 

Documentação de referência. (2) 

1) B.D. – Algumas inscrições do museu de 

etnografia e história do Douro-Litoral. Douro 

Litoral: boletim da comissão provincial de 

etnografia e história. Porto: Junta de Província 

do Douro-Litoral, 6ª série, vol. IX (1955), p. 77. 

2) PORTO, Museu de Etnologia do – Situação 

do Espólio do Museu de Etnologia do Porto 

[Doc. impresso]. 5 de Abril de 2002, fl. 5. 

Acessível na Direção de Serviços de Bens 

Culturais da DRCN, Casa de Ramalde, Porto. 
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1 1 

2 3 4 

1 – Patamar de exposição: 
     1945: burras 

     1987: vitrines com instrumentos musicais, brinquedos e outras miniaturas 
2 – Sala da Lavoura (1969) 
3 – Escritórios 

4 – Casa do Guarda 

4 

Planta 4 – Esquema de organização da antiga exposição etnográfica (piso 1). Desenho de Nuno Tasso de Sousa, 1965. Tratamento do autor. Acessível no Arquivo da Casa Allen, 

Porto, Portugal. 
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2.3.2.6. A escadaria nobre 

A direção do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral aproveitou a 

escadaria nobre do Palácio de S. João Novo, que permite o acesso aos andares cimeiros, 

para expor algumas peças da coleção etnográfica. A partir da fotografia de Robert Smith 

[Fig. 19], é-nos possível confirmar hoje que, entre os anos 50 e 60, os dois patamares da 

escadaria nobre serviram para a exposição de burras. Contudo, a direção do Museu 

substituiu as burras por quatro vitrines com instrumentos musicais, miniaturas e 

brinquedos, dado que nos foi facultado por meio de um registo fotográfico efectuado em 

1987. 

Ainda sobre este espaço, convém notar que tanto o Roteiro do Museu de 

Armando Mattos, como a notícia da inauguração publicada no Comércio do Porto 

chamam a atenção para a presença de um busto, executado pelo escultor José Pereira 

dos Santos, em homenagem ao Dr. Pedro Vitorino (?-1944), junto da entrada para a sala 

principal do piso nobre, que recebeu o nome Sala do Dr. Pedro Vitorino igualmente em 

homenagem póstuma à personalidade que participou na concepção do Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral e que, devido a um acidente que resultou na sua 

morte a 10 de novembro de 1944210, não pôde assistir à sua inauguração211. 

                                                           
210 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 7. 
211 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 7. 
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1 

1	–	Sala	do	Linho	(1945)	
2	–	Sala	de	medicina	popular	e	de	farmácia	(1945)	
3	–	Sala	das	Religiões	(1945)	
4	–	Sala	Dr.	Pedro	Vitorino	(1945)	
5	–	Sala	das	Rendas	(1945)	
6	–	Sala	da	habitação	regional	(1945)	

2 

3 4 5 6 7 

8 

9 

10 

7	–	Sala	dos	brinquedos	(1987)	
8	–	Cozinha	Regional	(década	de	1950)	
9	–	Patamar	do	segundo	piso	(andar	nobre)	
10	–	Escritório	(1987)	

Planta 5 – Esquema de organização da antiga exposição etnográfica (piso 2 – piso nobre). Desenho de Nuno Tasso de Sousa, 1965. Tratamento do autor. Acessível no Arquivo da 

Casa Allen, Porto, Portugal.  
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2.3.2.7. A sala do Linho 

Subindo ao piso nobre e virando à esquerda, acedia-se à Sala do Linho, um 

espaço dedicado a uma indústria popular “das mais típicas e tradicionais da nossa 

província, embora não seja privativa dela”212. Nesta sala viam-se: “desde uma pequena 

redução de tear a uma série notável de espadeladoiros, onde ainda alguns conservam o 

tradicional espelhinho para afuguentar o espírito mau; de uma preciosa colcha de linho, 

à réplica estranha de algumas colchas de chita estampada, mas cujo uso se tornou 

tradicional entre nós; das rocas e fusos de rústico aspecto, aos sarilhos e dobadoiras, das 

casas mais abastadas: das fotografias que documentam o sofrimento do linho, desde o 

alagar até ser esmagado no engenho de romana tradição”213. Uma série de ditados 

acompanhavam os objetos expostos, sintetizando o espírito que acompanha esta 

atividade artesanal: “A fiar e a tecer ganha a mulher de comer”, “O linho apurado dá 

lençol dobrado” e “Quem ara e fia ouro cria”214 [Fig. 27]. 

 

 
 

                                                           
212 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 7. 
213 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 7. 
214 [S.A.] – Inaugura-se, hoje […], p. 4. 
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Fig. 27 – Sala do Linho. 1969. MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia e História da Província do Douro-Litoral. p. 362. FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha e [dir.] – O Tripeiro. Porto: Tip. Modesta, VI 

série, ano IX, n.º 12 (Dez. 1969), p. 362. 
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2.3.2.8. A sala de medicina popular e de farmácia 

A existência de um espaço dedicado à exposição das tradições populares 

relacionadas com a saúde [Fig. 28-30] é justificada no Roteiro do Museu: “Diz a 

sabedoria das nações que de “médico e de tolo todos temos um bocado...”; daí o ser 

natural no homem, ao ver doente o seu semelhante, o desejo de indicar qualquer coisa 

que lhe possa restituir a saúde perdida.”215  

Contudo, à tradição popular aliava-se, na Sala de Medicina Popular e Farmácia, 

a medicina erudita: “[…] por um lado, da experiência de séculos se chega, com o andar 

do tempo, ao conhecimento da medicina de origem erudita; por outro, de certas práticas 

divulgadas por esta, nascem costumeiras populares, cuja inicial finalidade está certa 

com a lógica médica.”216 A Sala de Medicina Popular e de Farmácia apresentava-se, 

portanto, seguindo esta linha de orientação: 

“[…] ao lado das contas e figas de azeviche, cruzes e registos de Santos 

advogados contra a peste, das parturientes, da cegueira e de outras enfermidades, 

encontramos objectos de uso tradicional, como seja a bacia do sangrador ou de 

barbeiro – a bacia de levar a água os queixos; os defumadores de latão com que 

se esbatiam os maus odores nos quartos dos enfermos; os almofarizes de metal e 

marfim, a cadeira obstrética, a seringa de estanho, indispensável nas “ajudas”, 

etc. 

A par disto, gravuras cujo assunto se relaciona com os objectos expostos 

de medicina popular e de medicina tradicional, e sobressaindo, pela sua raridade 

entre nós, a farmácia fixa do velho convento beneditino de S. Bento de 

Vairão.”217  

 

 [Fotografias Tripeiro, Casa Allen, revista de etnografia] 

                                                           
215 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 8. 
216 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 8. 
217 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 8. 
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Fig. 28 – Sala de Medicina e Farmácia Popular. 1969. MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia e História da Província do Douro-

Litoral. p. 362. FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha e [dir.] – O Tripeiro. Porto: Tip. Modesta, VI série, ano IX, n.º 12 (Dez. 1969), p. 

363. 

 

Fig. 29 – Sala de Medicina e Farmácia Popular. [S.A.], c. 1969. LOPEZ ANGLADA, Luis – “Una casa para toda la vida el Museo de 

Etnografia e Historia de la Junta Distrital de Oporto”. Revista de Etnografia. Porto: Junta Distrital do Porto, Vol. 14, Tomo 1 (janeiro de 

1970), p. 232. 
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2.3.2.9. A sala das religiões 

Como ilustra o esquema dos critérios científicos do Museu de Etnografia e 

História do Douro-Litoral218, a religião seria um dos tópicos a abordar na exposição 

etnológica. Neste sentido, justifica-se a presença de uma sala intitulada Sala das 

Religiões [Fig. 30]. Contudo, hoje podemos assumir que, apesar do uso da denominação 

Sala das Religiões, a religião cristã foi a única a ser ilustrada e documentada nesta 

exposição etnográfica. O próprio Roteiro do Museu aponta esta circunstância: 

“Predomina, como é natural, a tradição cristã. Os presépios, de tão 

ingénuo encanto, inventados pela simplicidade franciscana do Povorello, para 

melhor falar e se fazer entender dos humildes e dos espíritos menos esclarecidos; 

os ex-votos de cêra, antropomórficos, zoomórficos e de fantasia, não faltando a 

trança de cabêlo dada à Santa em hora de aflição; “milagres” pintados, ingénuos 

de factura, mas profundos de intenção e de fé; registos de santos; alfaias de 

culto, umas de latão, a maior parte de estanho, marcando assim a tradição de 

uma época; bandeiras de irmandade, onde não faltam o mártir S. Sebastião, nem 

os milagrosos Santos Mártires de Marrocos, trazidos ao culto da gente nortenha 

pelos crúzios de Santo Agostinho; imagens de Santos muito do domínio da 

devoção popular como a de Santa Luzia e Santo António; os rosários de 

sementes fabricados lá para o norte da província; trabalhos freiráticos, de papel, 

cartão, cêra, palheta, brocado, etc. formam uma série imensa que representam, 

através do aspecto tradicional dentro da vida cotidiana do nosso povo.”219  

 

Apesar desta sala se intitular Sala das Religiões, o tema não é trabalhado apenas 

neste espaço. Como iremos ver, no último piso, piso quarto da Casa de S. João Novo, 

encontravam-se em exposição a Cascata de S. João e a Sala das Romarias, temas 

relacionados com a devoção religiosa. Simultaneamente, a Sala da Pesca comportava 

objetos religiosos.  

                                                           
218 Consultar Quadro 2 no capítulo 2.5. Da museologia: reflexões e considerações finais. 
219 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 8. 
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Fig. 30 – Sala das Religiões. 1969. MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia e 

História da Província do Douro-Litoral. p. 362. FREITAS, Eugénio Andréa da 

Cunha e [dir.] – O Tripeiro. Porto: Tip. Modesta, VI série, ano IX, n.º 12 (Dez. 

1969), p. 364. 
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2.3.2.10. A sala das cerâmicas e faiança 

Não nos foi possível confirmar a localização certa desta sala. Contudo, através 

de uma fotografia datada de 1987, podemos assumir que se localizaria no corpo Este da 

casa joanina.  

Nesta sala encontravam-se expostos documentação e objetos relativos à 

produção de cerâmica e faiança. Registavam-se: as produções do Porto e de Gaia, desde 

o século XVIII às fábricas contemporâneas ao Museu de Etnografia e História do 

Douro-Litoral. Na leitura que efetuamos aos registos documentais sobre esta sala, 

entendemos que, além do registo da atividade da olaria regional, feita através da 

exposição dos respectivos utensílios da sua fabricação, neste espaço apresentavam-se 

também os aspectos funcionais e utilitários da olaria regional220. 

 

2.3.2.11. A sala Dr. Pedro Vitorino 

A única referência que conhecemos a esta sala é feita no Roteiro do Museu de 

Armando de Mattos221. Podemos afirmar com certezas a sua localização, contudo 

imperam questões relativas ao que se apresentava nesta sala: corresponderia a uma 

colectânea do trabalho e obra do Doutor Pedro Vitorino? 

 

2.3.2.12. A sala das Rendas  

A Sala das Rendas dedicava-se à apresentação desta atividade laboral, que “na 

província do Douro-Litoral, também a delicada arte de fazer rendas e bordados tem 

honras de uma notável tradição.”222 Aqui, expunham-se “[…] as rendas de bilros, de 

Vila do Conde; a rede-nó, da região de Felgueiras; os galões de palheta, da povoação da 

Ribeira de Rãs (Penafiel); a renda de pasta, do sul de Vila Nova de Gaia; o bordado de 

crivo, de tradição pastoril dos lados da Lixa, […]”223, entre outros. 

                                                           
220 Cf. MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p.8-9. 
221 Cf. MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 7. 
222 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 10. 
223 MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia […], p. 365. 
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A sobrevivência de uma legenda “Manta de Linho” numa das paredes da Casa 

de S. João Novo, elucida-nos quanto à provável localização da Sala das Rendas [Vd. 

Planta 5]. 

 

2.3.2.13. A sala do mobiliário 

 Não nos sendo possível elencar mais dados sobre esta sala, cingimo-nos à 

descrição apresentada no Roteiro do Museu: 

“Nesta sala, a rubrica etnográfica referente aos objectos expostos tem de se 

explicar, não que suscite dúvida a sua classificação, mas pela falta de conhecimentos 

especializados por parte do vulgo. Nem só o que é popular é etnográfico. Também o que 

é tradicional, embora revestido de características não populares, assim tem de ser 

considerado. 

Os dois belíssimos armários do século XVII, a característica mesa de abas, da 

mesma época; as arcas encouradas com pregraia de cobre; panóplias com armas, onde 

avulta a época de setecentos; a evocação romântica dos quadros com trabalhos de 

missanga, froco, etc, formam o ambiente tradicional da habitação abastada de há três 

séculos, tanto da nobreza como da alta burguesia. E o ambiente da vida de uma época 

pertence também à etnografia.”224 

 

2.3.2.14. A sala da habitação regional 

Através de uma fotografia publicada na Revista de Etnografia (1969), hoje 

podemos afirmar a localização desta sala [Fig. 31]. Contudo, sobre esta sala, à 

semelhança de uma parte das salas da exposição etnográfica, não nos é possível elencar 

mais dados, além dos publicados no Roteiro do Museu e outras fontes documentais. 

Neste sentido, a Sala da habitação regional sistematizava as tipologias habitacionais do 

mundo rural do Douro-Litoral, ilustradas por meio de baixos-relevos: 

“A história da habitação tradicional da Província está por nós a ser tentada. Os 

baixos-relevos expostos de algum modo orientados no sentido de virem a ilustrar esse 

                                                           
224 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 10. 
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estudo, e executados sobre fotografia com que se recolheram os elementos julgados 

indispensáveis, são para já bem elucidativos, por nos indicarem, logo de começo, os  

 

Fig. 31 – Athur Cupertino de Miranda visita a Sala da habitação Regional. LIMA, M. C. 

Pire de  – “Arthur Cupertino de Miranda visita o Museu de Etnografia e História”. 

Revista de Etnografia. Porto: Junta Distrital do Porto, Vol. 13, Tomo 2 (outubro de 

1969), p. 485. 
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principais tipos de habitações populares e tradicionais do Douro-Litoral: cobertura de 

lousa, de côlmo e telha; casa de lavoura e casa nobre; do litoral e da serra; e nem falta o 

tipo arcaico, quási relíquia, das casas redondas de Monte Córdova, de tipo citaniense. 

Nêste friso já se nota, a par da evolução construtiva, a tradição de vida condicionada 

pela razão geográfica. 

Na sua fisionomia, se espelha o seu interior e, neste, o ambiente doméstico da 

gente da província.” 225 

 

2.3.2.15. A cozinha regional 

Este núcleo espelha, no nosso entendimento, com a Trilogia da Educação 

Nacional: Deus, Pátria Família. Note-se que o interior da casa apresentada no cartaz 

corresponde a uma cozinha, que em tudo se assemelha ao núcleo Cozinha Regional do 

antigo Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral. Neste sentido, transcrevemos a 

descrição feita a este espaço por Horácio Marçal: 

“A cozinha, nas aldeias – sabe-o toda a gente – é a dependência principal da 

casa de lavoura. 

Na cozinha se preparam as refeições e nela as mesmas se comem; na cozinha se 

passa a ferro e se ponteia a roupa; na cozinha se passam os longos serões de inverno 

perto do brasido da lareira; na cozinha se lavam os pés após a labuta diária e se dá 

banho às crianças; na cozinha se carpinteira; na cozinha se manipula o pão; na cozinha 

se recebem as visitas; na cozinha, enfim, se fecham os negócios mais importantes do 

agregado familiar. Razão ponderosa para que o Museu não tivesse ficado indiferente à 

sua lídima representação numa das salas.”226  

 

A Cozinha Regional terá sido construída depois da inauguração do Museu, não 

constituindo assim o seu núcleo expositivo original. Por um lado, não há referências da 

sua existência em nenhuma notícia de época. O próprio Roteiro de Armando Mattos, 

publicado como vimos em 1945, não faz menção à existência de uma reconstituição de 

uma cozinha rural. Por outro lado, o artigo publicado pelo então diretor do Museu,  

                                                           
225 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 11. 
226 MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia […], p. 366. 
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Augusto César Pires de Lima, no boletim Douro-Litoral, indica-nos que ainda iriam ser 

construídas casas regionais, e por “casas” entendemos também interiores regionais. Ao 

mesmo tempo, em 1963, foi publicado um artigo na Douro-Litoral, de Fernando 

Galhano, sobre “A cozinha Rural do Minho e do Douro-Litoral”. Neste artigo surgem 

uma série de desenhos, como o que apresentamos, onde identificamos várias 

semelhanças com o modelo da Cozinha Regional do antigo Museu. E finalmente, em 

1965 – ocorridos vinte anos da inauguração do Museu – é publicado o documento mais 

antigo, desta feita iconográfico [Fig. 32], que nos permite identificar a Cozinha 

Regional. 

Desta feita, podemos concluir que, em 1965, a Cozinha Regional já se 

encontrava montada, o que nos leva a apontar os anos 50 para a sua preparação. 

Fig. 32 – José Maria Péman e Fernando Pires de Lima na Cozinha Regional. LIMA, 

M. C. Pires de  – “Visita de José Maira Pemán ao Museu de Etnografia e História”. 

Revista de Etnografia. Porto: Junta Distrital do Porto, Vol. 4, Tomo 2 (abril de 

1965). 
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2.3.2.16. A sala dos trajes 

Sobre este espaço, quase não podemos dizer nada, além do que nos foi possível 

reunir no Roteiro do Museu. Conhecemos também uma fotografia a este espaço, que 

pouco mais nos elucida sobre esta sala [Fig. 33]: 

“Variados manequins, em número elevado, não quere dizer grande variedade de 

tipos de vestir. Há apenas certas variantes locais, que mais registam tradições do mesmo 

tipo em épocas diferentes do que propriamente diferenças indumentais. Nossos olhos 

fazem logo a selecção perante os manequins expostos: traje de terra, lavrador e serrano 

para um lado; para o outro o vestir dos pescadores, do litoral portanto. 

Êstes vestuários são de origem bem diferente, pela diversa actividade de 

trabalho – directamente dependente da origem e diferenciação étnica – o que hoje mal 

se nota, não sendo isso impedimento de mistura. 

O traje lavrador e serrano, onde predomina a côr escura, sóbria e distinta, só 

aqui e além deixa brilhar a claridade de um lenço corpete, fita ou flor de côr garrida. 

O vestir da gente mar é dominado pelo branco, e pela decoração 

tradicionalmente mantida no ponto de cruz. 

Com o vestir, as jóias de filigrana e canevão, cuja distante origem se leva até à 

arte castreja, e hoje limitada somente à nossa província; os varapaus indispensáveis ao 

lavrador, tanto para ir à feira como para levar à Missa; os chapéus para abrigar do sol e 

da chuva, tradicionais na sua cobertura de nobreza carmesim ou de paninho azul e co 

suas fortes armações de barbas de baleia. 

Por último, já na secção dos vícios, ainda as caixas de rapé, que, de algum 

modo, se poem enquadrar como pertences, embora secundários, da indumentária.”227. 

                                                           
227 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 9-10. 
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2.3.2.17. Sala dos Utensílios / Sala da Iluminação 

Seguindo-se à Sala da habitação regional228, a Sala da Iluminação relacionava-

se com aquela, uma vez que tratava os costumes do quotidiano: 

“O conjunto de objectos que se expõem nesta sala, dando início a diversos 

sectores, é afinal de contas, uma dependência da anterior. O principal assunto tratado, e 

com exemplares de merecimento, é o da iluminação, dentro dos costumes tradicionais 

do nosso viver. Destaca-se sem esforço a candeia de ferro, típica de Penafiel, e o 

candeeiro de latão, para queimar azeite, estes com depósitos fantasiados e bandeiras 

recortadas a capricho. E, como directamente ligadas à habitação, aparecem as colecções 

                                                           
228 Cf. MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 11-12. 

Fig. 33 – Sala dos trajes (pormenor). [S.N.] – “Inaugura-se, hoje, solenemente, o 

Museu de Etnografia e História da Província do Douro-Litoral”. O Comércio do 

Porto. Porto: [s.n.], 15 de Dezembro de 1945, p. 1. 
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de chaves, fechaduras, aldrabas, batentes, espelhos, gonzos, etc. numa devoção do 

artifíce serralheiro de outros tempos.”229 

 

Uma notícia publicada no Comércio do Porto indica a existência de um espaço 

sob a designação Sala dos utensílios. Contudo, da descrição apontada, tudo nos indica 

tratar-se do mesmo espaço sob o título  Sala da iluminação: 

“Noutra dependência, na “Sala dos Utensílios”, nova e copiosa documentação 

da vida do povo. Todos os tipos de candeeiros e candelas de azeite; castiçais; 

“mancebos” ou veladores, para dependurar as candeias; espetos para assar; cortiços de 

barrela, ferragens várias, fechaduras de segredo...”230 

 

2.3.2.18. Patamar do segundo piso (andar nobre) 

À semelhança do aproveitamento do espaço da escadaria nobre, a direção do 

Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral soube aproveitar inclusive os 

corredores e patamares de acesso às várias salas da exposição e pisos cimeiros, para a 

exposição de objetos da coleção etnográfica. 

Deste modo, e segundo o Roteiro do Museu, no espaço que funciona como 

corredor de acesso entre as várias salas do corpo oeste do piso nobre e os pisos 

cimeiros, registavam-se quatro núcleos da exposição etnográfica: 

1. o teatro popular; 

2. o mostruário dos tapetes de trapos tecidos na freguesia de Terroso, da Póvoa 

de Varzim;  

3. os métodos de ensino da escrita e da leitura;  

4. e sistemas de medidas e pesos antigos.  

Sobre estes núcleos, registam-se apenas os dados levantados através das fontes 

documentais entretanto citadas. Desta feita, as montras do teatro popular compunham-se 

dos “[…] robertos ou fantoches das feiras e da rua, tão conhecidos do nosso povo e que 

têm em si uma longa e ilustre tradição histórica, que vai perder-se no rolar dos 

                                                           
229 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 11-12. 
230 [S.A.] – Inaugura-se, hoje […], p. 4. 
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séculos”231. Citando ainda o artigo do Tripeiro, estes robertos ou fantoches das feiras e 

romarias são “os que dão mocadas a esmo no alto de uma armação triangular revestida 

de chita enramalhada.”232 

Relativamente ao mostruário dos tapetes de trapos, tudo nos indica tratarem-se 

de modelos apenas da região de Terroso, Póvoa de Varzim. Justificamos a nossa 

observação através dos comentários publicados no Roteiro do Museu – “Mostruário dos 

tapetes de trapos tecidos em Terroso, no concelho da Póvoa-de-Varzim, é actualmente 

indústria típica da região.”233 – e no artigo do Tripeiro – “o mostruário de tapetes de 

farrapos tecidos na freguesia de Terroso (Póvoa de Varzim)”234. Como se verifica, estas 

fontes documentais não indicam a exposição de tapetes de trapos provenientes de outra 

regiões. 

Sobre os sistemas de ensino da escrita e da leitura, sabemos apenas que no 

conjunto dos objetos expostos se registavam “[…] a célebre cartilha do Padre Inácio 

até à Santa Luzia de cinco olhos de nefasta memória.”235 Devido ao enquadramento 

com o tema, é provável que, o instrumento para aprendizagem da leitura e da escrita 

por nós inventariado236, estivesse exposto nestas montras. 

Analogamente, sobre o mostruário dos sistemas de medidas e pesos, sabemos 

apenas que respeitavam modelos anteriores ao sistema métrico237, dado que nos permite 

desenquadrar desta parte da exposição, a Caixa Métrica e o instrumento de medição, 

objetos por nós inventariados238. 

 

                                                           
231 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 12. 
232 MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia […], p. 367. 
233 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 15. 
234 MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia […], p. 367. 
235 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 15. 
236 Vd. Apêndice 3 – Doc. 3. 
237 Cf. MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 15 e Tripeiro, p. 367. 
238 Vd. Apêndice 3 – Doc. 3. 
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1 – Recanto da Música Popular (1945) 

2 – Sala dos Jugos e Cangas (1945) 
3 – Sala da Pesca (1945) 

4 – Sala dos brinquedos (1945) 
5 – Sala da agricultura e das indústrias (da Lavoura) (1945) 
     Sala da Caça e Armadilhas (1970) 

 

Planta 6 – Esquema de organização da antiga exposição etnográfica (piso 3). Desenho de Nuno Tasso de Sousa, 1965. Tratamento do autor. Acessível no Arquivo da Casa Allen, 

Porto, Portugal. 
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2.3.2.19. Patamar do terceiro piso 

Subindo ao terceiro piso da Casa de S. João Novo, o visitante deparava-se com 

quatro áreas temáticas: 

1. a música popular; 

2. a literatura de cordel; 

3. os barristas de Gaia; 

4. e documentação ilustrativa de feiras e mercados da Província. 

Sobre a música popular, sabemos que se encontravam expostos os “instrumentos 

mais característicos da região e que são a alma das ruegas ao Senhor da Pedra e das 

chulas rabelas do oriente provincial. Nos quadros parietais alguns tipos de canções do 

baixo-Douro”239, “[…] trechos das cantigas populares: o “Vira”, o “Malhão”, etc., 

música e letra, firmadas por nomes bem conhecidos de musicólogos folcloristas: 

Armando Leça, Afonso Valentim, Virgílio Pereira e Lamares Magro.”240 

Junto à exposição de música popular, situava-se a coleção da literatura de cordel, 

que se compunha de “folhetos de leitura popular, na posição características como 

apareciam à venda, a cavalo de um cordel ou barbante, e já cantados por Tolentino e 

António Sardinha”241. No conjunto destes folhetos, citavam-se a História de João-

Soldado, o Livro da explicação dos Sonhos e Declarações de amor em verso242. 

Através da documentação levantada, sabemos hoje que neste espaço expunha-se 

ainda uma coleção de bonequeiros, fabricados pelos barristas de Gaia243. 

Em último lugar, documentava-se por meio de fotografias, vários aspectos de 

feiras e mercados da Província do Douro-Litoral244. 

 

                                                           
239 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 12. 
240 [S.A.] – Inaugura-se, hoje […], p. 4. 
241 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 12. 
242 Cf. [S.A.] – Inaugura-se, hoje […], p. 4. 
243 Cf. MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 12. 
244 Cf. MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 12. 
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2.3.2.20. A sala dos jugos e cangas 

A coleção de jugos e cangas foi reunida inicialmente para a Exposição 

Etnográfica Provincial de 1940, realizada pela Comissão de Etnografia e História da 

Província do Douro-Litoral no Palácio de Cristal do Porto [Fig. 34].  

Foi uma das primeiras coleções a ser integrada no Museu de Etnografia e 

História da Província do Douro-Litoral, aquando da sua fundação em 1945. Exposta no 

2º piso do Museu, as peças desta coleção encontravam-se dispostas ao longo das 

paredes, cada uma representada por uma legenda que identificava a região de 

proveniência da peça. Ao centro da sala, o visitante deparava-se com outros objetos 

alusivos ao tema: modelos de carros de bois de tamanho reduzido – “o da montanha e o 

da planície e litoral245 – tabuletas, chavelhas trabalhadas, zorras em miniatura, quadros 

com a nomenclatura dos carros, entre outros [Fig. 35-36].  

Armando de Mattos afirmava no Roteiro de 1945, que esta deveria ser a maior 

coleção do género reunida até à altura – hoje contam-se cerca de 50 peças. Do mesmo 

autor, o estudo intitulado A Arte dos jugos e cangas do Douro-Litoral e publicado em 

1942 partiu da análise destas peças. 

Ainda presente nas instalações do antigo Museu de Etnografia e História da 

Província do Douro-Litoral até meados de 2016, esta coleção foi entretanto depositada 

no Mosteiro de São Martinho de Tibães. 

 

                                                           
245 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 13. 
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 Fig. 34 – Pormenor da exposição etnográfica realizada no Palácio de Cristal. [S. A.], 1940. In O Comércio do Porto. 

Porto: [s.n.], 1940. 

 

Fig. 35 – Sala dos Jugos e Cangas. [S. A.], 1945. In O Comércio do Porto. Porto: 

[s.n.], 115 de Dezembro de 1945. 

 

Fig. 36 – Sala dos Jugos e Cangas. [S. A.], 1969. MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia e História da 

Província do Douro-Litoral. p. 362. FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha e [dir.] – O Tripeiro. Porto: Tip. 

Modesta, VI série, ano IX, n.º 12 (Dez. 1969), p. 363. 
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2.3.2.21. A sala dos barcos e da pesca 

“Arquiva-se neste sector toda a série de embarcações fluviais e marítimas da 

província. Modelos cuidadosamente reduzidos. Sobreleva todos, como é natural, o barco 

rabelo, o decano dos barcos fluviais dos nossos rios, construído de madeira, 

tradicionalmente, à maneira nórdica, que não à mediterrânica. 

Depois os aprestos ligados às embarcações nas fainas da pesca, da apanha do 

moliço ou do sargaço, e do transporte. São as poitas, covos, redes, ferros, batedoures, 

etc.”246  

 

Para a identificação desta sala recorremos à presença in locu da seguinte legenda 

de uma peça em exposição “Nossa Senhora dos Anzoleiros”. Deste modo, hoje 

conhecemos a sua localização exata. Simultaneamente, fruto das nossas entrevistas com 

a Doutora Maria Lobato Guimarães, sabemos hoje que esta sala estaria intacta ainda em 

1998247. 

 

2.3.2.22. Sala dos brinquedos 

“O valor etnográfico e didáctico dos brinquedos e jogos infantis, tradicionais, é 

importantíssimo, embora seja quási desconhecido do grande público. 

Em pequenos brinquedos se guarda a lembrança, quantas vezes, de um 

instrumento de grande utilidade e proveito, há séculos atrás. iE, quanta vez, um jogo de 

criança, se não vai perder nos altos tempos medievais, como no caso do jogo das 

escondidas, ou até nos folgares infantis romanos, como no jogo das pedrinhas! 

Basta lembrar que, normalmente, a criança quando brinca, procura imitar os 

adultos, nas suas variadas ocupações de trabalho.”248 

 

A Sala dos Brinquedos, cujo nome não deixa dúvidas sobre a natureza do seu 

conteúdo foi uma das salas a sofrer uma maior transformação, tendo sido trasladada do 

quarto piso, onde se situava inicialmente, para o terceiro piso (piso nobre). Conhecemos 

                                                           
246 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 13. 
247 Vd. Apêndice 2 – Entrevista 1. 
248 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 14. 
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esta circunstância através de um conjunto de fotografias datadas de 1987, que nos 

permitiram identificar a nova localização da sala. Contudo, não sabemos precisar 

quando a administração do Museu de Etnografia e História da Província do Douro-

Litoral procedeu a esta alteração. 

Relativamente ao percurso da coleção de brinquedos, hoje sabemos terem sido 

depositados no Museu dos Biscaínhos. Através da consulta no MatrizNet, verificamos a 

existência de 2094 peças inventariadas. 

 

2.3.2.23. Sala da agricultura e das indústrias (da lavoura) 

Segundo o Roteiro do Museu, esta secção viria a ser mais desenvolvida:  

“Esta secção, que oportunamente será mais desenvolvida, mostra, no entanto, 

para já e em síntese, uma colecção de reduzidas alfaias agrícolas diversas, atinentes ao 

trabalho rural e às indústrias directamente derivadas da lavoura, como cestaria, 

moagem, serração, etc.”249 

 

Neste sentido, se a Sala da agricultura e das indústrias (da Lavoura) 

inicialmente (1945) se localizaria junto à Sala dos brinquedos no terceiro piso, em 

1969, por meio de uma fotografia publicada num artigo de Horácio de Marçal [Fig. 37], 

verificamos que a sala se situa numa sala azulejada. Contudo, da nossa consulta  in locu, 

não conseguimos identificar em concreto a nova localização. 

 

                                                           
249 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 15. 
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Fig. 37 – Sala da Lavoura. Fotografia de, 1969. MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia e História da Província do Douro-Litoral. p. 362. FREITAS, Eugénio Andréa da Cunha e [dir.] – O Tripeiro. Porto: 

Tip. Modesta, VI série, ano IX, n.º 12 (Dez. 1969), p. 363. 
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2.3.2.24. A sala da caça e armadilhas 

Através de uma fotografia publicada na Revista de Etnografia [Fig. 38], foi 

possível identificar a localização desta sala [Vd. Planta 6]. Porém, não tivemos acesso 

a descrições ao conteúdo deste núcleo da exposição. 

 

Fig. 38 – Sala da Caça e Armadilhas. [S. A.], c. 1969. LOPEZ ANGLADA, Luis – “Una 

casa para toda la vida el Museo de Etnografia e Historia de la Junta Distrital de 

Oporto”. Revista de Etnografia. Porto: Junta Distrital do Porto, Vol. 14, Tomo 1 

(janeiro de 1970), p. 232. 
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1 – Corredor do quarta piso 

2 – Sala do fogo-de-vistas/Sala do Arraial/Sala das Romarias (1945) 
3 – Interior Poveiro/Casa do Pescador da Póvoa (1945) 

4 – Cascata de S. João 

Planta 7 – Esquema de organização da antiga exposição etnográfica (piso 4). Desenho de Nuno Tasso de Sousa, 1965. Tratamento do autor. Acessível no Arquivo da Casa Allen, 

Porto, Portugal.  
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2.3.2.25. Corredor do quarto piso 

Sobre este espaço, cingimo-nos à única descrição que conhecemos: “No 

corredor, de passagem, vemos, ainda, outro núcleo das actividades populares: o ludion 

das sortes, tão conhecido nas festas e romarias como a maquineta do fotógrafo à la 

minuta, que ali está, também, para que não se sinta a sua falta...”250 

 

2.3.2.26. Quarto piso – Sala do fogo-de-vistas / Sala do Arraial / das Romarias 

Igualmente por meio de uma fotografia publicada na Revista de Etnografia, 

podemos hoje precisar a localização desta sala [Fig. 39]. Repare-se na utilização e 

manequins para a criação de ambientes. Sobre esta sala, leia-se a descrição feita no 

Roteiro do Museu: 

“Na província do Douro-Litoral a arte da pólvora tem distinta representação, 

numa alta percentagem de merecimento etnográfico. Os fogueteiros são numerosos e 

bem assim as variedades que nos apresentam de foguetes de estrondo e de vistas. A 

galeria dos bonecos (mascatos) de movimento, accionados pela inflamação do rastilho, 

é vasta e curiosa e de um enorme sabor popular. Basta vê-los. 

E, ao lado das girândolas e dos bonecos, emparceiram bem os balões de papel 

de sêda colorido, que nas noites dos populares santos de Junho sobem, luminosos e 

trémulos, no azul escuro da noite, dando à natureza um sentido de festa. 

E o nosso povo não dispensa o foguetório. É no baptizado de circunstância, no 

casamento, ao festejar a aprovação no exame de instrução primária, ao ficar-se livre nas 

sortes, nas tardes das touradas, etc.”251  

 

2.3.2.28. Interior poveiro/Casa do Pescador 

Em 1945, Armando Mattos escrevia que “no intuito de ir arquivando no Museu 

alguns aspectos mais típicos dos interiores das habitações populares, iniciou-se a tarefa 

pela reconstituição da sala de uma casa de pescador da Póvoa.” 252 

                                                           
250 [S.A.] – Inaugura-se, hoje […], p. 4. 
251 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 15. 
252 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 15. 
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Fig. 39 – Sala das Romarias. [S. A.], c. 1969. LOPEZ ANGLADA, Luis – “Una casa para toda la vida el Museo de Etnografia e Historia de la Junta Distrital de Oporto”. Revista de Etnografia. Porto: Junta 

Distrital do Porto, Vol. 14, Tomo 1 (janeiro de 1970), p. 232. 
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2.3.2.29. Sala de História 

Sobre esta sala, cingimo-nos, na ausência de outras referências documentais, ao 

que nos é descrito no Roteiro do Museu: 

“O conjunto de mapas, documentos e objetos expostos, tem em vista dar um 

sucinto aspecto panorâmico da província do Douro Litoral, respeitante àquela época 

antiga, que é a introdução natural à sua história. Isto se pretende documentar nesta sala. 

Relíquias dos povos calaico e luso-romano; referências aos valores morais 

armazenados na terra portucalense, que tinha por limites os da actual Província do 

Douro-Litoral; referência aos mais antigos documentos escritos em latim bárbaro e em 

português; a região onde se encontram as mais velhas e altas linhagens de filhos-de-algo 

da nossa terra, daqueles que andaram a la guerra a filhar o reino de Portugal; a 

expansão beneditina de tão largo alcance político e económico; etc. 

Também a iconografia da província aqui se irá completando a documentar a 

evolução da paisagem dos aglomerados humanos.”253  

 

2.3.2.31. Sala do Amor Popular 

Em situação idêntica à Sala de História, não conhecemos outras referências 

documentais e/ou iconográficas à Sala do Amor Popular, pelo que nos teremos de cingir 

à descrição publicada no Tripeiro: 

“SALA DO AMOR POPULAR, ornamentada com bancas expositivas, cheias 

de prendas de namorados, tais como lenços bordados, caixinhas de búzios, folhas de 

hera, anéis de vidro, milho-rei, flores, fitas, missivas de amor escritas com simpleza e 

ingenuidade, versalhada de essência amorançada, folhetos de cordel onde se ensina a 

maneira de escrever cartas repassadas de enternecimento e de muito lamechismo, 

etc.”254 

 

                                                           
253 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 9. 
254 MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia […], p. 367. 



 

 
 
 

148 

 
 
 

Do fato da primeira e única referência a esta sala por nós conhecida datar de 

1969, sugere que este espaço não pertencia à exposição da época da fundação do Museu 

de Etnografia e História da Província do Douro-Litoral. 

 

2.3.2.32. Sala da Armaria 

Do mesmo modo, sobre a Sala da Armaria, podemos igualmente considerar ser 

uma montagem posterior à época da fundação do Museu de Etnografia e História da 

Província do Douro-Litoral. Aqui, estariam expostas “uma das melhores coleções de 

armas de fogo que se conhecem”255.  

                                                           
255 MARÇAL, Horácio – Museu de Etnografia […], p. 367. 
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2.4. De 1992 aos dias de hoje: das metodologias de gestão do património 

etnográfico do antigo Museu de Etnografia e História da Província do 

Douro-Litoral 

 

Tendo encerrado ao público em 1992 por motivos de segurança, o Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral já vinha desde 1984 – data em que ocorreu um 

incêndio nas instalações do museu – a dar claros sinais de decadência e necessidade de 

uma profunda reforma. No seu  

Em 1991 o Museu foi afeto ao Instituto Português dos Museus (IPM) e em 2007 

ao Instituto dos Museus e da Conservação que prosseguiu as atribuições do IPM256. Em 

2012 o Museu passa para a gestão da Direção Regional de Cultura do Norte. Entretanto, 

em 1977, já o Palácio de São João Novo tinha sido classificado imóvel de interesse 

público pelo Decreto-Lei 129/77 de 29 de setembro.  No dia 26 de Novembro de 2007, 

redigiu-se a escritura para compra da Casa de S. João Novo, pelo Estado Português, 

pelo valor de 1.445516,31€257.  

Através de uma Nota sobre a reinstalação do Museu de Etnologia do Porto258, 

assinada a 4 de Novembro de 1993 pelo então subdiretor do IPM, Luís Ferreira Calado, 

tomamos conhecimento que o Museu de Etnologia do Porto259: 

01. está encerrado ao público desde o dia 6 de Maio de 1992 para se proceder ao 

levantamento geral (inventário) e se encontrasse uma solução definitiva para a sua 

reinstalação. 

02. O diagnóstico então efectuado permitiu balizar assim a intervenção do IPM: 

1. O Museu estava em péssimas condições não oferecendo as mínimas 

garantias de preservaçãoo do seu acervo; 

2. Pelo que se impôs o seu encerramento ao público; 

                                                           
256 Decreto-Lei 279/91 de 9 de agosto e Decreto-Lei n.o 97/2007 de 29 de março. 
257 PORTO, Cartório Notarial – Escritura de venda do Palácio de S. João Novo. Registo n.º 5725, 2007. 

Acessível no Arquivo do Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa, Portugal. 
258 MUSEUS, Insituto Português dos – Nota. Assunto: Reinstalação do Museu de Etnologia do Porto 

[Doc. impresso], 1993. Acessível no Arquivo do Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa, Portugal. 
259 Como citado no documento. 
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3. Foi reconhecida a razão da existência do museu na cidade do Porto pelo que 

nunca foi, nem é, intenção da SEC/IPM extinguir o mesmo; 

4. No pressuposto da necessidade de reinstalar e reactivar o museu, iniciou-se 

a sua desactivação de forma a não cair no “simples” encaixotamento – as 

coleções foram inventariadas e temporariamente integradas noutros espaços 

museológicos tendo em vista o seu restauro e exposição ao público; 

03. No entretanto, o Director do Museu aposentou-se não existindo um quadro técnico 

minimamente capaz de “aguentar” a situação de transição do museu. 

04. Passado ano e meio, o processo de desactivação do museu entrou numa fase crucial 

– Onde guardar o resto do acervo, a biblioteca e mobiliário? Em Lisboa ou Porto? 

Em instalações da SEC? Quais? 

05. A imprensa, sobretudo a regional, e bem assim a opinião pública têm vindo a 

acompanhar este processo manifestando alguma apreensão pela hipótese de o 

museu ser extinto ou ser retirado do Porto. 

06. Por outro lado, os contactos mantidos com a Câmara Municipal do Porto permitem 

visualizar uma hipótese de colaboração, através de um protocolo a estabelecer com 

a SEC, visando a reinstalação e reactivação do museu naquela cidade o que poderia 

passar designadamente por um apoio financeiro. […]”260 

 

Portanto, hoje sabemos que os primeiros trabalhos desenvolvidos no Museu de 

Etnologia do Porto pretendiam a inventariação da coleção etnográfica e o seu depósito 

temporário noutras instituições, enquanto se definia o processo de reinstalação e 

reactivação do Museu de Etnologia do Porto. 

Como expusemos anteriormente, para o desenvolvimento de um primeiro estudo 

às metodologias aplicadas no desmantelamento da antiga coleção etnográfica, 

estabelecemos contactos com o intuito de realizar entrevistas aos agentes que 

trabalharam diretamente com o antigo Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral. 

Destes contactos resultaram duas entrevistas com a Doutora Maria Lobato Guimarães 

[Vd. Apêndice 1]. Saliente-se que apresentamos os resultados destas entrevistas num 

                                                           
260 MUSEUS, Insituto Português dos – Nota. Assunto: Reinstalação do Museu de Etnologia do Porto 

[Doc. impresso], 1993. Acessível no Arquivo do Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa, Portugal. 
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formato de apontamentos, porque não nos foi possível gravar as conversas. 

Simultaneamente e porque se repetiram assuntos nas duas entrevistas, optámos por um 

formato de apresentação que permitisse, para a presente investigação, termos a 

exposição dos fatos de forma organizada e concisa. 

Passando a uma leitura dos dados obtidos, a Doutora Maria Lobato foi destacada 

para trabalhar o espólio do antigo Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral 

entre 1998 e 1999. Neste período apenas quatro pessoas estiveram envolvidas no 

tratamento do antigo museu: a Doutora Maria Lobato, o Sr. José – antigo funcionário do 

Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral – a Doutora Isabel Rodrigues e a 

Doutora Maria João Vasconcelos. 

Através da Doutora Maria Lobato, sabemos que o início do processo de 

trasladação da antiga coleção etnográfica esteve a cargo de António Navais. Era então 

Diretor do Museu da Nazaré, onde terá depositado várias peças. A maior parte da 

coleção dos brinquedos foi depositada no Museu dos Biscainhos. Não sabemos se terá 

sido efetuado o registo fotográfico das peças trasladadas.Os trabalhos que a Doutora 

Maria Lobato Guimarães executou basearam-se no levantamento, inventariação e 

registo fotográfico das peças da antiga coleção etnográfica e no contato com instituições 

museológicas para o depósito das mesmas peças. Todos estes dossiers, listagens, 

fotografias e autos de depósito foram enviados, segundo a mesma, para o arquivo do 

Palácio da Ajuda. 

Do que é possível recordar-se, a Doutora Maria Lobato Guimarães destacou o 

tratamento e os autos de depósito que efetuou às seguintes coleções: 

- A coleção de figurado: correspondia às figurinhas de barro da cascata de 

S. João. O Sr. José acompanhou o Arquiteto Lanhas nas suas visitas aos Oleiros 

de Gaia, onde terão adquirido o figurado. Esta coleção foi para depósito no 

Museu de Olaria de Barcelos; 

- No átrio do antigo Museu de Etnologia do Porto encontrava-se uma 

liteira e um segundo veículo, de que não se recorda do nome. 
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- A Doutora Maria Lobato registou diversos objetos que detinham o 

símbolo de origem do antigo Museu Municipal do Porto muitas peças e sem 

número de inventário do Museu de Etnologia do Porto; 

- Os moldes de gesso terão sido recuperados pelo Arquiteto Fernando 

Lanhas e pelo Sr. José numa fábrica que encerrou. 

- Sobre os dois painéis da iconografia de Santo Agostinho: foram 

comprados pelo primeiro diretor do Museu de Etnologia do Porto ao Padre 

Manuel Mota, com quem a Doutora Maria Lobato chegou a estabelecer contato. 

Segundo a mesma, os painéis estariam, antes da compra, junto ao arco cruzeiro 

da igreja dos eremitas de Santo Agostinho, no Largo de s. João Novo. Quando 

começou os trabalhos no antigo Museu de Etnologia do Porto, a Doutora Maria 

Lobato encontrou-os pendurados nas paredes da escadaria nobre ao nível do piso 

nobre (piso 2). 

- Foram depositadas várias peças do antigo Museu de Etnologia do Porto 

no Museu Teixeira Lopes, nomeadamente duas maquetes – uma da ponte D. 

Luís e outra da ponte D. Maria. Estas duas maquetes encontravam-se, segundo a 

Doutora Maria Lobato, na Sala de Arqueologia.  

- Deu-se o depósito de uma parte da coleção de brinquedos no Museu dos 

Biscainhos; 

- A coleção de armadilhas e caça foi depositada no Museu do Abade de 

Baçal; 

- Uma coleção de miniaturas de barcos da Sala de Pesca foi depositada no 

Museu de Vila do Conde e foi posteriormente depositada no Museu da Nazaré; 

- Uma coleção de fardas militares, provavelmente da época do cerco do 

Porto, foram depositadas no Museu do Traje; 

- Dois objetos arqueológicos – uma faca e um anel –, que haviam sido 

depositados no Museu de Conímbriga, foram devolvidas ao Museu de Etnologia 

do Porto, sob a administração do Museu Nacional de Soares dos Reis; 
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- Deu-se início ao processo para depósito do carroção e da charrete do 

antigo Museu de Etnologia do Porto no Museu dos Transportes de Lisboa; 

- Os relógios de sol foram recuperados pela Câmara Municipal do Porto, 

antes de serem trasladados para o Quartel de S. Brás. A Doutora Maria Lobato 

Guimarães tentou proceder ao seu depósito no Museu Nacional de Soares dos 

Reis e no Museu dos Biscaínhos, contudo sem efeito; 

- Os teares, nomeadamente o de pêlo de cabra foram classificados pelo 

Doutor Benjamim Pereira, Etnólogo. Foram encontrados debaixo dos escombros 

da construção contemporânea existente no tardoz da Casa de S. João Novo. As 

obras de remoção do entulho, que ficaram a cargo do IMC e dos Monumentos 

Nacionais, deram-se ainda no início dos trabalhos da Doutora Maria Lobato 

Guimarães no antigo Museu de Etnologia do Porto. Todo o processo de remoção 

dos escombros e da classificação, peça a peça, dos vários modelos de teares foi 

registado e fotografado. Contudo, desconhece-se o paradeiro destes documentos. 

Os teares classificados foram entretanto guardados no interior da construção da 

época joanina da Casa de S. João Novo, no piso nobre (piso 2), na antiga Sala da 

Habitação Regional. 

 

A Doutora Maria Lobato esteve também por dentro do processo de trasladação 

de coleções e peças para o Quartel de S. Brás. As peças trasladadas foram organizadas 

naquele espaço por tipologias. No rés-chão encontravam-se as alfaias, as epígrafes e o 

primeiro elevador do Porto. No 1º andar encontravam-se os armários com a biblioteca e 

o arquivo do Museu de Etnologia do Porto e legendas de apresentação das peças, 

recolhidas pela Doutora Maria Lobato Guimarães nas instalações do antigo Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral. 

O espaço no Quartel de S. Brás havia sido cedido pela Câmara do Porto para o 

depósito do Museu de Etnologia do Porto e para depósito do Museu da Imprensa. 

Provavelmente na sequência do protocolo que Luís Ferreira Calado destacava na sua 

nota sobre a reinstalação do Museu de Etnologia do Porto em 1993. Desde 1998 este 
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espaço não teve obras de manutenção, situação que levou à ruína da cobertura e à 

degradação de uma parte da biblioteca e do arquivo do antigo Museu e ao seu retorno 

para a Casa de S. João Novo. 

Após este período e com a afetação do imóvel à Direção Regional de Cultura do 

Norte foram realizados trabalhos de isolamento e de reforço às claraboias, de 

identificação de pontos de entrada de água e diagnósticos de pestes. Simultaneamente, 

tem-se procedido ao tratamento das remanescências da antiga coleção etnográfica, com 

o objetivo de proceder ao tratamento e depósito das peças em Serviços da DRCN ou 

noutras instituições museológicas, como se procedeu com uma coleção de máquinas 

tipográficas, depositadas no Museu Nacional da Imprensa, uma coleção de moldes de 

gesso, cujo processo de depósito se encontra em execução com o Museu Nacional de 

Soares dos Reis e a coleção de jugos e cangas, hoje depositados no Mosteiro de São 

Martinho de Tibães. 

Como verificamos, o período de desmantelamento do Museu de Etnografia e 

História do Douro-Litoral e tratamento da coleção etnográfica, apesar de constituir um 

período próximo, ainda necessita de um levantamento e estudo aturado, para o qual 

contribuirá certamente a consulta dos arquivos de diversas instituições museológicas. 

Para tal, procedemos ao levantamento dos seguintes núcleos documentais: 

o Museu de Aveiro  

o Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão  

o Mosteiro de São Martinho de Tibães  

o Museu do Abade de Baçal  

o Museu dos Biscainhos  

o Museu de Olaria de Barcelos  

o Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa  

o Museu Etnográfico e Arqueológico do Dr. Joaquim Manso  

o Arquivo do Palácio Nacional da Ajuda  

o IPM – Divisão de Documentação Fotográfica  

o Museu Nacional de Etnologia 
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o Museu Nacional de Arqueologia  

o Museu Nacional do Traje  

o Arquivo da Casa Allen  

o Arquivo Privado da Casa Campo Belo  

o Câmara Municipal da Maia  

o Câmara Municipal de Vila do Conde  

o Casa Museu Teixeira Lopes  

o Comércio do Porto  

o Igreja de S. João Novo, Porto  

o Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim  

o Museu Municipal de Penafiel  

o Museu Nacional Soares dos Reis  

 

Deste modo se justifica a continuidade da presente investigação, abarcando a 

história imediata das políticas de conservação, divulgação e gestão do património 

cultural português, dos anos 90 aos nossos dias; a doutrina e legislação para a 

salvaguarda do património cultural; as estratégias e o processo metodológico para a 

construção de instrumentos para salvaguarda da memória do extinto Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral. 
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2.5. Da museologia: reflexões e considerações finais 

 

No estudo à história de um museu, uma das questões a colocar respeita as 

práticas de curadoria da instituição. Como apresentamos no capítulo Dos valores de 

identificação nacional do Estado Novo à sua materialização, registam-se três práticas 

distintas de apresentação dos objetos nos museus etnográficos portugueses criados a 

partir de 1940: 

1 – reconstituição de ambientes rurais: como indicado no nome, consiste na 

reprodução de construções e interiores arquitetónicos ligados à vida rural, na íntegra ou 

através da assimilação de partes, que representam cada uma, uma região distinta; 

2 – salas de apresentação regional e laboral, introduzidas por legendas: lembre-

se o Museu de Arte Popular de Lisboa, cujas salas apresentavam uma realidade 

geográfica diferente do país – a Sala de Entre Douro e Minho, “caixa de brinquedos de 

Portugal”. Uma sala de temática laboral expunha peças e objetos relacionados a uma 

prática da vida rural, como a Sala de Caça e Armadilhas do Museu de Etnografia e 

História do Douro-Litoral. 

3 – apresentação classificada das peças: consiste numa prática ainda em uso na 

museografia contemporânea. Cada peça em exposição é acompanhada por uma legenda 

com os seus dados de identificação e classificação. Um conjunto menor de objetos, que 

funcionam como peças de apresentação de uma sala ou secção, podem vir 

acompanhados com uma memória descritiva ou outra componente textual. 

No caso concreto do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, através 

das mesmas fontes documentais e iconográficas já citadas e de remanescências ainda 

existentes na Casa de S. João Novo, registamos a utilização destas mesmas práticas. 

Recordem-se: 

1 – os núcleos da Adega, da Cozinha Regional, na reconstituição de ambientes 

rurais; 
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2 – a Sala dos Teares e o Engenho do Linho, a Sala do Linho, a Sala da 

Lavoura, a Sala da Pesca e a Sala das Rendas (e Bordados), são alguns exemplos de 

salas de apresentação regional e laboral; 

3 – todos os espaços da exposição detinham a apresentação classificada de 

peças. 

A partir da leitura da exposição do Museu de Etnografia e História do Douro-

Litoral é possível perceber que estes modelos de museografia são apresentados em 

simultâneo. A sala da Adega, como analisámos, é um exemplo desta situação: por um 

lado, corresponde a um espaço de apresentação do trabalho relacionado com a produção 

de vinho; por outro lado, a construção do lagar em tamanho natural permite categorizar 

este espaço como uma reconstituição de um ambiente rural. Encontramos a mesma 

ambiguidade na sala do Engenho do Linho. 

Simultaneamente, impõe-se questionar a existência de uma lógica, ou orientação 

museológica constante. Lembre-se que o Museu de Etnografia e História da Província 

do Douro-Litoral tinha como objetivo traçar o perfil “antropo-geográfico da Província 

do Douro-Litoral” 261. Neste sentido, a sua administração definiu um critério científico 

para a aquisição e apresentação da exposição, estruturado em quatro temas de 

abordagem, como se apresenta no Roteiro do Museu da autoria de Armando Mattos 

[Quadro 2]: 

1 – elementos primários; 

2 – a luta do Homem com a Terra; 

3 – consequências da luta; 

4 – conclusões.  

Contudo, a existência deste critério não definiu, na nossa análise, um percurso 

para o visitante. Através do quadro que apresentamos, percebemos que a mesma sala 

pode ser enquadrada em vários dos subcampos analisados. Neste sentido, analisemos a 

Sala da Pesca, onde se representam elementos do campo da “atividade humana” – o 

mar e o litoral –, da “exploração da terra” – a pesca – e das “comunicações” – os meios  

                                                           
261 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 3. 



 

 
 
 

158 

 
 
 



 

 
 
 

159 

 
 
 

Quadro 1 – Esquema dos critérios científicos do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral
1
. 

 

																																																													
1
 Roteiro, 

I 

Elementos 

primários  

A Terra 

Geografia Física 

 

Economia Natural 

O Homem 

Antropologia 

Demografia 

II 

A luta do 

Homem com a 

Terra 

Campos de 

actividade 

humana 

A serra 

O planalto 

O vale 

O litoral 

O mar 

A fixação à 

terra 

Nomadismo; pastorícia; 

transumância ou deambulação 

O aglomerado humano e a sua 

distribuição 

A exploração 

da terra 

Devastações 

Animal 

Bravia 

Caça 

Pesca 

Doméstica 

 

Vegetal 

Agrícola 

Silvícola 

Hortícola 

Mineira 

A céu aberto 

Subterrânea 

Repovoamentos 

Animal 

Bravia 

Doméstica 

Vegetal 

Agrícola 

Hortícola 

Silvícola 

III 

Consequências 

Adaptação à 

terra 

Alimentação 

 

 

Habitação 

Vestuário 

Os costumes 

Indústrias 

Caseiras  

De oficina Profissões 

Vícios   

A vida Social 

Família 

Nascimento e 

vida infantil 

 Namôro e 

casamento 

Velhice e morte 

Hierologia 

Sobrevivência 

de cultos 

primitivos 

 
Cristianismo 

Hierarquia 

Sacerdotal 

Nobiliárquica 

Civil 

Funções 

públicas 

 

Situações 

particulares 

Cultura 

Arte 

 

Direito 

Educação 

Filosofia 

Literatura 

Medicina 
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 Tempo 

 

Comércio 

Feiras 

Mercados 

Venda 

ambulante 

Comunicações 

Zonas de 

deslocação 

Vias de 

penetração 

Meios de 

transporte 

IV 

Conclusões 

Ordem material: o homem consegue orientar a sua adaptação (a paisagem, como 

índice mesológico) 

Ordem moral: um povo com tais tradições, fixado no Baixo-Douro, consegue criar 

uma Nação e formar um Estado. 
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de transporte. Analogamente, também se verifica o inverso: um dos subcampos dos 

critérios científicos do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral pode ser visto 

em diferentes salas e núcleos da exposição. Lembre-se os nossos comentários relativos à 

Sala das Religiões: 

“Apesar desta sala se intitular Sala das Religiões, o tema não é trabalhado 

apenas neste espaço. Como iremos ver, no último piso, piso quarto da Casa de S. João 

Novo, encontravam-se em exposição a Cascata de S. João e a Sala das Romarias, temas 

relacionados com a devoção religiosa. Simultaneamente, a Sala da Pesca comportava 

objetos religiosos.”262 

 

Portanto, um subtema poderia ser abordado em várias salas, assim como vários 

subtemas seriam encontrados na mesma sala de exposição. Deste modo, a exposição 

etnográfica detinha um percurso expositivo linear, permitindo que o visitante 

percorresse a exposição segundo um trajeto livre. Neste sentido, podemos apontar uma 

discrepância entre aquilo que é a conceptualização do museu com a sua realização 

física. 

Contudo, o Grupo Organizador do Museu de Etnografia e História da Província 

do Douro-Litoral conseguiu concretizar os objetivos iniciais do projeto museológico e o 

Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral ilustrou bem os aspetos da atividade 

social do Douro-Litoral: 

“[…] nesta base, a nossa observação encontra a possibilidade da concatenação de 

elementos, que servem para alicerçar os diversos aspectos da actividade social de um 

certo povo que em determinada região se fixou algum dia e o registo documental do 

viver, cheio de tradições, dêsse mesmo aglomerado étnico. 

Temos assim uma visão muito ampla, que vai da etnografia à história.”263 

                                                           
262 Vd. subcapítulo 2.3.2.9. A Sala das Religiões. 
263 MATTOS, Armando de – Roteiro do museu […], p. 3. 
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Sobre os quadros administrativos do antigo Museu de Etnografia e História da 

Província do Douro-Litoral, apontamos hoje 3 presidências: 

- Augusto César Pires de Lima, primeiro Diretor do museu desde 1945; 

- Fernando Castro Pires de Lima, sobrinho de Augusto César Pires de Lima, 

Diretor do museu entre os anos 50 e 60; 

- Arquiteto Fernando Lanhas, consultor gráfico do museu na época da sua 

fundação, assistiu ao período de encerramento da instituição. 

Da ação cultural e científica desenvolvida pela administração do Museu de 

Etnografia e História da Província do Douro-Litoral, podemos hoje afirmar a 

organização e a participação em diversas exposições, congressos e colóquios, visitas de 

estudo, escavações arqueológicas e publicações, na sua maioria, de áreas especializadas. 

Citam-se o estudo sistemático da epigrafia medieval do distrito, realizado por Armando 

de Mattos, o ensaio para uma carta arqueológica da autoria de Fernando Lanhas e de 

Domingos de Pinho Brandão. Citam-se os periódicos Douro-Litoral (1940-1959) e a 

Revista de Etnografia (1963-1972), que veio no seguimento da anterior. Nomeamos a 

exposição Biblio-iconográfica no décimo sexto centenário da conversão de Santo 

Agostinho, exposição organizada pela Faculdade de Teologia e integrada no Colóquio 

promovido pelo Instituto de Filosofia e História da Filosofia da Universidade do Porto e 

que contou com o apoio e participação do Museu de Etnografia e História do Douro-

Litoral, por meio da cedência de dois óleos sobre painel dedicados à iconografia de 

Santo Agostinho e que já elencámos. Mencionamos também a instalação no Liceu 

Garcia de Orta do Porto de um Rabão de Carqueja, adquirido em 1970 pela Junta 

Distrital do Porto, “um dos últimos barcos daquele tipo ainda existentes”264. É de referir 

igualmente a publicação das Atas dos diversos eventos científicos organizados pela 

direção do museu, a título de exemplo o Congresso Internacional de Etnografia, 

realizado em 1963. 

Apesar de não nos ser possível quantificar a totalidade destas realizações, 

percebemos hoje que o Museu de Etnografia e História da Província do Douro-Litoral 

                                                           
264 [S. A.] – Junta Distrital do Porto. Representação na VI Exposição Agrícola do Norte. Porto: Oficinas 

Gráficos Reunidos, 1973, p. 20-21. 
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desempenhou um papel relevante na atividade científica e cultural do distrito. Podemos 

hoje reconhecer que esta instituição desenvolveu um vasto leque de atividades de 

divulgação da etnografia e história do Douro-Litoral. 
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Dos resultados: considerações finais 

 

Através da análise historiográfica e do levantamento documental desenvolvidos, 

confrontados com as próprias remanescências materiais, expusemos novos dados da 

história artístico-construtiva e ocupacional da Casa de S. João Novo e identificámos 

momentos de transformação na história e práticas museológicas do Museu de Etnografia 

e História do Douro-Litoral.  

Desde então, o nosso trabalho resultou: 

- no levantamento e publicação de dados inéditos (2016), com as seguintes 

publicações: 

o Reflexões sobre um percurso: o processo de requalificação do Palácio 

de S. João Novo /Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, 

apresentada no Workshop de Seminário de Projeto II; 

o Escritos e imagens: o processo de construção de memórias do Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral, apresentado no Congresso 

Internacional “Genius Loci”; 

o Writings, ruins and remnants: the House of S. João Novo of Porto, 

submetido para o “70th Annual International Conference of the Society 

of Architectural Historians”;  

o e Identidade e património na coesão e dinamização territorial: o caso do 

Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral/Museu de Etnologia 

do Porto, submetido para o Congresso “Cidades Criativas 2017”; 

- e na identificação de fundos documentais inéditos relevantes para o percurso do 

Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral: 

o Museu de Aveiro  

o Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão  

o Mosteiro de São Martinho de Tibães  

o Museu do Abade de Baçal  
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o Museu dos Biscainhos  

o Museu de Olaria de Barcelos  

o Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa  

o Museu Etnográfico e Arqueológico do Dr. Joaquim Manso  

o Arquivo do Palácio Nacional da Ajuda  

o IPM – Divisão de Documentação Fotográfica  

o Museu Nacional de Etnologia 

o Museu Nacional de Arqueologia  

o Museu Nacional do Traje  

o Arquivo da Casa Allen  

o Arquivo Privado da Casa Campo Belo  

o Câmara Municipal da Maia  

o Câmara Municipal de Vila do Conde  

o Casa Museu Teixeira Lopes  

o Comércio do Porto  

o Igreja de S. João Novo, Porto  

o Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim  

o Museu Municipal de Penafiel  

o Museu Nacional Soares dos Reis  

  

Simultaneamente, tomámos consciência da necessidade de se criar um corpus 

historiográfico dos museus regionais portugueses. Situação que se torna imperativa se 

atentarmos no facto de uma grande parte destes museus encerrou ou foram 

profundamente alterados, as suas coleções foram dispersas e a documentação encontra-

se ainda por catalogar, como é o caso concreto do Museu de Etnografia e História da 

Província do Douro-Litoral. Ao mesmo tempo, acreditamos que seria de todo pertinente 

enquadrar o processo de encerramento e desmantelamento do antigo Museu Municipal 

do Porto, iniciado em 1932, com a própria fundação do Museu de Etnografia e História 

da Província do Douro-Litoral. Naquele ano, deu-se início à incorporação das coleções 

do Museu Municipal do Porto e das coleções de arte da Câmara Municipal do Porto no 
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Museu Nacional de Soares dos Reis. Para uma análise aprofundada deste processo 

aconselhamos a leitura da dissertação Museu Municipal do Porto: das origens à sua 

extinção (1836-1940), da autoria de António Manuel Passos Almeida. Interessa-nos 

destacar o papel fulcral do Doutor Pedro Vitorino no processo de salvaguarda do Museu 

Municipal do Porto, como se justifica através das 33 publicações que dedicou a este 

museu, entre 1900 e 1945265. Lembremos que o Museu de Etnografia e História da 

Província do Douro-Litoral adotou, a um certo momento, a nova designação de Museu 

de Etnologia do Porto. Deste modo, questionamos se um e outro acontecimento estarão 

relacionados, e até que ponto o Museu de Etnologia do Porto terá adotado novos 

objetivos na mensagem que pretendia transmitir. 

Aferidas a originalidade da Casa de S. João Novo e do antigo Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral, e as necessidades da preservação da memória 

deste património, decidimos o alargamento desta investigação para um projeto de 

valorização e de construção de memórias e identidades, a desenvolver no âmbito do 

projeto de Doutoramento em Estudos do Património na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Simultaneamente, em 2015-2016, procurámos identificar fundos 

que conservem documentação relativa à Casa de S. João Novo e ao Museu de 

Etnografia e História do Douro-Litoral Embora tenham sido então identificados 23 

núcleos, é bem possível que este número venha a crescer. O volume da documentação 

encontrada, a recolha de informação na imprensa periódica e o vasto conjunto de obras 

dispersas por várias instituições nacionais, exige um estudo mais aturado, que só é 

possível ser concretizado no período de execução de um projeto de Doutoramento. 

Neste sentido, definimos um protocolo com a DRCN, procurando cimentar as 

relações científicas entretanto iniciadas e para melhor acolher projetos de investigação 

futuros. Tendo em conta a especificidade dos objetivos do Centro de Investigação 

Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM) ao nível do estudo, divulgação 

e afirmação dos processos de produção de memória coletiva, de gestão e transmissão de 

patrimónios e de construção de identidades, surgiu a possibilidade desta unidade I&D 

                                                           
265 Cf. ALMEIDA, António Manuel Passos – Museu Municipal do Porto: das origens à sua extinção 

(1836-1940). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2008, p. 94. 
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acolher este projeto. Deste modo, preparámos uma candidatura ao programa de 

financiamento de bolsas de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

que submetemos a 15 de julho de 2016. 

Seguindo as linhas já experimentadas no âmbito do mestrado, o projeto Do 

Genius Loci às práticas de valorização patrimonial: a Casa de S. João Novo e o Museu 

de Etnografia e História do Douro-Litoral contribuirá seguramente para um melhor 

conhecimento da Casa de S. João Novo, raro testemunho da obra de António Pereira e 

do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, documento para a história da 

museologia portuguesa. Através da sedimentação de novas linhas de investigação, 

pretendemos: 

- estudar a Casa de S. João Novo, um dos últimos exemplos íntegros de casa 

nobre barroca, do período joanino, na cidade do Porto, com uma história construtiva e 

ocupacional ainda muito desconhecida;  

- estudar a génese e percurso do Museu de Etnografia e História do Douro-

Litoral – o estudo histórico-integrado da instituição; o museu enquanto documento das 

políticas culturais do Estado Novo e o seu posicionamento nacional e internacional; o 

contexto da etnografia e dos museus etnográficos portugueses: enquadramento 

histórico, social e político, história imediata e posicionamento internacional; analisar o 

processo de encerramento do museu, refletindo sobre a gestão do património cultural 

em Portugal, dos anos 90 aos nossos dias;  

- A Gestão do Património Cultural: 

o a história imediata das políticas de conservação, divulgação e gestão do 

património cultural português, dos anos 90 aos nossos dias; 

o a doutrina e legislação para a salvaguarda do património cultural e da sua 

visualização computorizada; 

o as estratégias e o processo metodológico para a construção de 

instrumentos para salvaguarda da memória do Museu de Etnografia e 

História do Douro-Litoral; 
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- elaborar uma proposta de preservação e divulgação pública da memória do 

antigo museu;  

- contribuir para a elaboração de um programa vocacionado para a utilização 

pública da Casa de S. João Novo. 

Ao mesmo tempo, no decurso deste estágio curricular, preparámos uma 

candidatura para o curso de verão Destruction and Reconstruction of Cultural Heritage, 

organizado pela Universität Heidelberg. 

Portanto, o trabalho aqui desenvolvido tem o seu mérito pela identificação de 

arquivos e fundos documentais inéditos, pelo desenvolvimento de um primeiro estudo 

histórico integrado do Museu de Etnografia e História do Douro-Litoral, pela 

identificação das salas temáticas e de momentos de transformação da exposição 

etnográfica e pela reflexão sobre as práticas museológicas daquela instituição. 

Simultaneamente, o nosso estudo permitiu-nos reformular a história artística-construtiva 

da Casa de S. João Novo, salientando a temporalidade de uma arquitetura nobre, a 

originalidade e autenticidade de um arquiteto que tem permanecido na sombra da 

história da arquitetura portuguesa e os testemunhos de uma família que influenciou a 

história da cidade.  

Do nosso percurso pessoal ao longo da realização deste estágio curricular, 

salientamos a nossa aprendizagem que foi constante, o grau de exigência da 

investigação desenvolvida e da criação de diversos métodos de trabalho em simultâneo. 

Esta experiência, que é como a encaramos, serviu sobretudo, para tomarmos consciência 

das nossas capacidades. Muitas vezes, deixamo-nos levar pela vontade de investigar 

mais, de concluir e fechar questões. Contudo, este estágio fez-nos perceber a 

necessidade de saber gerir tempo e trabalho. E ensinou-nos que a História da Arte é uma 

ciência em processo, em contínuo desenvolvimento.  

Agora é hora de concluir esta fase da nossa vida e deste trabalho e dar início a 

uma nova investigação, no âmbito do Doutoramento em Estudos do Património. 
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Doc. 1 – Registo paroquial de baptismo de Pedro da Costa Lima (1648-1728), 26 de 

Abril de 1648 [transcrição de documento inédito]. 

 

MONSERRATE, Paróquia de – Registos de batismos. [Manuscrito]. 1648. Fl. 83v. 

Acessível no Arquivo Distrital de Viana do Castelo, Viana do Castelo, Portugal. 

 

 

Pedro filho de João da Costa Lima, e de sua mulher Luísa Francisca nasçeo aos 

vinte e seys de Abril do anno de seiscentos, hi quarenta e outo. O Padre António Parente 

o bautizou, em minha ausencia por ordem de quem fassa minhas vezes. Em o primeiro 

de Mayo do dito anno padrinhos Lionel de Lima, e dona Ana Carmena sua mulher. 
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Doc. 2 – Provisão e petição para tapamento de uma porta na muralha dentro do quintal 

de Pedro da Costa Lima (1648-1728), 29 de Outubro de 1710 [transcrição de 

documento inédito].  

 

REGISTO Geral da Câmara Municipal do Porto – Livros de registos [Manuscrito]. 

1710. Lv. 7, fl. 102-103v. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante, Porto, 

Portugal 

 
 

Registo de hua petição e hua Provisão de S. Magestade que Deus Guarde de que 

alcançou Pedro da Costa Lima sobre a serventia do muro que fica dento do seu quintal. 

 

Diz Pedro da Costa Lima desta cidade que elle alcançou a provisão juncta onde 

se ordena seja registada na Câmara e [...] os termos registarse. [...] mandem se registar 

na forma custumada. E a mesma registe-se Porto em Câmara de 29 de Outubro de 1710. 

Marques – Gouveia – Magalhães 

 

Dom João por graça de Deus Rei de Portugal e dos Algarves d’aquem e d’alem 

mar em Africa Senhor da Guiné etc. faço saber que havendo respeito ao que na petição 

atrás escrita me representou Pedro da Costa Lima, e visto o que alega licenssa que 

junctou dos officiaes da Câmara da Cidade do Porto. He por bem que o suplicante possa 

uzar do muro de que na dita petiçam trata na forma da dicta licenssa do Senado da 

Câmara que por esta confirmo, e hei por confirmada cumprindo-se esta Provisão como 

nella se conthem que se registara nos Livros da Câmara para a todo o tempo constar que 

eu assi o ouve por bem. E pagou de novos direitos quinhentos e quarenta reis que se 

carregarão ao Tesoureiro da […] a fl. 335 do Livro 2º de […] receita e se registou o 

conhecimento em forma no Livro 2º do Registo Geral o fl. 269 el Rei Nosso Senhor o 

mandou pelos DD Miguel Fer’ [Fernandes?] de Andrade – e António Baracho Leal 

ambos do seu Conselho e seus Desembargadores do Paço – Manuel da Silva Pereira a 

fez em Lisboa ao primeiro de Outubro de 1710 pagou [...] António Luis de Cordes a fez 

fl. 102v. 
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escrever – Miguel Fer’ [Fernandes?] de Andrade – António Baracho Leal – como 

Chanceller Mor Lopo Tavares de Araújo – pagou cinco mil seiscentos grãos officiaes 

trezentos e catorze [...] Lisboa 4 de Outubro de 1710 Inocêncio Correia de Moura 

Cordes pelo do Desembargador do Paço de 27 de Setembro de 1710 – A fl. 337 do 

Livro 2º da Receita dos novos direitos ficão carregados ao Tesoureiro Aleixo Botelho 

de Ferreira sinco mil e sessenta com quinhentos e quarenta que pagou o fl. 335 fora o 

que devia ao passar pela Chancelaria Lisboa 4 de Outubro de 1710 Aleixo Botelho de 

Ferreira. A fl. 271v. do Livro 2º do Registo geral dos novos direitos fica registado este a 

[...] Lisboa 4 de Outubro de 1710 – Vieira – Registado na Chancelaria Mor da Corte e 

Reyno no Livro de officios e mercês. A fl. 3 a 82v. Lisboa 4 de Outubro de 1710. [...] 

Correia de Moura – segue-se a petição de que a Provisão faz menção – Senhor diz Pedro 

da Costa Lima, morador na cidade do Porto e superintendente da Ribeira do ouro que 

elle tem na ditta cidade huas cazas nobres com hum quintal grande no qual ha duas 

escadas de pedra largas que sobem para o muro da cidade de que o suplicante tem o 

direito ha muitos annos afim de evitar que do ditto muro e de huas torres que nelle ha 

não seja devaçado o ditto quintal, e como agora se realizarão huas cazas de Manuel 

Álvaro Bessa por hum quintal das quoaes se pertendia uzar tambem do mesmo muro e 

torre, pedio o suplicante licença ao Senado da Câmara da dita Cidade para usar do dito 

muro the hua porta que o suplicante tem nelle, e para o que der tapar naquele sitio e para 

isso lhe concedeo o mesmo Senado licença recocendolhe que não faria prejuizo algum a 

cidade como tudo consta da petição do suplicante, e treslado do despacho da Câmara 

incerto na certidão juncta e por que para maior firmeza da sobredita premição e licença 

he necessario ao suplicante que Sua Majestade o confirme. Pede a Sua Majestade lhe 

faça merçe haver por confirmada a premição e licença que o Senado da Câmara deu ao 

suplicante na forma que consta da certidão juncta e de que não resulta prejuízo algum a 

cidade e reconheça a merce. E he o que na dita Petição e Provisão se conthem que da 

propria aqui registei a quoal se entregou ao Procurador do dito Pedro da Costa Lima que 

de como a recebeo assignou aqui heste registo conferi e concertei com o oficial comigo 

abaixo assignado. Porto 5 De Outubro de 1710 annos. 

fl.103 

fl. 103v. 
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Luis de Sousa Rebelo a registei. 

Diogo Leite Pereira fiz escrever, assignei e concertei. 

E comigo Luis de Sousa Rebelo  

Como Procurador do Senhor Pedro da Costa Lima recebi os proprios papéis. 

Porto 6 de Outubro de 1710 
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Doc. 3 – Escritura para instituição de vínculo e de morgado de S. João Novo, de 15 de 

Outubro de 1723 [transcrição inédita] 

 

PORTO, 1º Cartório Notarial do – Notas para escrituras diversas. [Manuscrito]. 1723. 

Fl. 157v.-159. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 

 

Instituição de vinculo, e morgado que fazem Pedro da Costa Lima, e sua mulher 

Donna Maria Teresa de Melo e Alvim, em 15 de 8.bro de 1723 

 

Em nome de Deos Amen saybam quantos este publico instrumento de instituição 

de vincullo e morgado pera sempre, tudo na forma ao diante declarado ou como em 

direito milhor lugar haja e valer possa virem que no anno do nascimento de Nosso 

Senhor Jezus Cristo de mil septecentos e vinte e três anos aos quinze dias do mes de 

Outubro do dito anno na rua e terreiro(?) de São João Novo desta muito nobre e sempre 

leal cidade do Porto e cazas de morada de Pedro da Costa Lima Fidalgo da Casa de Sua 

Magestade que Deos Guarde, cavaleiro professo da Ordem de Christo, Superintendente 

das fabricas da Ribeira do Douro e Caza da Moeda, goarda mor dos Armazens dos 

Tabacos e Lastros dos navios, fameliar do Santo Ofício, e hum dos mais antigos da 

governança desta cidade […] aonde eu tabeliam fui vindo ahi estava ele  presente com 

sua mulher Donna Maria Teresa de Melo e Alvim, ambos pessoas que reconheço pelos 

proprios aqui nomeados de que dou fee. E logo por eles ambos juntos e por cada hum de 

per si […] foi dito a mim tabeliam na presença das testemunhas ao diante nomeadas e 

assignadas que pelo dezejo que tem de que na sua descendencia se conserve a limpeza e 

abastança, e pera que se perpetue com aquelle bom procedimento e conservação dos 

nomes e sangue delles instituidores ordenaram […] que se acharem por seus 

falecimentos abatidas as despuzições que fizerem com seus testamentos porque para 

isso lhe fica reservada toda a ampla faculdade; se faça, como de facto fazem vincullo e 

morgado perpétuo pera o qual em primeiro lugar clamão(?) o seu filho Pedro da Costa 

Lima e Melo, com tal condição que ficarão vinculados ao mesmo morgado os legítimos 
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que lhe couver por morte delles instituidores os quais lhe não impoem por modo de […] 

nos ditos legítimos que lhes couver o referido encargo, mas sô por modo de condição, 

em forma que se ele não consentir no dito encargo não sucederá esse vincullo, mas seu 

irmão Miguel da Costa Lima e Melo consentindo em que os seus legítimos fiquem 

vinculados, porque de outra força não sucederá nelle, e lhes ficarão os seus legítimos 

livres, por ser a eles instituidores prometido disporem das suas […] como a eles lhes 

parecer. E porque esperam que o dito seu filho Pedro da Costa Lima e Melo assim pela 

[…] que recebe como por lhe desejar dar gosto não haja de encontrar […] suas legitimas 

fiquem desde agora vinculados assim […] como dito sem pera a sucessão do dito 

vincullo, e por sua morte sucederá dos filhos o que ele legar, e não tendo filhos varoins 

sucederá dos filhos também o que elle escolher, […] a mais […] e virtuosa, e […] 

observância e […] e escolha serão todos os mais sucessores a respeito de seus filhos e 

descendentes somente em forma que a escolha nunqua será no sexo feminino havendo 

irmão ou sobrinho filho do possuhidor comcorrendo só com a […] filha do mesmo 

possuhidor, porque então há de suceder o neto varão ou filha fêmea, e concorrendo o 

neto […] sucederá o m. o pay e avô eleger, e na falta de varoins sucederão as fêmeas na 

mesma forma referida, observando-se a mesma escolha; e extinta a descendencia dele 

dito seu filho Pedro da Costa Lima e Melo sucederá a desecendencia de seu irmão o dito 

Miguel da Costa Lima e Melo observando-se a mesma forma assima dita. E extinta 

também a descendencia de seu filho segundo chamado, se entrará a sucessão de 

morgado sucessivamente na descendencia de seus filhos, seguindo se sempre […] a 

escolha referida. E não havendo descendencia dele instituidor legitimo sucederá então o 

que for bastardo, e na descendencia deste prefiraram também os legítimos […] como se 

não descenderam de filho bastardo, e na sua descendencia se observará a mesma escolha 

e eleição que nos mais sem ordenado, e em falta de descendentes não será excluído o 

bastardo ainda que seja […] e nascido de coito danado ou punível sendo porem as 

qualidades que ao diante declarão […] possuhidores deste morgado no qual não 

sucederá pessoa alguma que tenha raça de judeo mouro ou mullato ou de outra alguma 

infecta nasção antes passará o morgado logo ao que se seguir por direito sem que nesse 

fl. 158 

fl. 158v. 
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cazo seja necessária escolha e a mesma querem elles instituidores se observe cazando 

sucessor ou sendo cazado quando se lhe definir o morgado com pessoa que tenha algum 

dos sobreditos defeitos. E será obrigado todo o sucessor neste morgado vincullar a terça 

parte da sua terça e chamar-se sempre com os appellidos de Costa Lima e não poderá 

suceder frade ou freira ou clérigo, senão no cazo que não haja outro descendente delles 

instituidores que conforme […] suceder no dito vincullo, cujos bens não poderão ser 

aleados, trocados, nem escambados, nem hypotecados por causa alguma por mais útil e 

necessário que pareça, e nem ainda poderão ser obrigados nem executados os 

rendimentos dos bens do dito morgado por direitos(?) dos possuhidores porque a sua 

vontade delles instituidores he que elles […] possão ter direito algum aos tais 

rendimentos porque digo se segue grande prejuízo e consternação dos bens vinculados, 

e assim querem que no cazo que ou voluntariamente ou por ordem de justiça se faça 

pinhora ou se hypotequem os rendimentos dos ditos bens. […] da dita sujeição e 

obrigação ao sucessor que por dito se seguir. E na mesma forma passará […] no cazo 

em que por algum acontecimento […] algum sucessor desse morgado em crime porque 

[…] em confiscação de seus bens […] delles instituidores he que nem credores, nem 

fisco entre na administração e posse dos bens e rendimentos deste morgado, mas que 

passe logo a sucessão como se antes do dito crime, e das ditas divisões fosse morto o 

possuhidor. E no cazo que […] não permita que algum dos possuhidores encorra no 

perdimento da sucessão pela hypoteca e penhora dos seus credores, ou pello crime da 

confiscação não sendo este de Leza Magestade Divina ou humana será o sucessor 

obrigado a dar lhe os alimentos necessários pera viver, e será todo o possuhidor deste 

morgado obrigado a mandar dizer todos os annos seis missas de […] delles 

instituhidores e pera que se diguão sem falta se darão por cada três missas meya moeda 

de ouro a cada hum dos dois Padres que a disserem que se buscarão sempre sejão devida 

ajustada. E mais se mandarão dizer dez missas […] de todos os santos […] dos Padres 

de São Domingos desta cidade no altar de Nossa Senhora do Rozario della pella esmola 

corrente […] em que se disserem e porque he também […] delles instituhidores que este 

morgado […] para a Coroa […] sem […] suceda neste vinculo a Mizericórdia de Vila 

fl. 159 
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de Viana desta província donde são filhos elles instituhidores e nella foram baptizados, 

com obrigação de lhe dizerem todos os dias do anno em que a Igreja mandar dizer missa 

se lhe diga huma pelas almas delles instituhidores e de suas tençõens, e assim mais será 

a mesma caza e Irmandade da misericórdia obrigada a cazar […] quanto abrangerem os 

rendimentos do dito vincullo dando a cada huma porpocionadamente conforme sua 

qualidade pobreza e virtudes e […] igualmente neste particular as consciências dos 

Senhores  […] e mais irmãos […] sobre a destribuhição dos ditos dotes, atendendo a 

[…] e pirigo que concorrer nos ditos dotes as que hão de ser donzelas e em nenhum 

cazo viúvas nem de mayor hidade que excedão de vinte e cuatro anos e não se lhe dará o 

dote senão ao depois de recebidos mostrando certidão do párocho que a recebe 

antepondo sempre os que forem de pays nobres e honrados. E disseram mais elles 

instituhidores de como este vincullo há de ter seu princípio por morte de ambos elles, 

[…] contentes e querem que os mais sucessivos fique sendo usufrutuário da terça do 

que primeiro falecer, com obrigação de doar cada anno ao instituhidor duzentos mil reis 

pera seu prazo. E que nesta forma hão por bem feito esta instituição de vincullo e 

morgado qual em dito melhor disser se possa, muito de sua livre espontania […] delles 

instituhidores ambos e cada hum de per sy por suas pessoas e bens e as mesmas terças 

de suas almas a não revogarem reclamarem nem contradizerem em sítio(?) algum do 

mundo per sy nem por outros defeito nem de dito em juízo nem fora delle nem por 

modo algum seja, mas sim em todo cumprirem per sy e seus herdeiros e sucessores 

inviolavelmente. 
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Doc. 4 – Contrato de obrigação de obra que Pedro da Costa Lima fez com António da 

Silva, Domingos Pinto e Pedro Pereira [revisão da transcrição publicada em 

FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B. – António Pereira: arquiteto do palácio de São 

João Novo. Boletim Cultural. Porto: Câmara Municipal do Porto, 2ª série, vol. 7/8 

(1989/90), p. 241-258.] 

 

PORTO, 1º Cartório Notarial do – Notas para escrituras diversas. [Manuscrito]. 1725. 

Fl. 73v-74. Acessível no Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 

 

Obrigaçam de obra que fazem os mestres pedreiros António da Silva, Domingos Pinto, 

e Pedro Pereira, a favor de Pedro da Costa Lima em 20 de Março de 725. 

 

Saibam quantos este publico instromento de contrato e obrigação de obra, e 

pagamentos, tudo na forma ao diante delcarado ou como em direito milhor lugar haja e 

valer possa virem que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Christo de mil 

septecentos e vinte e sinco aos vinte dias do mes de Março do dito anno na rua de São 

João Novo desta muito nobre e sempre leal cidade do Porto cazas de morada de Pedro 

da Costa Lima fidalgo da Caza de Sua Magestade que Deos Guarde cavaleiro profeço 

na Ordem de Cristo superintendente da fabrica dos galeons da Ribeira do Douro desta 

cidade e da Caza da Moeda della, aonde eu tabaliam fui vindo ahi estava ele prezente de 

hua parte, e bem assim estando da outra António da Silva mestre pedreiro morador na 

freguesia de Perosinho concelho de Gaia e Domingos Pinto e Domingos digo e Pedro 

Pereira ambos mestres pedreiros e da freguesia de Campanhã e todos pessoas 

reconhecidas de mim tabaliam e testemunhas ao diante assignadas. E logo por ele Pedro 

da Costa Lima foi dito a mim tabaliam na presença das testemunhas que pertendia 

inovar estas suas cazas em que vive para o que estava contratado com elles ditos tres 

mestres pedreiros, em lhe fazerem de pedraria toda a obra assim e na forma que consta 

da planta e apontamentos feitos por António Pereira mestre das obras da See desta 

cidade cuja planta e apontamentos ahi forão vistos por elles ditos mestres pedreiros, os 
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quais disseram serem os mesmos que já avia dias tinhão em seu poder cuja planta e 

apontamentos ahi forão vistos por elles ditos mestres pedreiros, os quais disseram serem 

os mesmos que já avia dias tinhão em seu poder e visto e revisto huma e muitas vezes e 

feito orçamento e o mais que pedia a arte e alquitatura de pedraria, paredes e alicerces 

como milhor se conthem em dita planta e apontamentos a que elles mestres se referem e 

os asignarão perante mim e testemunhas, em que também asignou o dito mestre das 

obras da See para constar serem os mesmos que ficão como ficarão em poder delle 

senhor da obra Pedro da Costa Lima, da qual planta e apontamentos se avia de dar outro 

theor aos ditos senhores mestres para seu governo a qual obra será toda de boa pedra 

bem alva sã sem ceda nem falha muito bem sentada, lavrada, e tudo muito bem obrado 

como pede a dita planta, apontamentos, e a arte da alquitatura de pedraria, sem defeito 

nem imperfeição algua, antes tão perfeita que della fique o dito senhor da obra muito 

satisfeito e contente, e por toda a dita obra que darão perfeitamente acabada dentro de 

dois anos completos primeiros seguintes, lhe dará ele dito senhor da obra Pedro da 

Costa Lima os preços que constão dos ditos apontamentos, que hirá pagando assim 

como for correndo a obra e ella for merecendo, e do tal recebimento bastara constar por 

recibo passado por qualquer dos ditos mestres aos quais dise elle senhor da obra que 

ficando lhe ella muito a seu contento lhe dará de luvas além dos preços pactuados nos 

ditos apontamentos quinze moedas de coatro mil e oitocentos reis cada huma e dando 

lha feita dentro dos ditos dois anos e cazo que elles mestres a não dem perfeitamente 

acabada dentro dos tais dois anos perderão e pagarão de penna convencional para ele 

senhor da obra a mesma quantia de quinze moedas de ouro de coatro mil e oitocentos, 

além do que pagarão mais todas as perdas e danos que elle senhor da obra tiver e fizer 

por lhe não darem a dita obra acabada no tempo desinado, e poderá ele senhor da obra 

mandalla ver e rever pelo dito mestre das obras da See, ou por outros quaisquer mestres 

que bem o entendão, e achando nas, esta imperfeita em parte ou em todo o farão e 

demolirão elles mestres as suas custas pondo a dita obra como pedem os apontamentos 

e risco e o determinar, o mestre que exzaminar a dita obra que hão de fazer os desta 

obriga (sic) os quais se obriguão por suas pessoas e bens móveis e de rais prezentes e 



 

 
 
 

192 

 
 
 

futuros todos tres por hum, e hum por todos, e cada hum de per si, como fiadores e 

principais pagadores huns dos outros, e o outro do outro a darem a todo o referido 

inteiro e completo comprimento sem falência alguma; e ele dito senhor da obra se 

obriga, comprindo elles mestres, com tudo o que dito he a satisfazer lhe com o dinheiro 

importancia de toda a dita obra as férias assim como ella o for merecendo; assim o 

outorgarão e de parte a parte o aceitarão, e de tudo requererão elles partes a mim 

tabaliam este instromento nesta nota lhe escrevesse onde asignarão como testemunhas 

depois de tudo lhes ser lido e declarado e outorgaram o treslado em principio 

necessários o que eu tabaliam como pessoa publica estipulante e aceitante delles partes 

estipullei e aceitei e por quem mais toquar possa absente quanto com direito e posso e 

serrequer (sic) aos que forao testemunhas Silvestre de Araújo Pereira, comprador e 

agente do Mosteiro da Madre de Deos de Monchique, Rafael dos Santos mestre 

cerigueiro morador ao padrão de Velmonte e eu António da Silva Santiago tabaliam o 

escrevi e antes de se assignar esta escriptura declaro receberão os ditos mestres 

pedreiros da mão delle senhor da obra a conta della noventa e seis mil reis em vinte 

moedas de ouro de coatro mil e oitocentos de que dou fee, sobre dito tabaliam o escrevi 

entrelinhei / mestres pedreiros / o mestre / sobredito o escrevi. 

 

Pedro da Costa Lima 

Do mestre António + da Silva 

Do mestre Domingos + Pinto 

Silvestre de Araújo Pereira 

Rafael dos Santos 

Pedro Pereira 

 

Asino António Pereira por ser o que fis os apontamentos esta escritura asino. 
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Doc. 5 – Registo paroquial de óbito de Pedro da Costa Lima e Melo (1695-1742), 21 de 

Janeiro de 1742 [transcrição de documento inédito] 

 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos de óbitos. [Manuscrito]. 1742. Fl. 155 Acessível no 

Arquivo Distrital do Porto, Porto, Portugal. 

 

Pedro da Costa Lima e Melo, morador na rua de Sõ João Novo desta freguesia da 

Vitória da cidade do Porto faleceo com todos os sacramentos a vinte e hum de Janeiro 

de mil e sette centos e quarenta e dous. Foi a sepultar a igreja de são Domingos desta 

cidade com licença minha. Parecia ser de quarenta anos, não me consta tivesse 

testamento. Herdeiro seu irmão o Reverendo Miguel da Costa Lima Tesoureiro Mor da 

Sé […] Abade. João Vieira Fattum.  
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Doc. 6 – Registo paroquial de óbito de Diogo Francisco Leite Pereira (1698-1768), 13 

de Junho de 1768 [transcrição de documento inédito] 

 

Diogo Francisco Leite casado com Donna Ana Casimira da rua de São João Novo desta 

freguesia faleceo com todos os sacramentos em treze de Junho de mil e sete centos e 

sessenta e oito foi a sepultar com licença à Igreja dos Religiozos de S. João Novo, 

parecia ter de idade setenta anos. Não me consta fizesse testamento ficou em posse de 

seos bens a dita sua molher, se fez este assento que assignei era ut supra. 

 

Abade Francisco António 
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Doc. 7 – Escritura para concessão de água do chafariz das Taipas aos proprietários da 

Casa de S. João Novo em troca do uso da pedreira do seu quintal, 23 de Dezembro de 

1796 a 5 de Agosto de 1797 [Transcrição inédita] 

 

REGISTO Geral da Câmara Municipal do Porto – Provisões [Manuscrito]. 1797, Lv. 

14º, fl. 28v.-30. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante. 

 

Assunto: Concessão de água em troca do uso do quintal 

 

 

Sumário: Registo da Provisão por que Sua Magestade houve por bem […] o contrato 

que o Senado da Câmara fez com Diogo Leite Pereira e sua mulher sobre a extração da 

Pedra do seu quintal para as obras públicas. 

 

Dona Maria por Graça de Deos Rainha de Portugal e dos Algarves d’aquem e d’alem 

mar em Africa Senhora da Guiné […] Faço saber que Diogo Leite Pereira de Lima e 

Melo Fidalgo da Minha Casa e, Sua mulher Dona Gertrudes Emilia Leite Pereira da 

Cidade do Porto, me representarão em sua Petição; que com a Junta das Obras Públicas 

da mesma cidade haviao feito hum contrato constante da escriptura, que ofereciam; e 

hem o mesmo contrato fora fundado na grande utilidade, que resultava ao Publico com a 

extração da pedra do Quintal deles recorrentes para a fabrica das obras publicas, e nam 

era prejudicial ao mesmo Publico a pequena porção de água, que em recompensa se 

estipulava, para se conduzir ao Quintal dos mesmos recorrentes: Me pediam fosse 

servida conceder-lhes provisão de confirmação do sobredito contracto. E visto seu 

requerimento; a mencionada escriptura que mostrava ser lavrada na Nossa privativa do 

Senado da Camara da Cidade do Porto aos vinte e três dias do mes de Dezembro do ano 

precedente de mil sete centos noventa e seis; Informação, que houve pelo Corregedor do 

Civel da primeira Vara da Relaçam da mesma cidade do Porto, ouvindo aos oficiaes da 

Camara dela, que nam tiveram duvida na pertendida Graça, nem o Procurador de Minha 

Real Coroa, a quem se deu vista, por constar, que o expressado contrato he de utilidade 
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e vantajosa a cidade. Tendo a tudo consideração: Hei por bem de confirmar, como com 

efeito confirmo, e hei por confirmado o contrato reduzido à escriptura de que se trata. E 

Mando que a mesma se cumpra, e guarde, como nela se contem e declara: Por firmeza 

do referido remandei dar esta minha provisão, que as justiças, a que pertencer, 

cumprirão e guardarão, como nela se contem, a qual será registada nos livros da câmara, 

e onde mais necessário for; e valerá posto que sem efeito haja de durar mais de hum 

ano, sem embargo da Ordenação do Livro segundo […] quarenta em contrário. 

Deu fiança a folhas cento e noventa e duas do Livro […] delas apagar os Novos 

Direitos, que se liquidarem dever do valor do dito contrato, como constou per 

consentimento em forma dos oficiaes da arrecadaçam dos mesmos direitos, Registado 

no livro quinquagésimo sétimo do Registo Geral a folhas setenta e seis verso. Rainha 

Nossa Senhora o mandou pelos Ministros abaixo assignados do Seu concelho e seus 

Dezembargadores do País. Baltazar Bezerra Lima o fez em Lisboa a vinte e seis de 

Junho de mil setecentos noventa e sette. 

Desta gratis, e de assignatura oito centos reis. José da Silveira Zurarte a fez escrever 

Manuel Pedroso de Lima, Alexandre José Ferreira Castelo, José Alberto Leitão, Pagou 

quatro centos reis, e aos oficiaes mil e cem reis. Lisboa o primeiro de Julho de mil sette 

centos noventa e sete. Jerónimo José Correia de Moura, por Despacho do Desembargo 

do Paço de doze de Junho de mil sete centos noventa e sete. Registada na Chancelaria 

Mor da Corte, e Reino no Livro de Oficios e Mercês a folhas trezentas e quatorze. 

Lisboa o primeiro de Julho de mil sete centos noventa e sete. Tomás António Lopes da 

Costa. Nesta Secretaria do Registo geral das Mercês fica registada esta Provisão. Lisboa 

vinte e oito de Junho de mil sete centos noventa e sete. E pagou quatro centos e oitenta 

reis. Pedro Caetano Pinto de Morais Sarmento. 

 

Ilustríssimo Senado. Diz Diogo Leite Pereira Fidalgo da Casa de Sua Magestade que 

obteve a Provisão incluza, a qual pertende ele registo no Livro competente, tornando-se-

lhe a entregar a própria. Pede a Vossas Senhorias lhe façam mercê mandar, que se lhe 

registe na forma que pertende. E receberá mercê. 

fl. 29v. 
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E cumpra-se, e registe-se. Porto em Câmara doze de Julho de mil sete centos noventa e 

sete. Melo, Cardoso, Homem. 

Não contem mais a dita Provisão que fielmente aqui fiz registar. E à própria me reporto. 

Porto de Agosto cinco de mil sete centos noventa e sete anos. António Ribeiro da Silva 

e Queirós a fiz escrever e assinei. 
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Doc. 8 – Auto de Averiguação e Regulamento do encanamento de duas penas de água 

do chafariz das Taipas para a Casa de S. João Novo, pela casa e quintal de Maria Pessoa 

de Melo, 18 e 19 de Julho de 1797 [transcrição de documento inédito] 

 

REGISTO Geral da Câmara Municipal do Porto – Livro das Compras [Manuscrito]. 

1790-1825, Lv. 19, fl. 94-96. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do 

Infante. 

 

Cabeçalhos:  

O Procurador da Cidade com o Architeto da mesma; e o Mestre Bartolo de Can.º 

regulem o encanamento do modo mais cómodo que possa ser, e que menos prejuízo 

faça ao Público, e ao Particular. Mando de tudo hum Auto. […] Porto, 12 de Julho de 

1797. 

 

Proceda-se na forma do Auto remetendo-se este à Junta das Obras Publicas para ali ficar 

autorizado, dando-se as precisas certidões. Porto 19 de Julho de 1797. 

 

Diz Diogo Leite Pereira de Lima e Melo que obteve de S. Magestade confirmação do 

contrato feito com a Ill.ma Junta das Obras Publicas, para do chafariz das Taipas se 

darem duas penas de ágoa, para o quintal das cazas do sup.te [suplicante] e como a 

mesma agoa se hade encaminhar pella loja das Casas e quintal de Maria Pessoa, e ella 

está agora rebaixando as lages das mesmas suas casas e hé por isso m.to [muito] 

necessário que o suplicante faça tão bem o encanamento para a dita água por se 

evitarem maiores despesas, e se tornarem a inquietar os moradores dasquellas casas. 

Recorre a Vs.a suplicando a m.ce [mercê] de lhe facultar o poder fazer o encanamento 

do cunhal da casas para onde se hade mudar o chafariz, athé entrar na loge da dita casa 

de Maria Pessoa, hindo o Procurador(?) da cidade examinar o modo mais conveniente e 

sem ofença do publico para se fazer o dito encanamento até entrar no loge da dita casa, 

fazendo o sp.te [suplicante] toda a despesa a sua custa. 
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P.aV.S.ria lhe faça a m.ce que suplica. 

 

[Fl. 94v. em branco]  

 

Auto de Averiguação 

 

Ano de Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil sete centos e noventa e sete 

anos aos dezoito dias do mês de Julho do dito ano nesta cidade do Porto e rua das 

Taipas freguesia de Nossa Senhora da Vitoria e moradas de Maria Pessoa de Melo onde 

forao vindos o Architeto da Cidade o Doutor Teodoro de Sousa Maldonado e o 

Procurador da Cidade Manuel Teles Correia Maia, e o Mestre Bartolomeu de Carvalho 

pedreiro para efeito de averiguarem a [...] requerida pelo Illustríssimo Diogo Leite 

Pereira em virtude da respeitável portaria do Ilustríssimo Senhor Chanceler Governador 

das Justiças e Presidente das obras públicas. E vendo e examinando os ditos Architeto e 

pedreiro por elles doi dito que o modo mais cómodo e natural para o encanamento das 

duas penas de água que devem derigirsse do novo projetado chafariz das Taipas para o 

quintal do Ilustríssimo Diogo Leite Pereira de Lima: acharão que a mesma água devia 

ter o seu registo na mesma pia onde a mais se destribuhice para as fontes depois de [...] 

toda não só porque em liberdade hé que deve fazerse esta medida mas também porque 

livravão o publico da servidão de outro cano ao longo da rua das Taipas desde a pia 

onde prencepia o repuxo fechado, e ao particular da despeza dele: quanto ao aqueduto 

que desde o chafariz deve continuar até as logeas de Maria Pessoa de Melo não conste 

senão em hum cano, que decendo da pia da repartição para a rua se deve encaminhar 

fechado em repuxo ao longo, e por baixo do passeio, que lhe deve servir de [...] ate as 

logeas da referida Maria Pessoa de Melo, e este o modo mais cómodo e seguro que 

julgarão para a sobredita obra e por esta forma dicerão que tinhão feito a sua 

averiguaçãoo de que de tudo dou fé e assignarão. Com o Procurador da Cidade e cá José 

Joaquim de Oliveira o escrevi e assignei. 

 

fl. 94v. 
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Doc. 9 – Escritura de testamento de Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim (1797-1869). 

 

CEDOFEITA, Administração do Bairro de – Registo de Testamento [Manuscrito]. 

1869, fl. 2v-8. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante, Porto, Portugal. 

 

 

Registo dos Testamentos com que falleceu Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim, 

morador que foi no Largo de São João Novo desta Cidade. 

 

1º Testamento 

 

Em nome de Deus ámen. Digo eu Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim, morador no 

largo de São João Novo, da freguesia de São Nicolau da Cidade do Porto, que estando 

de saúde e perfeito juízo, que Deus foi servido inceder-me, mas receiando a morte, 

tenho resolvido fazer como por este faço, o meu testamento, na forma e da maneira 

seguinte. Sou catholico apostólico romano, e no gremio desta Igreja espero viver e 

morrer. Declaro que sou viuvo de Maria Cristina de Faria, de quem tive uma unica filha  

por nome Gertrudes das Dores Leite Pereira de Faria Cernache de Melo e Alvim, já 

fallecida, e portanto nao tenho herdeiros descendentes, nem mesmo ascendentes, que 

por força de lei tenham d'haver parte alguma da minha herança por meu fallecimento, 

antes me é livre dispor de todos os meus bens, o que passo a fazer da maneira seguinte. 

Instituto e nomeio por minha unica e universal herdeira a minha irmã Luísa Leopoldina 

Leite Pereira de Melo, comigo residente, com as obrigações e condições seguintes. 

Quero que por meu fallecimento o meu corpo seja amortalhado com o habito de Nossa 

Senhora do Carmo, e por seis pobres a cada um dos quaes se dará a esmola de dous mil 

reis, conduzido para a Igreja dos extintos frades do Carmo desta Cidade, onde se me 

dará um officio de corpo presente de trinta Padres, e concluido este e à noite levado para 

o cemiterio do Repouso, e sepultado no jazigo de familia, que ali possuo, ficando junto 

e do lado da minha querida esposa e chorada filha. Declaro que tanto o meu funeral, 
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como a condução do meu corpo para a Igreja e cemiterio seja tudo feito sem pompa e 

em tudo conforme o que fiz à minha esposa e filha. Determino, que no dia do meu 

fallecimento, e nos dous dias immediatos se digão missas gerais por minha alma em 

todas as Igrejas desta Cidade, e nas de Vila Nova de Gaia, São Cosme de Gondomar e 

Jovim, sendo a esmola de cada uma destas de quinhentos reis. Quero que alem destas 

missas se mande dizer mais duzentas, applicadas por minha alma, e em por minha 

esposa; e em por minha filha, e em por meus paes; e em por meus irmãos, e 

ultimamente e em por todos os meus amigos e bemfeitores, sendo a esmola de cada uma 

destas de trezentos reis, e satisfeitas no espaço de dous annos. Deixo à minha sobrinha e 

afilhada Gertrudes Emília, filha legitima de meu fallecido irmão Joaquim Augusto Leite 

Pereira, a minha casa e quinta de Quebrantões, com todas as suas pertenças na freguesia 

d'Oliveira do Douro Concelho de Gaia, bem como mais lhe deixo todos os foros e 

dominios directos que possuo na referida freguesia d'Oliveira do Douro, e nas de São 

Cristóvão de Mafamude, e Avintes, bem como o cazal denominado da Pousada, da 

freguesia de Perosinho, e a da Alheira na de Pedrozo, freguesiaas estas todas no referido 

Concelho de Gaia, e alem destes bens, foros e dominios directos que ficão mencionados 

mais lhe deixo dous contos de reis em metal - são dous contos de reis. Deixo à minha 

sobrinha Maria Helena, filha legitima do meu referido irmão Joaquim Augusto Leite 

Pereira, a minha caza e quinta d'Atães com todas as suas pertenças na freguesia de 

Jovim, Concelho de Gondomar, bem como mais lhe deixo todos os foros e dominios 

directos que possuo na referida freguesia de Jovim, na de São Cosme de Gondomar, na 

de Campanhã deste Concelho do Porto, na de São Romão de Coronado, Concelho de 

Santo Tirso, e ultimamente o foro que possuo no lugar da Lagoncilha Comarca de Vila 

Nova de Famalicão, e que pagou actualmente Manuel Joaquim da Silva Costa Reis, e 

alem destes bens, foros e dominios directos mencionados, mais lhe deixo dous contos de 

reis em metal. Declaro e determino que as ditas minhas sobrinhas acima referidas 

Gertrudes Emília e Maria Helena não tomarão conta, nem serão senhoras dos bens, 

foros e domínios directos e dinheiro que acima lhes deixo, sem completarem vinte e 

cinco annos, e em quanto não completarem, será a minha irmã Luísa e universal 
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herdeira a dar a cada huma dellas mensalmente vinte seis reis obrigada, porem se em 

antes de completarem os vintes e cinco annos, cazarem à vontade e com approvação da 

dita minha irmã Luísa, poderão nesse cazo tomar conta de tudo que acima lhe deixo. 

Deixo à Misericórdia desta Cidade do Porto, quatro contos de reis metal, com obrigação 

porem de mandar dizer annualmente no dia vinte e um de Março, uma missa por alma 

de minha fallecida mãe, assestindo a esta missa seis pobres, e no fim da qual se dará a 

cada um delles a esmola de cinco mil reis, perfazendo assim a quantia de trinta mil reis 

annuaes. Declaro que estes seis pobres, será escolhido cada um delles das seis 

freguesias desta Cidade, bem como se o dia vinte e um de Março for empedido, se dirá 

no dia emmediato desempedido. Deixo à Misericórdia da Vila de Chaves, um conto de 

reis metal para sustento do hospital a seu cargo, com obrigação porem de mandar dizer 

annualmente uma missa applicada por minha alma no dia sete do mez d'Agosto. Deixo à 

Misericórdia da Cidade de Guimarães, um conto de reis para sustento do seu hospital 

com obrigação porem d'uma missa annual por alma da minha referida filha no dia 

quinze do mez de Junho. Deixo à Misericórdia da Vila da Feira oito contos de reis 

metal, para principio e fundo d'um hospital com a obrigação porem d'acceitar e recolher 

nelle os pobres da freguesia de Macieira de Savines do Concelho da dita Feria, porem se 

a referida Misericórdia da Feira não tover, ou não der princípio ao hospital dentro em 

tres annos, nesse cazo os ditos oito contos de reis reverterão para a Câmara Municipal 

da referida Vila da Feria, com a condição de os empregar em melhoramentos que 

julgam necessarios nas caldas de São Jorge do seu Concelho. Deixo à Misericórdia da 

Vila d'Azurara no Concelho de Vila do Conde, oito centos mil reis, metal, com 

obrigação d'uma missa annual applicada por minha alma no dia sete d'Agosto. Deixo ao 

Hospital de São Marcos da Cidade de Braga dous contos de reis metal com obrigação 

d'uma missa annual applicada por alma de milha fallecida esposa no dia vinte e oito de 

Janeiro. Deixo à Ordem Terceira de nossa Senhora do Carmo desta Cidade dous contos 

de reis metal para fundo do seu hospital, com obrigação d'uma missa annual applicada 

por alma de minha fallecida filha no dia quinze de Junho. Deixo à Ordem Terceira de 

São Francisco e Santo António de Vila Nova de Famalicão, seis centos mil reis metal, 
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com obrigação porem de tres missas annuaes, sendo a primeira no dia vinte ito de 

Janeiro, por alma da minha fallecida esposa, a segunda no dia quinze de Junho, por alma 

de minha fallecida filha, e a ultima no dia sete d'Agosto por minha alma. Deixo à 

Irmandade do Senhor dos PAssos e Cruz de Cristo, erecta na Igreja de São João Novo 

desta Cidade seis contos de reis metal com obrigação porem de dar annualmente na 

Quinta Feira Maior a doze pobres, a esmola de cinco mil reis a cada um perfazendo 

assim a quantia de sessenta mil reis annuaes. Deixo à Irmandade de Nossa Senhora do 

Terço e Caridade desta Cidade, quatro contos de reis metal para fundo do seu hospital 

com obrigação porem d'uma missa annual no dia sete d'Agosto por minha alma. Deixo à 

Confraria das Almas de Santa Catarina desta Cidade, a quantia de quatro centos mil reis 

metal, com obrigação porem d'uma missa annual no dia vinte e oito de Janeiro, por alma 

de minha referida esposa. Deixo à Confraria do Sacramento da freguesia de São Nicolau 

desta Cidade seis centos mil reis metal com obrigação porem d'uma missa annual por 

alma de minha fallecida irmã Isabel ficando à escolha da confraria, o dia para a mesma. 

Deixo à Confraria do Sacramento do Bom Jesus de Gaia na freguesia de Santa Marinha 

de Vila Nova de Gaia, seis centos mil reis metal para fundo da mesma Confraria, e 

quando esta seja extincta ou transferida para outra qualquer Igreja, mesmo ainda para a 

de Santa Marinha de Vila Nova de Gaia, quero então que a quantia que acima lhe deixo 

seja tambem transferida para a Irmandade do Senhor dos Passos e Cruz de Cristo acima 

referida. Deixo à Archi-Confraria do Coração de MAria, erecta ma Igreja de São Bento 

desta Cidade duzentos mil reis metal. Deixo para o culto da imagem de Nossa Senhora 

das Dores, que se venera na Igreja dos extinctos Congregados desta Cidade cem mil 

reis, igual quantia à que se venera na Igreja dos extinctos frades do Carmo desta Cidade, 

e finalmente igual quantia à que se venera na Igreja do Seminário Diocesano, outrora 

Igreja dos Religiosos denominados de Grilos desta Cidade. Deixo ao Colégio dos 

Meninos Orfãos desta Cidade, denominado da Graça um conto de reis metal. Deixo à 

Creche de São Vicente de Paula desta Cidade, um conto de reis nominal em inscripções, 

sendo-lhe dadas nesta quantia, quatro inscripções de cem mil reis cada uma, e que 

herdei de minha fallecida filha acima referida. Deixo aos Meninos Desamparados de 
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Campanhã um conto de reis metal. Deixo à Associação Consoladora dos afflitos desta 

Cidade, e de que é Presidente a Excellentissima Condessa de Resende e, dous contos de 

reis nominaes em inscripções para fundo da dita associação. Deixo ao Asilo das 

Raparigas abandonadas desta Cidade quatro centos mil reis metal. Deixo ao Hospital 

dos Lázaros e Lázaras, Entrevados e Entrevadas, que administra a Misericórdia desta 

Cidade, duzentos mil reis a cada um destes hospitaes. Deixo às Velhas chamadas de 

Camarão, e das Fontainhas desta Cidade, quatro centos mil reis metal, afim d'as 

referidas Velhas entre si igualmente repartirem. Deixo às Recolhidas do convento de 

Nossa Senhora do Patrocínio desta Cidade chamado o do Ferro quatro centos mil reis, 

afim de as referidas Recolhidas, entre si igualmente repartirem. Deixo às Religiosas dos 

Conventos = das Terezinhas em Braga 

[…] 

de dez mil reis cada uma, para vinte pobres de cada uma das freguesias seguintes - São 

Nicolau desta Cidade - Santa MArinha de Vila Nova de Gaia - Oliveira do Douro - 

Santo André de Canidelo, freguesias estas no Concelho de Gaia, e ultimamente Jovim 

no Concelho de Gondomar, sendo estes pobres escolhidos pela minha referida irmã 

Luísa, e universal herdeira. Deixo a associação dos Alfaiates desta Cidade, e que tem 

por Padroeira Nossa Senhora d'Agosto, seis centos mil reis para fundo da sua 

associação. Deixo a José Teófilo de Moura, digo a José Teófilo meu feitor, seis centos 

mil reis metal, bem como seis acções da Companhia Viação Portuense, e tudo isto por 

uma só vez, e alem disto mais lhe deixo trinta mil reis annuaes em quanto vivo for, que 

lhe serão satisfeitos pela minha referida irmã Luísa, e fallecido cesserá esta pensão. 

Deixo aos filhos do referido José Teófilo meu feitor por nome - Cristina - Isabel - e 

Álvaro, cincoenta mil reis metal a cada um destes. Deixo a Joaquim Ant[…] Nunes 

Bernardo, meu compadre morador no Concelho de Castelo de Paiva quatro centos mil 

reis metal, e aos filhos deste que forem vivos e sejão meus afilhados, cincoenta mil reis 

a cada um. Deixo à minha afilhada Amélia, filha de Martinho Nunes Bernardes de 

Castelo de Paiva […] mil reis. Deixo a meu sobrinho João da Paiva, filho de minha 

cunhada Dona Miquelina Ribeiro de Faria dous contos de reis metal, e aos irmãos deste 
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Adriano e Álvaro, um conto de reis a cada um, metal. Deixo à minha cunhada Dona 

Emília Ribeiro de Faria, casada com Francisco de Sousa Ferraz Cadaval, um conto de 

reis metal. Deixo a meus cunhados Manuel Ribeiro de Faria, e Dona Isabel Maria de 

Faria, um conto de reis metal a cada um. Deixo a meu primo Augusto Bento de Miranda 

Montenegro, quinhentos mil reis metal. Deixo a meu afilhado José Leite Pereira de 

Melo, residente em Penafiel, quinhentos  mil reis metal. Deixo ao meu afilhado Álvaro, 

filho de Diogo Leite Pereira de Melo, duzentos mil reis metal para compra d'um relogio. 

Deixo ao meu afilhado, filho d'António Guilherme da Silva Ramos da Cidade de Braga, 

e cujo nome ignoro, cem mil reis metal; igual quantia deixo a uma afilhada, o qual 

nome ignoro tambem, filha d'António Pereira d'Azevedo, morador em Loivos da 

Ribeira Concelho de Mesão Frio, e igual quantia a outra afilhada que por nome não 

perca, tambem, filha de José da Rocha Leão, morador em Campo Belo, da freguesia 

referida de Vila Nova de Gaia. Deixo a todos os outros meus afilhados, que o 

mostrarem ser pela certidão do seu baptismo, doze mil reis metal a cada um. Deixo à 

viuva de meu irmão Joaquim Dona Guilhermina Augusta d'Outeiro, quatro contos de 

reis metal, e em quanto não for embolsada desta quantia, a minha herdeira e irmã Luísa 

lhe dará annualmente os juros dos ditos quatro contos de reis a razão de seis por cento. 

Deixo a Sua Alteza Dona Adelaide, viuva do Senhor Dom Miguel de Bragança e 

Borbão, vinte acções das que possuo do Banco de França, cujos titulos se acham em 

poder de Monsiur Hottinguer e Companhia, Banqueiro em Paris. Deixo ao Conselheiro 

António Dias d'Oliveira, residente em Lisboa, e na falta deste a suas filhas Dona Maria 

e Dona Rita, quatro contos de reis metal, bem como mais quatro acções da antiga 

Companhia d'Agricultura do Alto Douro, que se achão averbadas em meu nome. Deixo 

a Cosme da Cunha Cabral desta Cidade a quantia de dous contos de reis metal, e igual 

quantia a Narcizo José Martins negociante desta Cidade. Deixo a António Luísa Soares, 

lente de Mathematica nesta Cidade, duzentos mil reis metal, e igual  quantia tambem 

deixo a Joaquim Inácio de Lima desta mesma Cidade. Deixo a Hermenegildo da Silva 

Tavares da freguesia de Canedo, Manuel Pais da Maia, da freguesia de Landim, e 

Doutor João Correia Pacheco Pereira de Magalhães da freguesia da Madalena no 
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Concelho de Paredes, duzentos mil reis a cada um destes. Deixo  a Joaquim Tertuliano 

Ferreira de Sousa desta Cidade, e que foi meu feitor cem mil reis. Deixo aos meus 

feitores António Joaquim de Resende e Oliveira da Vila d'Arrifana, António Maria 

Guilherme da Silva Ramos da Cidade de Braga, António Pereira d'Azevedo de Loivos 

da Ribeira, tresentos mil reis a cada um destes. Deixo a Manuel Martins de Castro 

Aniceto da freguesia de São Cosme de Gondomar, um faqueiro de prata com doze 

talheres completos, e as outras peças que pertencem ao mesmo faqueiro, sendo-lhe este 

dado d'entre os que possuo. Deixo ao Reverendo Manuel Pinto Tavares do lugar 

d'Aguiar, freguesia de São Cosme de Gondomar, duzentos mil reis metal, com 

obrigação porem de dizer uma missa annual em quanto vivo for por minha alma na 

Capela de Atães, freguesia de Jovim. Deixo ao Senhor António José Antes Guerreiro 

Junior, da Vila de Chaves tresentos mil reis metal. Deixo aos meus criados - Guarrido - 

Luís, Manuel Matias e Manuel Pedrosa, que foi meu camarada, cincoenta mil reis a 

cada um destes, e igual quantia de cincoenta mil reis, deixo a cada uma das minhas 

criadas Ana Lixa, e Matilda d'Armavão, se todos estiverem ao meu serviço no acto do 

meu fallecimento. Deixo mais a todos os meus criados e criadas que se acharem ao meu 

serviço no acto do meu fallecimento, doze mil reis metal a cada um destes. Nomeio por 

meus testamenteiros a minha refeida irmã e universal herdeira Luísa Leopoldina Leite 

Pereira de Melo, e os Conselheiros António Dias d'Oliveira, acima referido, e César 

Ribeiro Abranches Castelo Branco, deixando a estes dous ultimos como prova da minha 

amizade, e pelo seu trabalho o seguinte: ao Conselheiro António Dias d'Oliveira, alem 

do que acima lhe deixo, mais lhe deixo dous contos e quinhentos mil reis metal, e ao 

Conselheiro César Ribeiro Abranches Castelo Branco, igual quantia de dous contos e 

quinhentos mil reis, e alem desta quantia mais lhe deixo uma salva de prata, antiga, que 

tem azas, e um par de castiçaes de prata chamado de Campo Belo. Declaro, que os 

legados que acima deixo são por uma só vez. E nesta forma hei por feito e acabado o 

meu testamento, revogando qualquer outro, que por ventura appareça anterior a este, 

pedindo às Justiças de Sua Magestade o hajão por firme e valioso, e lhe dêm e fação dar 

inteiro cumprimento por me ser penozo escrever em razão da minha idade, roguei e pedi 
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ao Reverendo António Joaquim Soares, Abade da freguesia de São Nicolau desta  

Cidade, que este por mim o fizesse e escrevesse, e depois de feito e escripto eu li, e 

vendo que estava conforme com o que eu lhe havia ditado, e à minha vontade, o vou 

assignar juntamente com elle escriptor depois de o ter competentemente rubricado com 

o sobrenome de Leite de que uzo. Porto, Largo de São João Novo vinte e tres de Junho 

de mil oito centos sessenta e nove. Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim - o Abade 

António Joaquim Soares. Deixo à Ordem da Santíssima Trindade desta Cidade, um 

conto de reis para curativo dos doentes do seu hospital. Deixo à Misericórdia da Vila 

d'Azurara mais duzentos mil reis. Deixo ao Asilo das Raparigas Convertidas e 

abandonadas desta Cidade vinte acções do Banco Nacional Ultramarino, digo vinte em 

acções para fundo do mesmo azilo. Porto nove de Julho de mil oito centos sessenta e 

nove - Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim - Approvação: Saibão os que este auto 

virem, que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil oito centos 

sessenta e nove, aos nove dias do mez de Julho, nesta Cidade do Porto, Largo de São 

João Novo, nas cazas numero doze das moradas do Excellentissimo Álvaro Leite 

Pereira de Melo e Alvim, viuvo, e proprietário, aonde eu tabelião vim; e ahi perante 

mim, e as cinco testemunhas edonias ao diante declaradas e minhas conhecidas, 

compareceu o mesmo; reconhecendo proprio de mim tabelião, e referidas testemunhas, 

e pelas mesmas e por mim igualmente reconhecido em seu perfeito juizo, livre de 

coação: ahi pelo mesmo Excellentissimo Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim, me foi 

entregue este seu testamento escripto por António Joaquim Soares, Abade desta 

freguesia, nas nove paginas retro, assignado pelo Testador e pelo escriptor, e rubricado 

por aquelle em cada primeira pagina de cada meia folha com o seu sobrenome - de Leite 

- contendo mais um additamento escripto e assignado pelo proprio punho do testador, 

tudo ate onde dei principio a este auto; dizendo-me que de sua livre vontade assim o 

tinha ordenado, que o tinha lido, e como interesse à sua vontade e queria lhe 

approvassepara que tivesse validade. Examinei o mesmo testamento e nelle não 

encontrei emenda, entrelinha, nota marginal ou outra alguma couza que duvida faça, e 

por isso lhe approvei, e para os devidos effeitos lavrei este auto. A tudo forão 
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testemunhas presentes Joaquim António Lopes, casado, negociante, morador na rua das 

Flores, Carlos Maria de Paiva Ribeiro, casado negociante, morador na rua de 

Belomonte, Lourenço Alves Salazar, casado, negociante, morador no Largo de São 

Domingos. Luís Maria d'Oliveira, solteiro, negociante, morador na rua das Taipas, e 

António Quaresma de Matos, solteiro, caixeiro, morador na rua das Flores, todos desta 

Cidade, maiores e cidadãos portuguezes, que vão assignar com o testador depois de com 

elle ratificarem este auto que perante todos foi lido em vos alta por mim tabelião que 

dou fé ter sido praticado todo este acto sem interrupção: Eu Tibério Augusto Pereira 

Mendes o escrevi e assigno em publico e razo este testemunho de verdade. Lugar do 

signal publico. Tibério Augusto Pereira Mendes. Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim. 

Joaquim António Lopes. Carlos Maria de Paiva Ribeiro. Lourenço Alves Salazar. Luís 

Maria d'Oliveira. António Quaresma de Matos. Sobrescipto. Testamento do 

Excellentissimo Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim, viuvo, proprietário, morador no 

Largo de São João Novo, freguesia de S. Nicolau desta Cidade do Porto, fechado cosido 

e lacrado, em acto continuo d'approvação na presença do Testador e testemunhas, em 

nove de Julho de mil oito centos sessenta e nove, por mim o Tabelião Tibério Augusto 

Pereira Mendes. Cota d'abertura. Foi este testamento aberto no dia d'hoje e não contem 

couza que duvida faça alem d'algumas emendas de letras que ficão apontados, no 

respectivo auto d'Abertura. Porto e Administração do Bairro Ocidental vinte de 

Novembro de mil oito centos sessenta nove. O Administrador - Soares Cardozo - Verba 

de sello - Lugar do sello das armas reaes - Numero quatorze mil trezentos e quatorze - 

Pagou tres mil reis e seis centos reis de sello. Porto vinte e quatro de Novembro de mil 

oito centos sessenta nove - Vilar - Ribeiro Perraz 

 

2º Testamento 

 

Declaro eu Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim, viuvo, morador nesta minha caza do 

Largo de São João Novo, freguesia de São Nicolau desta Cidade do Porto, que tendo 

feito um testamento cerrao, approvado em nove de Julho de mil oito centos sessenta e 
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nove, pelo tabellião Tibério Augusto Pereira Mendes, o qual testamento ratifico em tudo 

aquillo em que por este o não vou alterar. Fica de nenhuma effeito o legado que 

n'aquelle testamento deixava à Misericórdia da Vila da Feira, e na sua falta à Câmara 

Municipal da mesma Vila, o qual por este revogo. Declaro que em vêz do legado de 

quatro contos de reis em dinheiro que fasia à Misericórdia do Porto, lhe lego oito contos 

de reis nominaes em Inscripções da Junta do Credito Publico de tres por cento, com os 

mesmos encargos e obrigações que impunho ao de quatro contos de reis que assim fica 

substituido. Declaro que em vez d'igual legado de quatro contos de reis feito à Ordem 

Terceira do Terço  e Caridade, lhe lego da mesma forma oito contos de reis nominaes 

em Inscripções da Junta do Credio Publico de tres por cento, ficando assim substituido o 

de quatro contos de reis em dinheiro, mas sujeito aos mesmoa encargos e obrigações 

este que lhe faço agora. Declaro que substituto tambem o legado d'um conto de reis em 

dinheiro, que fazia ao Colégio de Nossa Senhora da Graça (Meninos Orfãos desta 

Cidade) pelo de dous contos de reis nominaes em Inscripções da Junta do Credito 

Publico de tres por cento, sujeito aos  mesmos encargos e obrigações a que sujeitam o 

legado assim substituido. Deixo aos meus dous testamenteiros mais quinhentos mil reis 

para completar os tres contos. Deixo ao meu compadre Joaquim António Nunes 

Bernardes, mais um conto de reis alem do que lhe deizo n'aquelle meu testamento. 

Deixo a António Luísa Soares, Lente d'Academia Politécnica, alem de que deixo 

n'aquelle meu testamento, mais um conto de reis e um faqueiro de prata. Deixo à 

Confraria do Santíssimo do Bom Jesus de Gaia, mais duzentos mil reis do que deixara 

n'aquelle meu testamento, para completar oito centos mil reis. Deixo a meu afilhado 

Álvaro, filho de Diogo Leite, alem do que lhe deixo n'aquelle meu testamento, mais um 

conto de reis. Deixo ao meu feitor José Teófilo de Moura, mais um conto de reis alem 

do que deixo n'aquelle testamento. Deixo ao meu criado Luís, duzentos mil reis, alem 

do mais que receber por aquelle meu testamento, e a metade da minha roupa de pano 

melhor, e o resto da roupa minha irmã herdeira a dividirá do modo que quizer. Deixo a 

minha criada particular Matilde e à criada Ana Lixa, duzentos mil reis a cada uma, alem 

do que já deixo n'aquelle meu testamento. Deixo ao meu Capelão Padre Brandão, ao 
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Padre José Ribeiro, e ao Padre Francisco Bormão, cincoenta mil reis a cada um, com a 

obrigação de dizerem uma missa por minha alma. Deixo ao Senhor Abade de São 

Nicolau António Joaquim Soares, cento e cincoenta mil reis pelos seus direitos 

parochiaes. Deixo ao Sacristão Joaquim, da Irmandade dos Passos de São João Novo, 

doze mil reis. Deixo ao Santuário do Bom Jesus do Monte de Braga, trezentos mil reis, 

e igual quantia ao Santuário do Senhor de Matosinhos, freguesia do mesmo nome. 

Deixo ao Reverendo Padre Manuel Pinto Tavares duzentos mil reis alem do que deixava 

n'aquelle meu testamento. Deixo ao irmão do mesmo Padre Manuel Pinto Tavares 

duzentos mil reis. Deixo a Dona Euládia Ernestina d'Abreu Lima, filha do meu amigo o 

Excellentissimo José Maurício d'Abreu Lima, quarenta acções do Banco de Portugal em 

oito títulos de quinhentos mil reis cada um, e mais seis contos de reis nominaes em 

Inscripções da Junta do Crédito Público. Deixo à filha mais velha de Luciano Dias 

Pacheco, morador na Quinta da Taipa, lugar de Pousada, uma Inscripção da Junta do 

Crédiyo Público de tres por cento do valor nominal de quinhentos mil reis. Deixo a meu 

vizinho António Moldes dono da Tipografia proxima quanto centos mil reis em 

dinheiro. Recommendo à Santa Casa da Misericórdia desta Cidade e lhe peço que me 

não faça exequias algumas, e que o dinheiro, que com ellas havia de gastar, o distribua 

em esmolas pelos pobres. E por esta forma hei por findo este novo testamento, que 

quero que valha, pedindo as authoridades a quem competir, que o fação inteiramente 

guardar, e por me ser penozo muita escripta o mandei escrever por Tibério Augusto 

Pereira Mendes, tabellião desta Cidade, e depois de o ler o assigno. Porto dez de 

Novembro de mil oito centos sessenta e nove. Declaro em tempo quea quantia que aqui 

deixo ao Reverendo Abade da freguesia de São Nicolau desta Cidade em pagaento dos 

seus direitos parochiaes, é a de cincoenta mil reis, e não cento e cincoenta mil reis como 

por equívovo se escreveo. E mandei escrever esta pelo mesmo escriptor, e como elle 

vou assignar na mesma data em dez de Novembro de mil oito centos e sessenta e nove. 

Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim. Como escriptor - Tibério Augusto Pereira 

Mendes - Approvação - Saibão os que este auto virem, que no anno do Nascimento de 

Nosso Senhor Jezus Christo, de mil oito centos sessenta e nove, aos dez dias do mez de 
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Novembro nesta Cidade do Porto, freguesia de São Nicolau e Largo de São João Novo, 

e caza número doze das moradas do Excellentissimo Álvaro Leite Pereira de Melo  e 

Alvim, viuvo e proprietário, aonde eu tabellião vim, e ahi perante mim, e as cinco 

testemunhas edonias ao diante declaradas, e minhas conhecidas, compareceu o mesmo 

reconhecido pelo proprio de mim tabellião e referidas testemunhas, e pelas mesmas e 

por mim unanimamente reconhecido em seu perfeito juizo, e livre de toda e qualquer 

coacção: ahi pelo mesmo Excellentissimo Álvaro Leite PEreira de Melo e Alvim, na 

presença das testemunhas me foi entregue este seu testamento inscripto nas duas 

paginas retro por mim Tabellião, e por elle digo retro e principio desta por mim 

tabellião, assignado no fim pelo testador e por mim, e rubricado na primeira pagina pelo 

mesmo testador com o seu sobrenome de - Leite - dizendo-me que de sua livre vontade 

me tinha mandado escrever, que o lera e assignara e rubricada de seu proprio punho, e 

que achando-se assim conforme o tinha ditado, queria lho approvasse para que tivesse 

validade. Examinei o mesmo testamento, e nelle não encontrei emenda, entrelinha, nota 

marginal ou outra alguma couza que duvida faça, lhe approvei, e para os devidos 

effeitos lavrei este auto que comcei em seguida ao mesmo testamento. A tudo forão 

testemunhas presentes Carlos Maria de Paiva Ribeiro, casado, negociante, morador na 

rua de Belomento, Lourenço Alves Salazar, casado, negociante, morador no largo de 

São Domingos, Rodrigo José d'Oliveira Guimarães, casado proprietário, morador no 

mesmo largo de São Domingos, António Joaquim Correia de Freitas, solteiro, 

negociante, morador na rua das Flores, e Joaquim António Lopes, casado, negociante, 

morador tambem na rua das Flores, todos desta Cidade, maiores e Cidadãos 

Portuguezes, que vão assignar com o testador, depois de com elle ratificarem todo o 

conteudo neste auto, que em voz alta foi lido perante todos por mim tabellião, que dou 

fé ter sido praticado todo este auto sem interrupção. Eu Tibério Augusto Pereira Mendes 

o escrevi e assigno em publico e razo. Em testemunho de verdade - Lugar do signal 

publico - Tibério Augusto Pereira Mendes - Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim - 

Carlos Maria de Paiva Ribeiro - Lourenço Alves Salazar - Rodrigo José d'Oliveira 

Guimarães - António Joaquim Correia de Freitas - Joaquim António Lopes - Sobscripto 
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- Testamento do Excellentissimo Álvaro Leite Pereira de Melo e Alvim, viuvo e 

proprietario, morador no Largo de São Novo freguesia de São Nicolau desta Cidade do 

Porto, fechado, cosido e lacrado seu auto continuo d'approvação na prescrição do 

testador, e testemunhas em dez de Novembro de mil oito centos sessenta e nove por 

mim o tabellião Tibério Augusto Pereira Mendes - Cota d'abertura - Foi este testamento 

aberto no dia d'hoje e não contem couza que duvida faça como consta do respectivo 

auto exarado no livro segundo a folhas sete. Porto e Administração do Bairro 

Occidental vinte de Novembro de mil oito centos sessenta nove - O Administrador 

interino - Soares Cardoso - Verba de sello - Lugar do sello das armas reaes - Numero 

quatorze mil trezentos e quinze - Pagou mil e oito centos reis de sello. Porto, vinte e 

quatro de Novembro de mil oito centos sessenta e nove - Vilar - Ribeiro Perriz.  

Não contem mais os ditos testamentos, suas approvações sobscriptos, cotas d'abertura e 

verbas de sello que tudo aqui fiz registrar dos proprios a que me reporto em poder de 

apresentante, que de como o recebeu abaixo assigna. E declaro que a fo tres verso, 

linhas trinta e tres entrelinhei as palavras - minha alma no dia sete d'Agosto - Deixo ao 

Hospital de São Marcos da Cidade de Braga, dous contos de reis metal, com obrigação 

d'uma missa annual applicada por - Porto e Administração do Bairro Ocidental vinte e 

cinco de Novembro de mil oito centos sessenta e nove. E declaro mais que a folhas 

cinco na primeira linha emendei o sobrenome de - Ribeiro - E eu José António de 

Carvalho Brandão o […] 

Seabra 

António Luís Soares 
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Doc. 10 – Registo dos testamentos de D. Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e 

Alvim (1808-1873), 17 de Janeiro de 1870, 5 de Abril de 1872 e 1 de Março de 1973. 

[transcrição de documento inédito] 

 

CEDOFEITA, Administração do Bairro de – Registo de Testamento [Manuscrito]. 

1873, fl. 17-23v. Acessível no Arquivo Histórico da Casa do Infante, Porto, Portugal. 

 

 

Registo dos Tres Testamentos com que falleceu D. Luísa Leopoldina Leite Pereira de 

Melo e Alvim, moradora que foi na rua de S. João Novo desta Cidade. 

 

1º Testamento 

 

Eu Dona Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim, solteira de maior idade, 

moradora nesta minha casa do Largo de São João Novo numero doze, freguesia de São 

Nicolau desta cidade do Porto, achando-me no meu estado ordinário de saude e em meu 

perfeito juízo, faço o meu testamento pela forma seguinte. Sousa christã, catholica, 

apostolica romana, e nesta fé espero viver, morrer e salvar-me pelo merecimentos de 

Nosso Senhor Juses Christo, e pela intercessão que umildemente imploro da Sua Mãi 

Maria Santissima, e de todos os anjos e sanctos. Sendo Deus servido levar-me desta 

vida, quero ser amortalhada em habito de lã, da venerável Ordem de Nossa Senhora do 

Carmo de que sou irmã Terceira, e que o meu funeral se faça sem pompa na Igreja dos 

extinctos Carmelitas desta Cidade aonde se me fara officio de corpo presente, que ali 

será conduzido por seis pobres, dando-se a cada um delles a esmola de mil e quinhentos 

reis, e sendo depois depositada no jazigo de familia no cemiterio do Prado do Repouzo, 

aonde descança meu irmão Álvaro Leite, minha cunhada e minha sobrinha. Quero mais 

que no dia seguinte ao do meu fallecimento, e no do meu funeral se forem 

desempedidos, e aliás nos dous primeiros que o forem, se digão missas geraes por 

minha alma, d'esmola de quinhentos reis digo d'esmola de quinhentos reis cada uma, 



 

 
 
 

214 

 
 
 

nas duas Igrejas do Carmo, na de São Nicolau, e na de São João Novo desta cidade. 

Além destas missas, quero que mais se mandem dizer quatro centas pela minha alma, 

cem pela de minha mãi, outras cem pela de meu pai, duzentas pela de meu irmão 

Álvaro, cem pela de meu irmão Joaquim, outras cem pelas almas de meus irmãos Diogo 

e Isabel, sento cincoenta por cada um, cem pela de minha querida sobrinha Gretrudes 

Maria das Dores, outras cem pela de minha cunhada Maria Cristina, outras cem pela 

alma dos meus parentes, amigos e bemfeitores, e todas estas d'esmola de trezentos reis 

cada uma, e ainda mais cem da mesma esmola pelas dos criados e criadas da minha caza 

e familia, as quaes serão satisfeitas dentro d'um anno. Não tendo descendentes nem 

ascendentes instituo minhas herdeiras universais as minhas duas sobrinhas Gertrudes 

Emília e Maria Helena, filhas legitimas de meu irmão Joaquim Augusto Leite PEreira 

de Melo e Alvim, e de sua mulher Dona Guilhermina Augusta do Outeiro, querendo que 

minha sobrinha Gretrudes Emilia tenha todos os bens, direitos e acções assim como 

todos os encargos a elles inherentes, ou delles emergentes que eu possuir nas terras que 

ficão ao sul do rio Douro, sem delles dar partilha, exceptuados somente aquelles desses 

bens de que eu disposer em especial, e ficando os mais sujeitos aos encargos que lhe 

designar. E da mesma forma a outra minha sobrinha Maria Helena, ha[…] os bens que 

eu possuir nas terras ao norte do mesmo rio Douro, com as mesmas excepções direitos e 

encargos, ficando uma e outra igualmente sujeitas ao cumprimento dos meus legados 

geraes que não sejão impostos em certos e determinados bens, ou não consistão em bens 

especialmente designados. Esta disposição limita-se aos bens immoveis, ou 

immobiliarios, por que os bens moveis, e mobiliarios serão igualmente partidos entre as 

minhas duas herdeiras. Dos bens que possuir ao sul do rio Douro, excepto a casa 

denominada da probenda, d'um andar, com seu quintal e mais pertenças, e armazem 

denominado da corticeira, o outro denominado do engenho, e o outro denominado da 

cruz, com as suas pertenças, que ficarão precipuas a minha sobrinha Maria Helena , mas 

com o encargo que nestas propriedades imponho perpetuamente de vinte oito missas 

annuaes, que serão mandadas dizer em Braga; demais cincoenta missas ditas em outra 

qualquer terra, e um termo de missas do natal, sendo este da esmola de dous mil e 
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quatro centos reis e mais de esmola de doze mil reis annuaes para a Misericórdia 

d'Azurara. Exceptuo mais dos bens ao sul do Douro, que deixo precipuos a minha 

sobrinha Gertrudes Emília, a minha caza e quinta do Casal com a sua Capella e mais 

pertenças tal como a arremater em praça publica, com toda a mobilia que nella se achar, 

incluindo os paramentos e alfaias da Capella ainda que nella se não achem, a qual deixo 

à minha amiga Dona Eulália Cândida d'Abreu e Lima, impondo à minha herdeira 

Gertrudes a obrigação de lha entregar alludial, e livre de todo o dominio directo da 

mesma casa, quinta e pertenças. Deixo da mesma forma e com a mesma obrigação da 

minha herdeira Gertrudes lhe entregar alludiaes à mesma minha amiga Dona Eulália, o 

campo da Cortinha, com suas tres moradas de cazas sobradadas, que comprei em 

separado da quinta, mas com a condição de que serão uzufruturarias vitalicias deste 

campo e cazas as meninas suas criadas Joana da Silva Lixa e Matilde d'Araújo, se 

ambas estiverem ao meu serviço, ou para aquelle que nelle se conservar ao tempo do 

meu fallecimento. Sobre os bens que deixo precipuos à minha herdeira Gretrudes 

Emília, impondo-lhe a obrigação de dar annualmente a sua mãe pensão vitalicia de cem 

mil reis; ao meu feitor José Teófilo de Moura a pensão vitalicia de trinta mil reis 

annuaes, que lhe legou meu irmão Álvaro Leite sem prejuizo do direito que elle tem a 

ser pago por todos os bens da caza; à irmandade do Senhor dos Passos e Cruz de Cristo 

irecta na Igreja de São João Novo desta cidade, um conto de reis por uma só vez, mas 

com a obrigação de duas missas annuaes perpetuas, uma no anniversario do meu 

fallecimento, outra no dia dezanove de Novembro; assim como um termo de missas do 

natal, da esmola de dous mil reis, e quatro centas missas; mais será obrigada esta minha 

digo da esmola de dous mil e quatro centos reis; mais será obrigada esta minha herdeira 

Gertrudes pelos mesmos bens a distribuir uma esmola de quinhentos reis a cada um dos 

pobres que se acharem nos recolhimentos dos lazaros e lazaras, entrevados e entrevadas, 

velhas do Camarão e Fontainhas e convertidas e abandonadas, bem como a esmola de 

mil reis a cada uma das recolhidas do Ferro, isto por uma só vez, e devendo dar-se por 

satisfeitas estas esmolas com uma declaração dos directores destes estabelecimentos; 

mais será obrigada a dar à Associação Consoladora dos Aflitos a quantia de cincoenta 
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mil reis por uma só vez, ficando entendido, que estas esmolas são para os ditos 

estabelecimentos desta cidade do Porto. Mais dará da mesma forma cincoenta mil reis a 

cada uma das escolas dos meninos e meninas estabelecidas pela Venerável Ordem 

Terceira de Nossa Senhora do Carmo desta cidade. Dos bens que possuir ao norte do rio 

Douro exceptuo as cazas que actualmente possuo na rua das Flores desta cidade com o 

encargo do uzufruto vitalicio que estão sujeitas a favor do Padre Dom Pedro Huet, 

assim como as que possuo tambem na rua da Reboleira, as quaes duas moradas de cazas 

e suas pertenças com os encargos que teverem, e com os direitos e acções dellas 

provenientes, deixo às minhas amigas Dona Maria da Glória Dias d'Oliveira e a sua 

irmã Dona Rita Amélia Dias d'Oliveira, e na falta d'uma à que me sobreviva, filhas do 

Conselheiro António Dias d'Oliveira em reconhecimento da amizade que esta família 

consagrou sempre a toda a minha, ficando todos os mais bens precipuos na forma já 

determinada à minha herdeira Maria Helena, e só com o encargo perpetuo que imponho 

nos de Loivos da Ribeira, e mais terras do Concelho de Baião de mandar dizer uma 

missa no princípio de cada semana, e outra no principio de cada mez. Declaro que nos 

bens emmobiliarios de que tenho disposto se não comprehendem os dinheiros, jóias, 

trastes d'ouro ou prata, acções de companhias, bancos, fundos publicos e dividas activas 

não deixadas; por que todos estes objectos aonde quer que appareção serão igualmente 

partidos entre as minhas duas sobrinhas e herdeiras, uma vez satisfeitos os meus 

legados, que não são especialmente impostos a cada uma dellas pelos bens que lhe 

deixo precipuos. Declaro mais que minha sobrinha Gertrudes pelos bens livres da quinta 

de Campo-Belo, mandará dizer annualmente e perpetuamente sete missas no oitavario 

do natal, ou nos primeiros seguintes dias desempedidos no altar de Nossa Senhora do 

Rosário, que se venera na Igreja de São João Novo desta cidade e que a outra minha 

sobrinha Maria Helena mandará da mesma forma dizer mais dez missas no oitavario dos 

Santos, impostas no quintal desta caza de São João Novo. Como lembrança d'amizade 

verdadeira, deixo à minha amiga Dona Rita de Cassia d'Azevedo Coutinho, casada com 

o Conselheiro António Dias d'Oliveira, um annel de luto com um solitario, que me deu 

meu irmão Álvaro. Deixo ao meu feitor José Teófilo de Moura, um conto de reis 
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nominaes em inscripções de tres por cento e na sua falta às suas duas filhas; à minha 

criadas Ana Lixa um acção de cem mil reis da companhia utilidade publica; a João de 

Paiva de Faria Leite Brandão, uma acção do Banco Mercantil; a todos os meus criados e 

criadas que estiverem ao meu serviço ao tempo do meu fallecimento, incluindo aquelles 

a quem tenho feito legados especiaes, deixo nove mil e seis centos reis a cada um delles, 

e às mesmas minhas criadas mais deixo a cama em que dormirem, aparelhada com 

quatro lençoes dous cobertores e uma coberta, querendo mais que por ellas seja 

repartida toda a minha roupa de vestir, repartição que será feita pelo meu testamenteiro, 

como melhor entender, e havendo se por satisfeito este legado a criadas por um 

declaração jurada delle, independentemente de recibos. Nomeio meu testamenteiro o 

dito Conselheiro António Dias d'Oliveira, ao qual deixo dous contos de reis e duas 

serpentinas de prata, que meu irmão Álvaro Leite tinha comprado, as quaes sobre o 

pedestal tem uma figura do mesmo metal, e na falta delle passará este legado a qualquer 

das suas duas filhas já mencionadas, alem do que a estas tenho deixado. Quero que por 

minha alma se mande dizer uma missa por cada um dos sete seguintes sacerdotes, pelos 

padres Manuel Pinto Tavares, e seu irmão José Pinto Tavares da freguesia de São 

Cosme de Gondomar; pelo Reverendo Abade de São Nicolau, e pelos padres José 

Manso, João Severino, Francisco […], José Ribeiro, sendo esmola de cada uma destas 

missas de quatro mil e oito centos reis. Lego cada um dos tres, filho e filhas de meu 

primo Diogo Leite, tres pequenas salvinhas de prata de desert(?), que tem em volta lavor 

de paveira. Lego uma pulseira d'ouro cada uma das suas irmãas de minha amiga Dona 

Eulália, uma chamada Dona Maria, e outra Dona Feliciana. Lego a minha primeira e 

amiga Dona Constança Isabel Albuquerque Forbes, o meu pequeno oratorio que tem o 

Senhor morto com as duas pequenas joias de prata que lhe pertencem. Lego a minha 

prima amiga Dona Ana José de Bourbon, um pequeno crucifixo d'ouro, que costumo 

trazer comigo. Lego uma acção de cem mil reis de Banco União ao meu afilhado Luís 

Manuel da Silva Moreira, sobrinho de minha criada Joana da Silva Lixa, e outra igual 

acção do mesmo Banco, a minha afilhada Luísa, filha de Joaquim António Nunes 

Bernardes de Castelo de Paiva.  Lego a António Luís Soares lente de mathematica, dous 
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pequenos castiçaes de prata, que tem nome d'Isabel. Encarrego o meu testamenteiro de 

liquidar a minha herança, tomando conta della, e administrando-a, para satisfazer todos 

os meus legados, e fazer depois entrega della a quem pertencer, podendo se for 

necessario vender della os bens precizos para satisfação dos legados e mais encargos, 

segundo pesarem sobre as minhas herdeiras, as quaes só poderão receber, bem como os 

seus rendimentos, casando ou completando vinte e cinco annos d'idade. Entretanto e à 

custa dos rendimentos pertencentes cada uma das minhas herdeiras, pagará a sua mãi a 

penção de cem mil reis annuaes na forma em que lhe tenho deixado, satisfara os legados 

de missas e esmolas, e dará mensalmente vinte mil reis a cada uma, alem do que meu 

irmão Álvaro lhe deixou. Para a liquidação e satisfação dos legados concedo dous annos 

ao meu testamenteiro. E por esta forma tenho concluido este testamento, pelo qual 

revogo qualquer outro anterior, o qual vai por mim escripto, assignado, e rubricado, 

com o meu appellido - Leite - Porto dezassete de Janeiro de mil oito centos e setenta. 

Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim. Ressalvo um borrão que se acha na 

pagina quarta, assim como a emenda que na mesma pagina fiz da palavra - Ribeiro - em 

seguida a palavra - Loivos, e as emendas que fiz na palavra dous, e no artigo - ao - na 

pagina quinta e algumas grossuras de letras que se achão na escripta deste testamento. 

Era supra - Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim - Approvação - Saibão os 

que este auto virem, que no anno de nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 

oito centos e setenta, aos vinte oito dias do mez de Janeiro, nesta cidade do Porto e meu 

cartorio na rua de Sá da Bandeira e caza numero quatorze, perante mim tabelião e as 

cinco testemunhas idonias ao diante declaradas, e minhas conhecidas compareceu a 

Excellentissima Dona Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim, solteira, sui 

juris e moradora na sua caza do Largo de São João Novo, freguesia de São Nicolau 

desta cidade, reconhecida pela propria de mim tabellião e referidas testemunhas que nos 

certificamos da sua identidade, e pelas mesmas e por mim igualmente reconhecida em 

seu perfeito juizo e livre de toda e qualquer coacção de que dou fé: ahi pella mesma 

Excellentissima Dona Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim me foi entregue 

este seu testamento por ella escripto, assignado e rubricado, e comprehende as sete 
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paginas retro ate onde dei principio a este auto, dizendo-me que de sua livre vontade o 

tinha feito, e para que tivesse validade queria lhe approvasse. Examinei o mesmo 

testamento, e nelle encontrei leves emendas que vem a ser; na primeira pagina linhas 

dez, na palavra que diz - Douro - a linhas treze na palavra que diz - Igreja - a linha 

quatorze na palavra que diz - aonde - na terceira pagina e linha vigessima quinta, na 

palavra que diz - perpetua - na quarta pagina a linhas dezoito, na palavra que diz - 

sobreviver - na linha vigessima terceira na palavra que diz - da Ribeira - na quinta 

pagina e linha vigessima na palavra que diz - dous - pertencer - cujas emendas ressalvo, 

e não lhe encontrando mais emenda alguma, entrelinha, nota marginal ou outra alguma 

couza que duvida faça lho approvei e para os devidos effeitos lavrei este auto. A tudo 

forão testemunhas presentes o Padre Guilherme d'Oliveira Brandão, morador na rua do 

Almada; António Ciríaco Ribeiro, solteiro, caixeiro; José Joaquim Pereira Cibrão, 

relojoeiro, ambos moradores na rua de Dom Pedro; Manuel Martins da Rocha, e 

Leonardo Leite da Silva Rocha Guimarães, ambos negociantes de cal, e moradores na 

rua do Bonfim, todos desta cidade, cidadãos portuguezes e maiores que vão assignar 

com a testadora, depois de com ella ratificarem todo o conteudo neste auto, que em voz 

alto lhes foi lido por mim tabellião, e dou fé ter sido praticado todo este acto sem 

interrupção. Eu Tibério Augusto Pereira Mendes o escrevi e assigno em publico e razo - 

Em testemunho de verdade - Lugar do signal publico - Tibério Augusto Pereira Mendes 

- Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim - Guilherme d'Oliveira Brandão - 

António Ciríaco Ribeiro - José Joaquim Pereira Cibrão - Manuel Martins da Rocha - 

Leonardo Leite da Silva Rocha Guimarães - Sobscripto - Testamento da Excellentissima 

Dona Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim, solteira, sui juris, moradora na 

sua caza do Largo de São João Novo, freguesia de São Nicolau desta cidade do Porto, 

declarado, cosido e lacrado em acto continuo d'approvação na presena da testadora e 

testemunhas em vinte oito de Janeiro de mil oito centos e setenta por mim o tabellião 

Tibério Augusto Pereira Mendes - Cota d'abertura - Foi apresentado e aberto este 

testamento no dia d'hoje contendo algumas emendas em differentes palavras que ficão 

mencionadas no respectivo auto exarado no livro quarto a folhas quarenta e oito. Porto 
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onze de Março de mil oito centos setenta e tres - O Administrador - Soares Cardoso - 

Verba de sello - Lugar do sello das armas reaes - Numero nove mil quinhentos 

cincoenta e sete - Pagou tres mil reis de sello. Porto dezanove de Março de mil oito 

centos setenta e tres. Castro Furtado. 

 

2º Testamento 

 

Declaro eu Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim, solteiro, de maior idade, 

moradora nesta minha caza do Largo de São João Novo, freguesia de São Nicolau desta 

cidade do Porto, que tenho feito o meu testameto cerrado, e approvado em vinte oito de 

Janeiro de mil oito centos e setenta pelo tabellião Tibério Augusto Pereira Mendes, o 

qual testamento retefico em tudo aquillo em que por este não vou alterar. Declaro que 

alem do que no meu testamento deixo ao meu primeiro Álvaro Leite, filho do meu 

primo Diogo Leite Pereira de Melo, alem do que deico n'aquelle meu testamento, lhe 

deixo a caza que actualmente possuo na rua Central de São João da Doz do Douro, 

defronte da capella de Santa Anastasia - Declaro que perdoo algum dinheiro que tenho 

emprestado, e que não tenha recebido ao tempo do meu fallecimento. Declaro que as 

vinte e oito missas que ficão a cargo de minha sobrinha Maria Helena mandar dizer em 

Braga, serão ditas no primeiro sabbado do mez por alma de Tomé Dias da Fraga, e sua 

mulher Marta Mendes e seus filhos, e pessoas a quem erão obrigadas; mais nove missas 

no dia oitavário de Nossa Senhora por alma de Brites da Fraga; mais uma dita em dia 

treze de Junho, dia de Santo António; mais uma em o dia quatro d'Outubro, dia de São 

Francisco; mais uma em o dia vinte e um de Dezembro dia de São Tomé; estas tres 

ultimas missas por alma de Brites da Fraga; mais duas missas por alma de Francisco 

Pereira do Lago; mais duas missas por alma de Francisco Pereira do Lago, sendo uma 

no dia de Nossa Senhora da Esperança a oito de Setembro, e outra no dia vinte e um de 

Março, dia de São Bento; mais duas missas por alma de Maria do Rego, uma no dia 

dezoito de Dezembro, dia de Nossa Senhora do Ó, outra em dia vinte e quatro de Junho, 

dia de São João Baptista, todas estas vinte oito missas acima mencionadas devem ser 
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ditas na Capella de Santo António da Sé de Braga, perpetuamente. Declaro que a minha 

sobrinha Maria Helena fica a mandar dizer duas missas semanais na capella que possuo 

no bens de Loivos da Ribeira e mais terras do Concelho de Baião, ficando sem effeito 

este auto que se acha no testamento. Declaro que a dita minha sobrinha Maria Helena 

fica obrigada a dar a sua mãi cem mil reis annualmente em quanto viva for, e de dar à 

minha criada Matilde estando comigo athe o dia do meu fallecimento, seis moedas 

annualmente em quanto viva for alem d que lhe deixo n'aquelle meu testamento. 

Declaro sem effeito o legado de doze mil reis digo o legado de doze mil reis que 

deixava à Misericórdia d'Azurara. Declaro que minha sobrinha Gertrudes Emília Leite, 

fica obrigada a mandar dizer dous termos de missas do Natal d'esmola de dous mil e 

quatro centos reis cada um, e mais dez missas no oitavario de todos os Santos por almas 

de Pedro da Silva Lima digo de Pedro da Costa Lima e Melo , e sua mulher Maria 

Teresa de Melo e Alvim. Mais dous termos de missas do Natal pelas almas de Pedro da 

Costa Lima e seu irmão Miguel da Costa Lima; mais cincoenta missas por alma de 

Martinho Giraldes Arcebispo Primaz; mais oito missas segundo atenção de Fernão Pires 

serralheiro; todas estas missas são perpetuas, ficando sem effeito o que a este respeito 

ordenei no meu testamento. Deixo ao meu procurador José Teófilo de Moura um conto 

de reis nominaes em inscripções da Junta de Crédito Público de tres por cento por uma 

só vez, alem do que eu deixo n'aquelle meu testamento. E por esta forma hei por findo 

este novo testamento, que quero que valha, pedindo às authoridades a quem competir, 

que o fação inteiramente guardar como nelle se contem, e vai por mim assignado e 

rubricado. Porto cinco d'Abril de mil oito centos setenta e dous - Luísa Leopoldina Leite 

Pereira de Melo e Alvim - Declaro em tempo que as serpentinas de prata que legava ao 

Excellentissimo Senhor António Dias d'Oliveira fica esse legado sem effeito. Mais 

declaro que tendo nomeado o mesmo Excellentíssimo Senhor António Dias d'Oliveira 

para meu testamento, na falta deste Senhor nomeio meu primo Diogo Leite Pereira de 

Melo, e na sua falta meu primo Domingos Augusto Souto e Freitas, e a um dos dous que 

desempenhar a minha testamentaria lhe deixo pelo seu trabalho a quantia de quinhentos 

mil reis por uma só vez. Declaro mais que deixo ao meu procurador José Teófilo de 
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Moura, um conto de reis nominal em inscripções de tres por cento da Junta do Crédito 

Público, por uma só vez, alem do que lhe deixo tanto neste como no outro meu 

testamento, e [na] sua falta esta ultima addição d'um conto de reis nominaes reverterá 

em favor de suas duas filhas Maria Cristina e Maria Isabel com sobrevivencia uma à 

outra. E fiz as referidas declarações na mesma data cinco d'Abril de mil oito centos 

setenta e dous, que vou assignar - Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim - 

Declaro mais que deixo a Joaquim Tertliano Ferreira de Sousa, cem mil reis por uma só 

vez. E fiz esta declaração na mesma data cinco d'Abril de mil oito centos setenta e dous. 

Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim - Approvação - Saibão os que este auto 

virem que no anno de Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos 

setenta e dous, aos cinco dias do mez d'Abril, nesta cidade do Porto e meu cartório na 

rua de Sá da Bandeira, casa numero quatorze, perante mim tabellião e as cinco 

testemunhas idonias ao diante declaradas e minhas conhecidas, compareceu a 

Excellentissima Dona Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim, solteira, sui 

juris, e moradora na sua caza do Largo de São João Novo numero doze, freguesia de 

São Nicolau desta cidade; reconhecida pela propria de mim tabellião e das ditas 

testemunhas, que todos nos certificamos da sua identidade; e pelas mesmas e por mim 

reconhecida em seu perfeito juízo e livre de toda e qualquer coacção: ahi pela mesma 

Excellentissima Dona Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim, na presença das 

testemunhas me foi entregue este seu testamento inscripto pelo seu proprio punho, nas 

tres laudas retro, e por ella assignado e rubricado, o que tudo comprehende até onde dei 

principio a este auto, em seguida à sua ultima assignatura, dizendo-me que de sua livre 

vontade o tinha escripto, assignado e rubricado do seu proprio punho, e para que tivesse 

validade, queria lhe approvasse e fechasse e lacrasse. Examinei o mesmo testamento, e 

nelle apenas encontrei na primeira pagina e linhas dezasseis emendada em parte a 

palavra que diz - Braga - em seguida pagina e linha primeira emendadas as letras - é - 

nas palavras - estas vinte - e na linhavigessima terceira emendada em parte a palavra 

que diz - Arcebispo - cujas emendas ressalvo; e não lhe encontrando mais emenda 

alguma, ou outra qualquer couza que duvida faça, lho approvei, e para os devidos 
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effeitos lavrei este auto. A tudo forão testemunhas presentes Francisco José de Faria, 

viuvo, relojoeiro; José Joaquim Pereira Cibrão, casado relojoeiro; Henrique Rodrigues 

Soares, solteiro, negociante; todos moradores na rua de Dom Pedro; Joaquim Manuel da 

Cunha, casado empregado no foro, morador na rua de Santo Ildefonso, e Augusto 

Teixeira Pinto Ribeiro, casado empregado no foro, e morador na rua do Terço, todos 

desta cidade, maiores e cidadãos portuguezes, que vão assignar com a testadora , depois 

de com ella ratificarem todo o conteudo neste auto, que em voz alta lhe foi lido por mim 

tabellião, que posto por fé todo o expendido digo todo o expressado, e que todo este 

auto foi praticado sem interrupção: Eu Tibério Augusto Pereira Mendes o escrevi e 

assigno em publico e razo - Em testemunho de verdade - Lugar do signal publico - 

Tibério Augusto Pereira Mendes - Luísa Leopoldina Leite de Melo alias Leite Pereira 

de Melo e Alvim - Francisco José de Faria - José Joaquim Pereira Cibrão - Henrique e 

Rodrigues Soares - Joaquim Manuel da Cunha - Augusto Teixeira Pinto Ribeiro - 

Sobscripto - Testamento da Excellentissima Dona Luísa Leopoldina Leite Pereira de 

Melo e Alvim, solteira, sui juris, e moradora na sua caza do Largo de São João Novo, 

numero doze desta cidade do Porto, fechado cosido e lacrado em auto continuo 

d'approvação na presença da testadora e testemunhas, do que dou fé; em cinco d'Abril 

de mil oito centos setenta e dous por mim o Tabellião Tibério Augusto Pereira Mendes - 

Cota d'apresentação - Foi este testeamento apresentado já aberto no dia d'hoje e não 

contem couza que duvida faça como consta do respectivo auto exarado no livro quarto a 

folhas quarenta e oito. Porto onze de Março de mil oito centos setenta e tres. O 

Administrador - Soares Cardoso - Verba de sello - Lugar do sello das armas reaes - 

Numero nove mil quinhentos cincoenta e oito. Pagou mil e oito centos reis de sello. 

Porto dezanove de Março de mil oito centos setenta e tres - Castro - Furtado. 

 

3º Testamento 

 

Eu Dona Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim, solteira de maior idade, 

moradora na minha caza de São João Novo, freguesia de São Nicolau desta cidade, 
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achando-me doente de cama, mas em meu perfeito juízo e entendimento, determino 

fazer este meu terceiro testamento na forma seguinte. Confirmo o que tenho approvado 

pelo tabellião Tibério Augusto Pereira Mendes em vinte e oito de Janeiro de mil oito 

centos e setenta: Confirmo tambem o que foi approvado pelo mesmo tabellião em cinco 

d’Abril de mil oito centos e setenta e dous, mas este por mim aberto, e apesar de o ter 

rompido, revogando somente um e outro n’aquillo em que os alterar agora. Declaro que 

esta caza de são João Novo, se conservará no estado em que se acha para guarda e 

conservação do que nella estiver até à conclusão das partilhas que tenho mandado fazer, 

depois das quaes e d’entregues às herdeiras do que por ellas lhe pertencer, será mandada 

pelo meu testamenteiro e acrescerá a sua renda a minha herdeira a quem as tenho 

deixado para lhe ser entregue, como e quando ordeno no meu primeiro testamento. 

Declaro que  o meu procurador José Teófilo de Moura, continuará a habitar esta caza 

também até à conclusão das partilhas, não só para guarda do que nella estiver, mas para 

continuar a ajudar o mesmo meu testamenteiro, na factura do inventário, e na 

administração da minha herança, prestando-lhe o mesmo serviço, que a mim prestava e 

podendo escolher pessoa da sua confiança para o servir e ajudar a guardar o que estiver 

na caza, em que se compreende o quintal e pertenças e correndo todas estas despezas 

por conta da herança partivel igualmente pelas minhas duas herdeiras, e não pelos 

legados que lhe pertencerem. Declaro que o meu testamenteiro não fica obrigado a 

arrendar em praça os meus bens da caza de Loivos da Ribeira, de Braga e de Chaves, 

podendo continuar a conserval-os em administração na forma em que eu o faria, 

tomando porem conta aos administradores ou feitores, recebendo o liquido rendimento, 

como eu o faço, para delle fazer entrega à minha herdeira Dona Maria Helena, quando e 

como lhe dever entregar tudo o mais. Lego  a meu primo José Augusto Leite, filho de 

meu primo José Leite, tresentos mil reis por uma vez somente. Lego tambem por uma 

vez somente a meu primo José, filho dos fallecidos condes de Vila Pouca cinco mil reis. 

Lego à minha criada Ana Lixa, alem do que lhe deixo nos anteriores testamentos, se 

estiver ao meu serviço ao tempo do meu fallecimento, vinte e oito mil e oito centos reis 

annuaes e vitalicios. Lego à viuva do Joaquim que foi sachristão de São João Novo, 
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vinte mil reis por uma vez somente. Lego aos meus dous criados Manuel Matias e 

Manuel Garrido, se estiverem ao meu serviço quando fallecer, alem do mais que lhe 

deixo cem mil reis a cada um delles. Declaro que será paga por conta da minha herança 

a contribuição de registo que se deve pelos legados que faço aos meus criados e criadas. 

Lego à filha do Senhor Conde da Cunha Cabral, o dominio direto que me pertence na 

caza da Fonte do Cabeçudo em Vila Nova de Gaia. Lego ao Senhora Narciso José 

Martins, negociante morador na rua das Flores desta cidade, quinhentos mil reis por 

uma só vez. Declaro que cada uma das minhas herdeiras Gertrudes e Maria, dará a sua 

mãi em quanto viva fora cento e cincoenta mil reis em lugar dos cem que lho lego nos 

antecedentes testamentos, prefazendo-lhe assim uma pensão vitalicia de tresentos mil 

reis. Lego a José Cassiano Dias d'Oliveira, morador na rua de São Miguel desta cidade, 

tresentos mil reis por uma vez somente livres de contribuição de registro, que será paga 

pela herança. Lego da mesma forma a João Batista Dias d'Oliveira, actual juiz de 

Direito da Commarca do Marco, quatro centos mil reis por uma só vez. Declaro que os 

meus legados não pios se cumprirão no prazo de tres annos, durante o qual o meu 

testamento receberá os rendimentos de todos os meus bens pertencentes às duas minhas 

herdeiras, na forma acima declarada quanto às cazas de Loivos, Braga e Chaves, para 

por elles cumprir, sendo possivel, quanto tenho disposto, dando depois conta às minhas 

herdeiras, e entregando a cada uma dellas os sobejos, quando o deva fazer, como deixo 

disposto. Os legados pios não cumpridos dentro do anno como tambem já dispuz - Lego 

tambem a minha afilhada Maria Luísa filha de minha herdeira Gertrudes, para uma 

prenda, cem mil reis por uma vez somente. E desta forma tenho concluido este meu 

testamento que quero se cumpra como nelle se contem; e por não poder escrever em 

razão da minha enfermidade, o mandei escrever por Tibério Augusto Pereira Mendes 

tabellião desta cidade, que depois d'eu o ler e achar conforme lhe ditei a meu rogo vai 

assignar e rubricar. Porto o primeiro de Março de mil oito centos setenta e tres. Como 

escriptor e a rogo da testadora Tibério Augusto Pereira Mendes - Approvação - Saibão 

os que este auto virem, que no anno de Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 

mil oito centos setenta e tres, ao primeiro dia do mez de Março, nesta cidade do Porto, 

fl. 22v. 
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Largo de São João Novo, freguesia de São Nicolau e casas numero doze, onde eu 

tabellião vim, e ahi perante mim e as seis testemunhas idonias ao diante declaradas e 

minhas conhecidas, estava presente a Excellentissima Dona Luísa Leopoldina Leite 

Pereira de Melo e Alvim, solteira, sui juris, e nesta caza moradora; reconhecida pela 

propria de mim tabellião e das ditas testemunhas, que todos nos certificamos da sua 

identidade digo moradora, doente de cama; reconhecida pela propria de mim tabellião e 

das ditas testemunhas, que todos nos certificamos da sua identidade, e pelas mesmas e 

por mim reconhecida em seu perfeito juizo e livre de toda e qualquer coacção: ahi pela 

mesma Excellentissima Dona Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim, na 

presença das testemunhas me foi entregue este seu testamento escripto na pagina retro, e 

nesta por mim tabellião a seu rogo, e por igual igualmente a seu rogo assignado e 

rubricado, o que tudo comprehende ate onde dei principio a este auto em seguida à 

minha assignatura como escriptor; dizendo-me que de sua livre vontade assim o tinha 

ordenado, que o tinha lido, e de seu mandato lhe tinha sido por mim escripto, assignado 

e rubricado; querendo que para sua validade lho approvasse fechasse e lacrasse. 

Examinei o mesmo testamento, e nelle não encontrei emenda, entrelinha, nota marginal, 

ou outra alguma couza que duvida faça, por isso lhe approvei e para os devidos effeitos 

lavrei este auto. A tudo forão testemunhas presentes José Alves de Magalhães, casado 

negociante e morador na rua do Bonjardim, a quem a testadora rogou por ella 

assignasse, em razão de não poder fazer pela sua enfermidade, Joaquim António Lopes, 

cazado, negociante e morador na rua das Flores, Lourenço Alves Salazar, casado, 

negociante e morador no Largo de São Domingos, José Luís Carvalho, solteiro, 

negociante e morador no mesmo Largo; José Joaquim Fernandes, solteiro, negociante e 

morador na rua das Taipas e Francisco Gomes de Faria, casado, negociante e morador 

na rua das Flores, todos desta cidade, maiores e cidadãos portugueses, que vão assignar, 

depois de com a testadora ratificarem todo o conteudo neste auto, que em voz alta foi 

lido perante todos por mim tabellião que porto por fé o expendido, e que este auto foi 

praticado sem interrupção: Eu Tibério Augusto Pereira Mendes o escrevi e assigno em 

publico e razo - Lugar do signal publico - Em testemunho de verdade - Tibério Augusto 

fl. 23 
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Pereira Mendes - A rogo da testadora Excellentissima Senhora Dona Luísa Leopoldina 

Leite Pereira de Melo e Alvim, e como testemunha José Alves de Macedo - Joaquim 

António Lopes - Lourenço Alves Salazar - José Luísa Carvalho - José Joaquim 

Fernandes - Francisco Gomes e Faria - Sobscripto - Testamento da Excellentissima 

Dona Luísa Leopoldina Leite Pereira de Melo e Alvim, solteiro, sui juris, moradora no 

largo de São João Novo, caza numero doze desta cidade do Porto, fechado, cozido e 

lacrado em auto continuo d'approvação na presença da testadora e das testemunhas de 

que dou fé; em o primeiro de Março de mil oito centos setenta e três, por mim o 

Tabellião – Tibério Augusto Pereira Mendes – Cota d’abertura – Foi este testamento 

apresentado e aberto no dia d’hoje e não contem couza que duvida faça, como consta do 

respectivo auto exarado no livro quarto a folhas quarenta e oito. Porto onze de Março de 

mil oito centos setenta e três – O Administrador Soares Cardoso – Verba do sello – 

Numero nove mil quinhentos cincoenta e nove – Lugar o dsello das armas reaes – 

Pagou mil e duzentos reis de sello. Porto dezanove de Março de mil oito centos setenta 

três – Castro – Furtado. 

 

Não contem mais os referidos três testamentos que aqui fiz registar dos proprios a que 

me reporto em poder do apresentado: E declaro que a folhas vinte verso, linhas 

dezasseis interlinhei o seguinte = obrigada a mandar dizer duas missas semanaes na 

capela que poussuo nos bens de Loivos da Ribeira, e mais terras do Concelho de Baião, 

ficando sem efeito este artigo que se acha no testamento – Declaro que a dita minha 

sobrinha Maria Helena, fica obrigada – Porto e Administração do Bairro Ocidental vinte 

quatro de Março de mil oito centos setenta e tres. E eu José António de Carvalho 

Brandão […] 

 

 fl. 23v. 
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Apêndice 1 – Quadros e tabelas 
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Quadro 1 – Quadro genealógico e documental do Morgado de S. João Novo 

Nome 
Registos 

paroquiais 
Datas Local Escrivão Referência documental Outros dados Observações 

Pedro da Costa 

Lima 

Batismo 

1648/Abril/26 

(nascimento) 

1648/Maio/01 

(batismo) 

[s.i.] Aug. Maciel T. 

MONSERRATE, Paróquia de – 
Registos de batismos. [Manuscrito]. 

1648. Fl. 83v. Acessível no Arquivo 

Distrital de Viana do Castelo, Viana 
do Castelo, Portugal.  3.19.4.17 

Afiliação: João da Costa Lima; 
Luísa Francisca. 

Batizou: António Parente. 

Padrinhos: Lionel de Lima; D. 
Ana Carmena. 

Documentação 
inédita. 

Casamento 1693/Dezembro/13 [s.i.] An.to Fr.o 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de casamentos. [Manuscrito]. 1693. 

Fl. 330. Acessível no Arquivo 
Distrital do Porto, Porto, Portugal. 

E/21/7/1-1.1 

Viúvo morador na rua de são João 

Novo, Porto. 

Esposa: D. Maria Teresa de Melo 
e Alvim. 

Miguel da Costa Lima (irmão) 

Segundas núpcias. 

Não terá havido 

descendência do 
primeiro casamento. 

 

Óbito 1728/Setembro/04 
Sepultado na igreja 
de São Domingos, 

Porto 

João Vieira Fattum 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de óbitos. [Manuscrito]. 1728. Fl. 68 

Acessível no Arquivo Distrital do 
Porto, Porto, Portugal. E/21/7/4-14.1 

Morador da rua de São João Novo, 
Porto. 

Morreu com 80 anos de idade. 

Fez testamento. 

Testamenteiro: Pedro da Costa 

Lima Melo e Alvim (filho) 

Através deste registo 

foi-nos possível 

descobrir o registo 
de batismo. 

Pedro da Costa 

Lima e Melo 
Batismo 

1695/Abril/04 

(batismo) 
[s.i.] Souza 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de batismos. [Manuscrito]. 1695. Fl. 

203v. Acessível no Arquivo Distrital 
do Porto, Porto, Portugal. E/21/7/1-

1.1 

Afiliação: Pedro da Costa Lima; 
D. Maria Teresa de Melo e Alvim. 

Batizou: João da Costa Lima, 

Reverendo Tesoureiro-mor da Sé. 

Estiveram presentes: Sebastião 

Cardoso de Sampaio, por 

procuração. 

-- 
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Óbito 1742/Janeiro/21 

Sepultado na igreja 

de São Domingos, 
Porto. 

João Vieira Fattum 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de óbitos. [Manuscrito]. 1742. Fl. 

155 Acessível no Arquivo Distrital 
do Porto, Porto, Portugal. E/21/7/4-

14.1 

Morador na rua de S. João Novo, 

Porto. 

Não terá feito testamento. 

Os bens passam para o seu irmão, 

Miguel da Costa Lima, 
Tesoureiro-mor da Sé do Porto. 

Não deixou geração. 

Miguel da Costa 
de Lima e Melo 

Batismo 
1699/Maio/22 
(batismo)  

[s.i.] Souza 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 
de batismos. [Manuscrito]. 1699. Fl. 

219. Acessível no Arquivo Distrital 

do Porto, Porto, Portugal. E/21/7/1-
1.1 

Afiliação: Pedro da Costa Lima; 

D. Maria Teresa de Melo e Alvim. 

Batizou:  João da Costa Lima, 

Reverendo Tesoureiro-mor da Sé. 

Estiveram presentes: Sebastião da 
Costa, Chanceler da Relação do 

Porto. 

O doc. cita o nome 

João ao invés de 
Miguel.  

 

Óbito 1758/Março/23 
Sepultado na Sé do 

Porto. 
Francisco António 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de óbitos. [Manuscrito]. 1758. Fl. 
28v. Acessível no Arquivo Distrital 

do Porto, Porto, Portugal. E/21/7/4-

14.2 

Morador na rua de S. João Novo, 
Porto. 

Fez testamento. 

Testamenteiros: Reverendo 

Arcediago da Oliveira Vicente 

José de Freitas; Reverendo 

António de Deus Campos, Cónego 
da Sé do Porto. 

Parecia ter de idade 60 anos. 

-- 

D. Ana Casimira 

de Lima e Melo 
Batismo 

1702/Abril/26 
(batismo) 

[s.i.] Leite 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 
de batismos. [Manuscrito]. 1702. Fl. 

236v. Acessível no Arquivo Distrital 

do Porto, Porto, Portugal. E/21/7/1-
1.1 

Afiliação: Pedro da Costa Lima; 

D. Maria Teresa de Melo e Alvim. 

Batizou: Reverendo António 

Gomes da Costa, Prior. 

Estiveram presentes: Sebastião da 
Costa, Chanceler da Relação do 

Porto, por procuração de Gaspar 

-- 
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Mouzinho de Albuquerque. 

Casamento 1726/Novembro/08 
Cerimónia na igreja 

da Vitória, Porto. 

João Vieira 

Fatuum 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de casamentos. [Manuscrito]. 1726. 

Fl. 86. Acessível no Arquivo 
Distrital do Porto, Porto, Portugal. 

E/21/7/3-9.3 

Esposo: Diogo Francisco Leite 

Pereira. 

Testemunhas: Lima Pereira da 

Cruz, reverendo; […] 

Reverendo: João Guedes 

Coutinho, Governador do Bispado. 

Diogo Francisco 
Leite Pereira 

(noivo): 

Fidalgo da Casa 
Real, natural e 

morador da sua 

quinta de Campo 
Belo, Vila Nova de 

Gaia, comarca da 

Feira deste bispado. 

Óbito 1792/Maio/01 

Sepultada na igreja 

de São João Novo, 
Porto. 

Bento da França 

Campos, 
Coadjutor 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 
de óbitos [Manuscrito]. 1792. Fl. 

247. Acessível no Arquivo Distrital 
do Porto, Porto, Portugal. E/21/7/1-

2.2 

Moradora no Largo de São João 

Novo, Porto. 

Tinha de idade 92 anos. 

-- 

Diogo Francisco 
Leite Pereira 

Batismo 

1698/Julho/04 

(nascimento) 

1698/Julho/23 

(batismo) 

Igreja de Santa 

Marinha, Vila Nova 

de Gaia. 

Rogues da Silva 
Ribeiro 

MARINHA, Paróquia de Santa – 
Registos de batismos [Manuscrito]. 

1698. Fl. 120v. Acessível no 

Arquivo Distrital do Porto, Porto, 
Portugal. G/23/3/6-24.2 

Afiliação: Álvaro Leite Pereira; D. 

Lourença Caetana de Azevedo e 
Melo. 

Batizou: Reverendo Cristóvão 

Pereira de Melo, Vigário de Santa 
Marinha. 

Padrinhos: António Ribeiro 

Pereira de Bolhões, morador na 
sua quinta de Santa Cruz, Bispado 

de Lamego; D. Archangela 

Micaela de Melo Pereira. 

Estiveram presentes: Fernando de 

Magalhães de Menezes, morador 

na sua quinta de Alvelos, do 
Arcebispado de Braga, por 

procuração da madrinha, sua 

-- 
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mulher. 

Casamento* 1726/Novembro/08 
Cerimónia na igreja 

da Vitória, Porto. 

João Vieira 

Fatuum 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de casamentos. [Manuscrito]. 1726. 
Fl. 86. Acessível no Arquivo 

Distrital do Porto, Porto, Portugal. 

E/21/7/3-9.3 

Esposa: D. Ana Casimira de Lima 
e Melo.  

Testemunhas: Lima Pereira da 

Cruz, reverendo; […] 

Reverendo: João Guedes 

Coutinho, Governador do Bispado. 

*Consultar: D. Ana 
Casimira de Lima e 

Melo – Casamento 

Óbito 1768/Junho/13 

Sepultado na igreja 

dos religiosos de 

São João Novo, 
Porto. 

Francisco António 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de óbitos [Manuscrito]. 1768. Fl. 73. 

Acessível no Arquivo Distrital do 
Porto, Porto, Portugal. E/21/7/4-14.2 

Morador na rua de S. João Novo, 

Porto. 

Parecia ter de idade 70 anos. 

Não fez testamento. 

Os bens passaram para a mulher. 

-- 

Álvaro Leite 

Pereira de Melo e 
Vasconcelos 

Batismo 

1731/Junho/16 
(nascimento) 

1731/Julho/20 

(batismo) 

Capela da Quinta de 

Campo Belo, Vila 
Nova de Gaia. 

[s.i.] 

MARINHA, Paróquia de Santa – 

Registos de batismos [Manuscrito]. 

1731. Fl. 172. Acessível no Arquivo 
Distrital do Porto, Porto, Portugal. 

G/23/4/2-5.2 

Afiliação: Diogo Francisco Leite 

Pereira; D. Ana Casimira de Lima 

e Melo. 

Os pais moram na Quinta de 

Campo Belo. 

Licença de João Guedes Coutinho, 
Governador. 

Batizou: Reverendo Manuel 

Coelho Pereira de Melo. 

Padrinhos: Francisco Luís da 

Cunha Ataíde, Chanceler da 

Relação do Porto; D. Teresa Luísa 
de Mendonça. 

Estiveram presentes: João de 

Almada e Melo, por procuração de 
sua tia, D. Teresa Luísa de 

Mendonça e filho de António José 

-- 



 

 
 
 

233 

 
 
 

de Almada. 

Óbito 1792/Junho/26 
Sepultado na igreja 

da Sé do Porto. 

Luís António dos 

Santos, Coadjutor 

ILDEFONSO, Paróquia de Santo -  

Registos de óbitos [Manuscrito]. 

1792. Fl. 72. Acessível no Arquivo 
Distrital do Porto, Porto, Portugal. 

E/21/2/3-9.4 

Presbítero do hábito de São Pedro. 

Tesoureiro-mor da Sé do Porto. 

Morador na rua Direita, Porto. 

Não fez testamento. 

-- 

Diogo Leite 

Pereira de Melo 

e Alvim 

Batismo 

1745/Setembro/21 

(nascimento 

1745/Novembro/03 
(batismo) 

Capela da Quinta de 

Campo Belo, Santa 

Marinha, Vila Nova 
de Gaia. 

Gabriel Caetano 

de Alm.da 

MARINHA, Paróquia de Santa – 

Registos de batismos [Manuscrito]. 
1745. Fl. 85. Acessível no Arquivo 

Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
G/23/4/2-6.1 

Afiliação: Diogo Francisco Leite 

Pereira; D. Ana Casimira de Lima 

e Melo. 

Os pais eram moradores na Quinta 
de Campo Belo. 

Batizou: Miguel da Costa Lima e 

Melo (tio). 

Padrinhos: Tomé Joaquim da 

Costa Corte-Real; D. Teresa Rosa 
de Melo e Alvim. 

Estiveram presentes: Francisco 

António Leite Pereira (irmão), 

pelo padrinho; Álvaro Leite 

Pereira de Melo (irmão), pela 

madrinha. 

-- 

Casamento 1793/Maio/27 

Capela da Quinta de 

Campo Belo, Santa 

Marinha, Vila Nova 
de Gaia. 

António Leite 

Pereira de Melo, 
Abade de Santo 

Ildefonso do Porto 

(irmão) 

MARINHA, Paróquia de Santa – 

Registos de casamentos 
[Manuscrito]. 1793. Fl. 166. 

Acessível no Arquivo Distrital do 

Porto, Porto, Portugal. G/23/4/1-4.1 

Esposa: D. Gertrudes Emília Leite 
Pereira. 

Testemunhas: António Leite 

Pereira de Melo, Fidalgo da Casa 
Real e Abade de Santo Ildefonso 

do Porto (irmão do noivo, tio da 

noiva); José Mendes de 
Vasconcelos e Azevedo, Vigário; 

Francisco Homem Carneiro, 

Títulos:  

Diogo Leite Pereira 

de Melo e Alvim: 

Fidalgo da Casa 
Real, Cavaleiro da 

Ordem de Malta. 

Diogo Francisco 
Leite Pereira (pai): 

Fidalgo da Casa 
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Fidalgo da Casa Real. Real, Senhor 

Donatário de Gaia-
a-Pequena e do 

Reguengo de 

Quebrantões. 

Pedro da Costa 

Lima (avô materno): 

Fidalgo da Casa 
Real. 

Óbito 1819/Setembro/06 

Sepultado na igreja 

de São João Novo, 
Porto. 

Manuel José 

Gomes 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de óbitos [Manuscrito]. 1819. Fl. 

166v. Acessível no Arquivo Distrital 
do Porto, Porto, Portugal. E/21/7/4-

15.1 

Esposa: D. Gertrudes Emilia Leite 

Pereira (sobrinha). 

Morador no Largo de São João 

Novo, Porto. 

Tinha de idade 75 anos. 

Fez testamento. 

Testamenteiros: Doutor João 

Pedro Gomes de Abreu; Manuel 
Velho da Cunha e Azevedo. 

O testamento estará 

datado de 23 de 
agosto de 1818. 

D. Gertrudes 

Emília Leite 

Pereira 

Batismo 

1775/Março/18 

(nascimento) 

1775/Março/24 

(batismo) 

Igreja de Nossa 
Senhora da Vitória 

António José de 
Oliveira 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 
de batismos [Manuscrito]. 1775. Fl. 

206-206v. Acessível no Arquivo 

Distrital do Porto, Porto, Portugal. 
E/21/7/1-4.2 

Afiliação: Francisco António Leite 

Pereira; D. Ana Amália de 
Magalhães Azevedo. 

Batizou: Reverendo Jerónimo de 

Sousa Ferreira. 

Padrinhos: Manuel Rodrigues dos 

Santos; Maria Rosa dos Santos. 

-- 

Casamento** 1793/Maio/27 

Capela da Quinta de 

Campo Belo, Santa 

Marinha, Vila Nova 
de Gaia. 

António Leite 

Pereira de Melo, 
Abade de Santo 

Ildefonso do Porto 

(tio) 

MARINHA, Paróquia de Santa – 

Registos de casamentos 
[Manuscrito]. 1793. Fl. 166. 

Acessível no Arquivo Distrital do 

Porto, Porto, Portugal. G/23/4/1-4.1 

Esposo: Diogo Leite Pereira de 

Melo e Alvim. 

Testemunhas: António Leite 

Pereira de Melo, Fidalgo da Casa 

Real e Abade de Santo Ildefonso 

**Consultar: Diogo 

Leite Pereira de 

Melo e Alvim – 
Casamento 
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do Porto (irmão do noivo, tio da 

noiva); José Mendes de 
Vasconcelos e Azevedo, Vigário; 

Francisco Homem Carneiro, 

Fidalgo da Casa Real. 

Óbito 1848/Março/21 (?) -- -- -- -- 

Não encontramos o 

documento nos 

registos paroquiais 
das freguesias da 

Vitória e de Santa 

Marinha. 

D. Maria Batismo 

1794/Março/13 

(nascimento) 

1794/Março/22 
(batismo) 

Oratório da Casa de 

S. João Novo, Porto. 

Alexandre de 

França Campos 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de batismos [Manuscrito]. 1794. Fl. 

71-71v. Acessível no Arquivo 
Distrital do Porto, Porto, Portugal.  

Afiliação: Diogo Leite Pereira de 
Lima e Melo; D. Gertrudes Emilia 

Leite Pereira  

Batizou: António Leite Pereira de 

Melo, Abade de Santo Ildefonso 

(tio da batizada). 

Padrinhos: Francisco António 

Leite Pereira; (avô materno) D. 

Ana Amália de Magalhães e 
Azevedo (avó materna). 

Testemunhas: José Alves Brandão 

de Azevedo, Fidalgo da Casa Real, 
Sargento-Mor da Cavalaria de 

Miranda; Francisco Homem 

Carneiro de Vasconcelos Pereira, 
Fidalgo da Casa Real 

-- 

Álvaro Leite 

Pereira de Melo 

e Alvim 

Batismo 

1797/Agosto/06 
(nascimento) 

1797/Agosto/15 

(batismo) 

Oratório da Casa de 

S. João Novo, Porto 

Manuel José 

Gomes, Coadjutor 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de batismos [Manuscrito]. 1797. Fl. 

181v.-182. Acessível no Arquivo 
Distrital do Porto, Porto, Portugal. 

E/21/7/2-6.1 

Afiliação: Diogo Leite Pereira de 

Lima e Melo; D. Gertrudes Emilia 

Leite Pereira  

Batizou: Alexandre de França 

Campos, Abade da freguesia de 

Diogo Leite Pereira 

de Lima e Melo 

(pai): 

Fidalgo da Casa 

Real; Cavaleiro da 
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Vitória. 

Padrinhos: António Leite Pereira 
de Melo,  Fidalgo da Casa Real e 

Abade da freguesia de Santo 

Ildefonso (tio do batizado); D. 
Francisca Benedita Leite Pereira, 

Secular recolhida no Convento de 

Santa Clara do Porto (tia do 
batizado). 

Estiveram presentes: Francisco 

Homem Carneiro de Vasconcelos, 
Fidalgo da Casa Real, por 

procuração de D. Francisca 
Benedita Leite Pereira; António de 

Melo Correia; Luís de Melo 

Pereira Correia. 

Ordem de Malta; 

Diogo Francisco 
Leite Pereira (avô 

paterno): 

Fidalgo da Casa 
Real, Cavaleiro da 

Ordem de Cristo, 

Senhor Donatário de 
Gaia-a-pequena e do 

Reguengo de 

Quebrantões 

Francisco António 

Leite Pereira (avô 
materno): 

Fidalgo da Casa 

Real, Cavaleiro da 
Ordem de Cristo, 

Senhor Donatário de 

Gaia-a-pequena e do 
Reguengo de 

Quebrantões 

Casamento 1846 (?) -- -- -- -- 

A escritura não 

consta nos registos 
paroquiais das 

freguesias da Vitória 

e de S. Nicolau. 

Óbito 19(?)/11/1869 -- -- -- 
Herdeira universal: D. Luísa 
Leopoldina Leite Pereira de Melo 

e Alvim 

Deixou um primeiro 

testamento de 23 de 

junho de 1869, 
aprovado a 9 de 

Julho de 1869 

Segundo testamento 
datado de 10 de 
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Novembro de 1869. 

D. Luísa 

Leopoldina Leite 

Pereira de Melo 

e Alvim 

Batismo 

1808/Junho/18 

(nascimento) 

1808/Junho/21 
(batismo) 

Oratório da Casa de 
S. João Novo, com 

licença de António 

Leite Pereira (tio), 
Abade de Santo 

Ildefonso. 

Manuel José Pinto 

das Póvoas, Cura 

VITÓRIA, Paróquia de – Registos 

de batismos [Manuscrito]. 1808 Fl. 
2-2v. Acessível no Arquivo Distrital 

do Porto, Porto, Portugal. E/21/7/2-

6.2 

Afiliação: Diogo Leite Pereira de 
Lima e Melo; D. Gertrudes Emilia 

Leite Pereira  

Os pais eram “moradores nas suas 

cazas do Terreiro de S. João 

Novo” 

Padrinhos: Álvaro Leite Pereira 
(irmão); Diogo Francisco Leite 

Pereira (irmão) por procuração de 

D. Ana Adelaide Leite Pereira de 
Melo e Alvim (prima). 

Testemunhas: António da Cunha 

Leite Pereira, Fidalgo da Casa 
Real; António Pedro de Alcântara 

Sá Lopes, Desembargador. 

 

 

 

Diogo Leite Pereira 
de Lima e Melo 

(pai): 

Fidalgo da Casa 
Real, Cavaleiro da 

Sagrada Religião de 

Malta. 

Diogo Francisco 

Leite Pereira (avô 

paterno): 

Fidalgo da Casa 

Real, Cavaleiro da 

Ordem de Cristo, 
Senhor Donatário de 

Gaia-a-Pequena e do 

Reguengo de 
Quebrantões. 

Francisco António 

Leite Pereira (avô 
materno): 

Cavaleiro da Ordem 

de Cristo, Fidalgo da 
Casa Real, Senhor 

Donatário de Gaia-

a-Pequena e do 
Reguengo de 

Quebrantões. 
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Apêndice 2 – Entrevistas 
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Entrevista 1: Apontamentos da entrevista realizada a Maria Lobato Guimarães, 

11 de Maio de 2016 e [colocar segunda data]. 

 

[Sobre o último contato da Doutora Maria Lobato Guimarães com a Casa de S. 

João Novo e o espólio do Museu de Etnologia do Porto] 

A Doutora Maria trabalhou em S. João Novo entre setembro (?) de 1998 e 

dezembro (?) de 1999. Na altura, a Doutora Raquel Henriques da Silva era a Diretora 

Geral do IPM e o Doutor Manuel Oleiro era o Vice-Diretor Geral do mesmo instituto. 

Maria Lobato Guimarães foi destacada para trabalhar em S. João Novo a pedido 

de Manuel Oleiro. 

Já depois do período em que trabalhou na Casa de S. João Novo, por volta de 

2002 – Maria Lobato Guimarães já era funcionária da Monumentos e a Doutora Mónica 

Baldaque já era diretora do Museu Soares dos Reis – foi contactada por Manuel Oleiro, 

que a informou que o Doutor Paulo Ferreira da Costa estava em vias de trabalhar o 

Museu de Etnologia do Porto e pedia para Maria Lobato acompanhar o Doutor Paulo 

da Costa ao Quartel de S. Brás. Informou-a também que tinha ruído uma parte do 

telhado do mesmo quartel. Foram os dois, juntamente com o Sr. José, que trabalhou 

com Maria Lobato no período em que esteve em S. João Novo. Antes da visita ao 

Quartel, Maria Lobato ligou à Doutora Maria João Vasconcelos (Chefe de Divisão dos 

Museus da Câmara Municipal do Porto e atual Dir.ª do Museu Nacional de Soares dos 

Reis) para perguntar como deveria proceder para obter a chave do depósito de S. Brás. 

Maria João Vasconcelos teve uma colaboração muito próxima com Maria 

Lobato Guimarães no que respeita aos trabalhos desenvolvidos em S. João Novo.  

Relativamente à visita ao Quartel de S. Brás com Maria Lobato, Paulo Costa e o 

Sr. José: foi uma aventura a começar pelo acesso ao depósito. Maria Lobato já não se 

lembra como obteve a chave, mas o que pretende demonstrar é a dificuldade que havia 

(e ainda há) para simplesmente se abrir uma porta, uma vez que a chave não se 

encontrava na posse do exército. Maria Lobato tem ideia de que, à época, a chave 

estaria no Museu Nacional Soares dos Reis. 
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As peças trasladadas para o Quartel de S. Brás tinham estado a cargo da Douroa 

Maria Lobato, que as organizou naquele espaço por tipologias. No rés-chão 

encontravam-se as alfaias, as epigrafias e o primeiro elevador do Porto. No 1º 

andar encontravam-se os armários com a biblioteca e o arquivo do Museu de 

Etnologia do Porto e legendas de peças que a Doutora Maria Lobato recolheu em 

S. João Novo. 

A Câmara do Porto tinha realizado obras de manutenção naquele espaço (telhas, 

coberturas e vidros), quando este espaço no Quartel de S. Brás foi emprestado à 

Câmara. Este espaço foi entretanto emprestado pela Câmara do Porto para o 

depósito do Museu de Etnologia do Porto e para depósito do Museu da Imprensa. 

O IPM não terá feito, entretanto, obras de manutenção, situação que levou à ruína da 

cobertura e à degradação de uma parte da biblioteca e do arquivo do antigo Museu. 

Ainda sobre o espólio do Museu de Etnologia do Porto no Quartel de S. Brás: a 

Doutora Rute Dixo da polícia judiciária contactou, sem podermos precisar a data, a 

Doutora Maria Lobato para avisar que ainda se mantinham peças em depósito no 

Quartel de S. Brás, e que era necessário removê-las porque havia registo de assaltos às 

peças em depósito. Na opinião da Doutora Maria Lobato, as peças em questão não 

pertenciam ao Museu de Etnologia do Porto, mas ao Museu da Imprensa, porque 

segundo o relato da Doutora Rute Dixo, consistiam numas “letras metálicas” que seriam 

usadas para impressão. 

* 

[Sobre a administração do Museu de Etnologia do Porto entre 1998-1999] 

Relativamente à gestão do Museu de Etnologia do Porto no tempo da Doutora 

Maria Lobato Guimarães, a Doutora Raquel Henriques da Silva e o Doutor Manuel 

Oleiro deram poderes ao Museu Nacional de Soares dos Reis para tratar da gestão 

do Museu de Etnologia do Porto. O Museu Nacional de Soares dos Reis detinha a 

tutela do MEP se assim o podemos dizer. 

Sobre o que esta questão implicava, veja-se o seguinte exemplo: para comprar 

material diverso como plástico com bolhas para o embrulho das peças do Museu de 
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Etnologia do Porto, a Doutora Maria Lobato tinha de pedir autorização ao Museu 

Nacional de Soares dos Reis. Todo o restante processo de procura de vendedores e 

aquisição do material, ficava a cargo da Doutora Maria Lobato.  

* 

[Sobre a equipa responsável entre 1998-1999] 

Quando chegou a S. João Novo pela primeira vez, havia uma secretária já de 

idade muito avançada e que acabou por se reformar pouco tempo depois. 

O Sr. José ainda morava com a família na casa do guarda da Casa de S. 

João Novo, quando a Doutora Maria Lobato deu início aos trabalhos no Museu de 

Etnologia do Porto, tendo saído pouco tempo depois.  

Neste período apenas quatro pessoas estiveram envolvidas no tratamento do 

antigo Museu de Etnologia do Porto – a Doutora Maria Lobato, o Sr. José, a Doutora 

Isabel Rodrigues e a Doutora Maria João Vasconcelos. 

* 

[Sobre o Sr. José e a sua relação com o Arquiteto Fernando Lanhas, antigo 

Diretor do Museu de Etnologia do Porto] 

O Sr. José conheceu e trabalhou, desde muito novo, com o Arquiteto Fernando 

Lanhas. O Arquiteto tinha dois filhos: Pedro e João, tendo o segundo ingressado nos 

quadros administrativos do antigo Museu de Etnologia do Porto. 

* 

[Sobre o registo dos trabalhos realizados entre 1998-1999] 

A Doutora Maria Lobato não entregou relatório final. Elaborou diversos 

inventários das peças que se encontravam na Casa de S. João Novo, com numeração das 

peças e respetiva fotografia. Todos estes dossiers, listagens, fotografias e autos de 

depósito foram enviados para o Palácio da Ajuda. 

O processo de trabalho de Maria Lobato consistia na listagem das peças, 

numerando-as e registando-as fotograficamente uma a uma, embrulhar as peças, 

compor os autos de depósito (à época manualmente) e transportar as peças.  
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Relativamente ao processo fotográfico, no início havia um fotógrafo responsável 

pela tarefa, pertencente ao Departamento de Arqueologia da Câmara Municipal do 

Porto – não temos registo do nome do fotógrafo. 

Todas as listagens e autos de depósito redigidos pela Doutora Maria Lobato 

foram enviados, na forma manuscrita, para o Museu Nacional de Soares dos Reis. A 

Dona Conceição era a portadora destes documentos. No Museu Nacional de Soares dos 

Reis, os manuscritos eram redigidos à máquina e eram enviados em duplicado para a 

Doutora Maria Lobato assinar. Aconteceu por várias vezes o documento impresso vir 

deturpado, o que implicava a sua correção e redação na íntegra. Portanto, percebemos 

que se tratavam de processos que demoravam muito tempo. Seria suposto, quando os 

documentos estivessem prontos, irem para o Palácio da Ajuda e permaneceria uma 

cópia no Museu Nacional de Soares dos Reis. 

Por volta de 2002, a Doutora Maria Lobato recebeu a notícia que os dossiers, os 

termos de depósito e as listagens com remissão para os dossiers fotográficos que 

elaborou não se encontravam no Palácio da Ajuda. Desde então não se sabe o 

paradeiro destes documentos. Acredita que existirão cópias no arquivo morto do 

Museu Nacional de Soares dos Reis. No mesmo dia em que recebeu esta notícia, 

Maria Lobato entregou a Paulo Costa dois dossiers que tinha ainda com ela porque 

não estavam completos quando teve de ir para os Monumentos Nacionais. 

Com a chegada da Doutora Maria João Vasconcelos como Diretora do Museu 

Soares dos Reis, a Doutora Maria Lobato deixou de ter contato com a situação do 

tratamento do espólio do antigo Museu de Etnologia do Porto. 

* 

[Sobre a trasladação do espólio do antigo Museu de Etnologia do Porto entre 

1998-1999] 

- A coleção de figurado: correspondia às figurinhas de barro da cascata de S. João. 

O Sr. José acompanhou o Arquiteto Lanhas nas suas visitas aos Oleiros de Gaia, onde 

terão adquirido o figurado. Esta coleção foi para depósito no Museu de Olaria de 

Barcelos; 
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- No átrio do antigo Museu de Etnologia do Porto encontrava-se uma liteira e um 

segundo veículo, de que não se recorda do nome. 

- A Doutora Maria Lobato registou diversos objetos que detinham o símbolo de 

origem do antigo Museu Municipal do Porto muitas peças e sem número de inventário 

do Museu de Etnologia do Porto; 

- Os moldes de gesso terão sido recuperados pelo Arquiteto Fernando Lanhas e 

pelo Sr. José numa fábrica que encerrou. 

- Sobre os dois painéis da iconografia de Santo Agostinho: foram comprados pelo 

primeiro diretor do Museu de Etnologia do Porto ao Padre Manuel Mota, com quem a 

Doutora Maria Lobato chegou a estabelecer contato. Segundo a mesma, os painéis 

estariam, antes da compra, junto ao arco cruzeiro da igreja dos eremitas de Santo 

Agostinho, no Largo de s. João Novo. Quando começou os trabalhos no antigo Museu 

de Etnologia do Porto, a Doutora Maria Lobato encontrou-os pendurados nas paredes da 

escadaria nobre ao nível do piso nobre (piso 2). 

- Foram depositadas várias peças do antigo Museu de Etnologia do Porto no 

Museu Teixeira Lopes. O Museu Teixeira Lopes contactou recentemente (não se poe 

precisar a data) o Museu Nacional de Soares dos Reis a propósito de duas maquetes – 

uma da ponte D. Luís e outra da ponte D. Maria – para informar que pretendia devolver 

as duas peças que tinham ido em depósito para o Museu Teixeira Lopes. Os motivos 

ficaram um pouco incertos, mas é possível que dissesse respeito à difícil conservação 

que as peças requeriam e o facto de estarem a afectar outras peças da coleção do Museu 

Teixeira Lopes. Na altura, o Museu Teixeira Lopes apresentou à Direção do Museu 

Nacional de Soares dos Reis (à época a Doutora Maria João Vasconcelos) o auto de 

depósito assinado pela Doutora Maria Lobato. Estas duas maquetes estavam, 

segundo Maria Lobato, na Sala de Arqueologia. Agora, a Doutora Maria Lobato não 

sabe o que aconteceu às duas maquetes. Quem terá registo do seu paradeiro será a 

Doutora Maria João Vasconcelos. 

- A Doutora Maria Lobato depositou uma parte da coleção de brinquedos no 

Museu dos Biscainhos 
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- A coleção de armadilhas e caça foi depositada no Museu do Abade de Baçal. A 

Doutora Maria Lobato não redigiu o auto deste depósito, tarefa que terá ficado a cargo 

do então Diretor do Museu do Abade de Baçal; 

- Uma coleção de miniaturas de barcos foi depositada, pela Doutora Maria Lobato 

Guimarães no Museu de Vila do Conde. A Doutora Maria Lobato sabe também que esta 

coleção foi posteriormente depositada no Museu da Nazaré. Apesar do Museu de Vila 

do Conde ser um museu autárquico, ao contrário do Museu da Nazaré, que se 

encontrava sob a mesma tutela do antigo Museu de Etnologia do Porto, a Doutora Maria 

Lobato tinha legitimidade para estabelecer contato com instituições fora da tutela do 

IMC. A Doutora Maria Lobato salientou também que a Sala da Pesca, onde se 

encontrava em exposição esta coleção de miniaturas, se encontrava intacta; 

- Uma coleção de fardas militares, provavelmente da época do cerco do Porto, 

foram depositadas no Museu do Traje; 

- Dois objetos arqueológicos – uma faca e um anel –, que haviam sido depositados 

no Museu de Conímbriga, foram devolvidas ao Museu de Etnologia do Porto, sob a 

administração do Museu Nacional de Soares dos Reis; 

- A Doutora Maria Lobato Guimarães iniciou o processo para depósito do 

carroção e da charrete  do antigo Museu de Etnologia do Porto no Museu dos 

Transportes de Lisboa. Contudo, terminou a sua época de trabalhos na Casa de S. João 

Novo antes deste processo ficar concluído; 

- Os relógios de sol foram recuperados pela Câmara Municipal do Porto, antes de 

serem trasladados para o Quartel de S. Brás. A Doutora Maria Lobato Guimarães tentou 

proceder ao seu depósito no Museu Nacional de Soares dos Reis e no Museu dos 

Biscaínhos, contudo sem efeito; 

- Os teares, nomeadamente o de pêlo de cabra foram classificados pelo Doutor 

Benjamim Pereira, Etnólogo. Foram encontrados debaixo dos escombros da construção 

contemporânea existente no tardoz da Casa de S. João Novo. As obras de remoção do 

entulho, que ficaram a cargo do IMC e dos Monumentos Nacionais, deram-se ainda no 

início dos trabalhos da Doutora Maria Lobato Guimarães no antigo Museu de Etnologia 
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do Porto. Todo o processo de remoção dos escombros e da classificação, peça a peça, 

dos vários modelos de teares foi registado e fotografado. Contudo, desconhece-se o 

paradeiro destes documentos. Os teares classificados foram entretanto guardados no 

interior da construção da época joanina da Casa de S. João Novo, no piso nobre (piso 2), 

na antiga Sala da Habitação Regional. 

* 

[Sobre outros períodos do tratamento efetuado ao espólio do antigo Museu de 

Etnologia do Porto] 

António Navais foi a primeira pessoa responsável pelo tratamento e pela 

gestão da coleção do Museu de Etnologia do Porto no período do seu 

desmantelamento. Era então Diretor do Museu da Nazaré, onde terá depositado várias 

peças e terá trasladado a maior parte da coleção dos brinquedos para o Museu dos 

Biscainhos. Ao que tudo indica, o Doutor António Navais não terá procedido ao registo 

fotográfico das peças trasladadas.  

 

[FIM] 

 



 

 
 
 

248 

 
 
 



 

 
 
 

249 

 
 
 

Apêndice 3 – Fichas de inventário 

 

Nota metodológica:  

Para a criação da presente ficha de inventário, baseámo-nos nos critérios e nas 

normas de inventário divulgados pelo Instituto dos Museus e da Conservação266 para a 

elaboração de fichas de inventário de espólios integrados na supercategoria Ciência e 

Técnica. Segundo os critérios apresentados por aquela instituição, decidimos estabelecer 

o número de campos necessário para organizar a informação que fosse possível reunir 

sobre cada objecto inventariado. 

Apesar de não ser necessário para a execução da tarefa que nos foi exigida, 

procedemos a uma curta pesquisa sobre os objetos selecionados. Esta pesquisa teve 

como objectivos recolher dados relativos às oficinas e fábricas que tenham desenhado 

e/ou fabricado cada objecto, assim como os respectivos modelos e dados para a sua 

datação. Deixamos nota, para investigações futuras, que a consulta partiu, quando 

possível, dos sites oficiais de cada companhia. Nos restantes casos, foram de grande 

utilidade vários websites267 produzidos por colecionadores amadores e profissionais de 

conservação. 

O subcampo Datação compreende dados que possam datar direta ou 

indiretamente o objeto inventariado. Existe a dificuldade de datar uma máquina 

tipográfica pelo seu número de série, podendo existir uma margem cronológica entre o 

ano em que o modelo começou a ser produzido e o ano em que a peça inventariada foi 

construída. Optámos então, por referir, quando possível, o ano em que o respectivo 

                                                           
266 Costa, Paulo Ferreira da; Costa, Marta Sanches da (2010). Normas gerais – Ciência e Técnica. Lisboa: 

Departamento de Património Imaterial Instituto dos Museus e da Conservação, I.P. ISBN: 978-972-776-

425-9. 
267 Howard, Martin (2015). Antique typewriters. The Martin Howard collection [HTML]. Disponível em: 

http://www.antiquetypewriters.com; Messenger, Robert (s./d.). ozTypewriter. The wonderful world of 

typewriters [HTML]. Disponível em: http://oztypewriter.blogspot.pt; Polt, Richard (1995, Dezembro 09). 

The classic typewriter page [HTML]. Disponível em: http://site.xavier.edu/polt/typewriters/; Schumann, 

Dirk (2012). The typewriter database [HTML]. Disponível em: http://typewriterdatabase.com. 
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modelo começou a ser produzido. Por esse motivo, decidimos que este subcampo seria 

de preenchimento facultativo. 

Finalmente, o campo estado de conservação foi preenchido a partir da nossa 

análise in loco das peças. Contudo, ressalvamo-nos, na medida em que o I.P. cria-nos 

dúvidas relativamente aos limites entre as classificações que propõe, situação que, no 

caso da presente ficha de inventário, pode levar a que a classificação recomendada por 

nós não corresponda ao estado real da peça; vejam-se, por exemplo, os limites indicados 

para as classificações “Deficiente – Bem em que é urgente intervir” e “Mau – Bem que 

apresenta graves problemas de conservação”. Deste modo, o nosso critério de 

classificação partiu essencialmente de uma análise comparativa entre os vários objetos 

inventariados. 

 

Modelo do inventário: 

Supercategoria geral: Ciência e Técnica 

 

Modelo da ficha de inventário: 

N.º [numeração cardinal por ordem sequencial das peças] 

Categoria: facultativo 

Instituição/proprietário: obrigatório 

Denominação: obrigatório 

Título: obrigatório 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: obrigatório 

Informação Técnica: 

Marca: obrigatório 

Modelo: obrigatório 

N.º de série: obrigatório 

Datação: facultativo 

Dim.: obrigatório  
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Estado de conservação: facultativo 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): obrigatório 

Anterior proprietário: obrigatório  

Local: obrigatório 

Registo documental: 

Autor: obrigatório 

Data: obrigatório 

Localização: obrigatório 

Observações: facultativo 

 

Notas de consulta: 

Todas as medidas apresentadas encontram-se em centímetros. 
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Doc. 1 – Inventário das peças do Museu de Etnografia e História do Porto depositadas 

para o Museu Nacional da Imprensa: 

 

 

  N.º 1 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “Olympia” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Olympia Werke Ag. Wilhelmshaven 

Informação Técnica: 

Marca: Olympia 

Modelo: s/i 

N.º de série: 052903 

Dim.: 82,3c. x 49,9 l. x 24,6 a. 

Estado de conservação: Bom  

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 1.1 a 1.4. 

Observações: provável peça oriunda dos escritórios do antigo Museu de Etnografia e História 

do Porto. 
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  N.º 2 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “Olympia” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: Possui a seguinte inscrição: na traseira “Maquinatécnica assistência – 

reparações em máquina de escrever somar e calcular – contratos de limpeza. M. Luiz Vieira 

especializado em TRIUMPH OLIVETTI. Rua Morgado Mateus, 51-58403 – 4000 Porto” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Olympia Werke Ag. Wilhelmshaven 

Informação Técnica: 

Marca: Olympia 

Modelo: s/i 

N.º de série: 052903 

Dim.: 82,3c. x 49,9 l. x 24,6 a. 

Estado de conservação: Bom 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 2.1 a 2.4. 

Observações: provável peça oriunda dos escritórios do antigo Museu de Etnografia e História 

do Porto. 
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  N.º 3 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “underwood FIVE” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: Possui a seguinte inscrição: na traseira “Maquinatécnica assistência – 

reparações em máquina de escrever somar e calcular – contratos de limpeza. M. Luiz Vieira 

especializado em TRIUMPH OLIVETTI. Rua Morgado Mateus, 51-58403 – 4000 Porto” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Underwood Typewriter Company 

Informação Técnica: 

Marca: Underwood 

Modelo: underwood touch-master 5 

N.º de série: s/i. 

Datação: aprox. início anos 60 

Dim.: 75c. x 36,2 l. x 23 a. 

Estado de conservação: Regular 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 3.1 a 3.6. 

Observações: provável peça oriunda dos escritórios do antigo Museu de Etnografia e História 

do Porto. 
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  N.º 4 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “66 Imperial 66” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: Possui a seguinte inscrição: na traseira “Blackett & Co. Ltd. Rua da Nova 

Alfândega. 22 Porto. Telefone 21407.” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Imperial Typewriter Company 

Informação Técnica: 

Marca: Imperial 

Modelo: Standard 66 

N.º de série: s./i. 

Datação: 1954 – primeiro ano de produção do modelo. 

Dim.: 46,2 c. x 39,7 l. x 21 a. 

Estado de conservação: Regular 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 4.1 a 4.8. 

Observações: -- 
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  N.º 5 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “Remington Standard Typewriter No. 7” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Standard Typewriter Manufacturing Company/Remington 

Typewriter Company 

Informação Técnica: 

Marca: Remington 

Modelo: Standard 7 

N.º de série: s./i. 

Datação: aprox. 1903-1908. 

Dim.: 39,9 c. x 39,5 l. x 28 a. 

Estado de conservação: Deficiente 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 5.1 a 5.4. 

Observações: -- 
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  N.º 6 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “YÕST” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Yost Writing Machine Company 

Informação Técnica: 

Marca: YÕST 

Modelo: 10 

N.º de série: s./i. 

Datação: aprox. 1902 – primeiro ano de produção do modelo. 

Dim.: 34,4 c. x 40 l. x 23,2 a. 

Estado de conservação: Deficiente 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 6.1 a 6.5. 

Observações: -- 
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  N.º 7 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar portátil 

Título: Máquina de dactilografar portátil com caixa incorporada 

N.º inventário anteriores: s./i.  

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 21 c. x 26 l. x12 a. 

Estado de conservação: Máquina – deficiente; caixa – mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 7.1 a 7.8. 

Observações: -- 
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  N.º 8 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “Rem-Blick” 

N.º inventário anteriores: 9068 

Marcas/Inscrições: contém a seguinte inscrição: “Rem-Blick manufactured by the Remington 

Typewriter Co. Ilion, N.Y., U.S.A.” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Remington Typewriter Co. 

Informação Técnica: 

Marca: Remington 

Modelo: Rem-Blick 

N.º de série: s./i. 

Datação: 1927 – primeiro ano de produção do modelo. 

Dim.: 29,5 c. x 21 l. 13,5 a. 

Estado de conservação: deficiente 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 8.1 a 8.4. 

Observações: Contém uma folha com o seguinte texto impresso: “MÁQUINA DE ESCREVER 

§ PRIMEIRO QUARTEL DO SÉC. XX § Oferta do Sr. Dr. Alexandre Sêrro” 
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  N.º 9 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Calculadora 

Título: Calculadora “Mercedes Euklid” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém as seguintes inscrições: na frente “MERCEDES EUKLID Mod. 

29”; na traseira símbolo “MB” [Mercedes-Benz] 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Mercedes Schreibmaschinen und Büromaschinenfabrik 

Informação Técnica: 

Marca: Mercedes Euklid 

Modelo: 29 / R29 

N.º de série: s./i. 

Datação: 1936-1952 – anos de produção do modelo. 

Dim.: 31 c. x 33 l. x 20 a. 

Estado de conservação: mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 9.1 a 9.5. 

Observações: -- 
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  N.º 10 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Gravador de fita 

Título: Gravador de fita “Grundig TK 5” 

N.º inventário anteriores: 1637 

Marcas/Inscrições: contém as seguintes inscrições: na frente e na traseira da caixa “Junta 

Distrital do Douro Litoral 1637”. 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Grundig Intermedia GmbH 

Informação Técnica: 

Marca: Grundig 

Modelo: TK 5 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 36 c. x 30 l. x 19 a. 

Estado de conservação: regular 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 10.1 a 10.11. 

Observações: Inclui uma fita; Em 1965, a empresa estabelece uma fábrica em Braga, Portugal. 
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  N.º 11 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Telefone 

Título: Telefone 

N.º inventário anteriores: -- 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 22 c. x 18,5 l. 13,5 a. 

Estado de conservação: mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 11.1 a 11.4. 

Observações: -- 
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  N.º 12 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “Multiplex Hammond”” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém as seguintes inscrições: na caixa à frente “Multiplex Hammond” e 

na lateral “Francfort Hotel Rocio[?] Lisboa”; na máquina a gravado “Multiplex Made in U.S.A. 

Hammond” e pregado na base “Made in New York Hammond Typewriter For all nations and 

tongues Trade mark U.S.A. Patented.” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Hammond Typewriter 

Informação Técnica 

Marca: Hammond Typewriter 

Modelo: Multiplex 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 36,4 c. x 37 l. x 21 a. 

Estado de conservação: máquina – regular; caixa – mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 12.1 a 12.11. 

Observações: com caixa de madeira. A caixa foi fortemente atacada pela térmita. 
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  N.º 13 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: ? 

Título: ? 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: s./i. 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 34 c. x 24 l. x 30,5 a. 

Estado de conservação: mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 13.1 a 13.3. 

Observações: -- 

  

 



 

 
 
 

265 

 
 
 

 

  N.º 14 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Rádio 

Título: Rádio “Sonal” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: Sonal [?] 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Dim.: Peça 1: 18 c. x 14 l. x 17,4 a. ; Peça 2: 19,5 c. x 30,5 l. x 17 a. 

Estado de conservação: deficiente-mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 14.1 a 14.4. 

Observações: -- 
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  N.º 15 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: Index 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 27,2 c. x 24,2 l. x 13,5 a. 

Estado de conservação: deficiente-mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 15.1 a 15.4. 

Observações: A madeira da base encontra-se muito atacada pela térmita. 
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  N.º 16 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “Triumph” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém as seguintes inscrições: na frente, logótipo “Triumph 

Schreibmaschine T.[…] Nürn[…] A.[…]”; na traseira, número de série pregado “38899”. 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Triumph Werke Nürnberg A.G. 

Informação Técnica: 

Marca: Triumph 

Modelo: Standard 1 [?] 

N.º de série: 38899 

Datação: 1923-1924 

Dim.: 36,6 c. x 34 l. 26 a. 

Estado de conservação: deficiente 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 16.1 a 16.7. 

Observações: A inscrição na frente encontra-se muito deteriorada. No entanto, foi possível 

fazer a sua comparação com os vários logos da marca “Triumph” de maneira a conhecer a 

inscrição na íntegra “Triumph Schreibmaschine T.W. Nürnberg A.G.” 
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  N.º 17 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Fotocopiadora 

Título: Fotocopiadora 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 40 c. x 25,8 l. x 24 a. 

Estado de conservação: deficiente-mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 17.1 a 17.6. 

Observações: -- 
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  N.º 18 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Rádio e leitor de discos [?] 

Título: Rádio e leitor de discos [?] 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 38 c. x 34,5 l. x 27,5 a. 

Estado de conservação: mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 18.1 a 18.5. 

Observações: Contém caixa incorporada. Contém papel pregado na caixa com os horários dos 

“Programas publicitários do CSB 5” dos “Emissores do Norte Reünidos L.da”. 
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  N.º 19 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Fotocopiadora 

Título: Fotocopiadora “Photorapid” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Bürogeräte AG Zürich 

Informação Técnica: 

Marca: Photorapid 

Modelo: A3K 

N.º de série: 26318 

Dim.: 55,7 c. x 50 l. x 27,5 a. 

Estado de conservação: mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 19.1 a 19.5. 

Observações: provável peça oriunda dos escritórios do antigo Museu de Etnografia e História 

do Porto. 
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  N.º 20 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “TYPO” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: TYPO MF Visible Manufacture Française d’Armes & Cycles de 

Saint-Etienne 

Informação Técnica: 

Marca: TYPO 

Modelo: s./i. 

N.º de série: 20366 

Datação: 1908 [?] 

Dim.: 34,3 c. x 27 l. x 20,6 a. 

Estado de conservação: deficiente-mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 20.1 a 20.5. 

Observações: Com caixa de forma cilíndrica.  
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  N.º 21 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Máquina de dactilografar 

Título: Máquina de dactilografar “Royal Bar-Lock” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Bar-Lock 

Informação Técnica: 

Marca: Royal Bar-Lock 

Modelo: 10 

N.º de série: s./i. 

Datação: 1907 – data de início de produção do modelo. 

Dim.: 33 c. x 37,5 l. x 23,5 a. 

Estado de conservação: mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 21.1 a 21.3. 

Observações: -- 
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  N.º 22 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Gravador de fita 

Título: Gravador de fita  “Grundig” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Grundig Intermedia GmbH 

Informação Técnica: 

Marca: Grundig 

Modelo: Reporter 500 L 

N.º de série: s./i. 

Datação: 1951 – início da produção do modelo. 

Dim.: 43 c. x 31,5 l. x 19,7 a. 

Estado de conservação: mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 21 Setembro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 22.1 a 22.5. 

Observações: A tampa da caixa está desaparecida. 
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  N.º 23 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: ? 

Título: ? 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém as seguintes inscrições: na frente, “This machine is covered by one 

or more of the following Patents: U.S.A. 1,867,912 1,5...? 1,825,522 1,919,429 2,027,849 

2,068,894 2...?,261 2,23...?471 2,266,108 Only Patents Pending ? MFG. CORP”; na base em 

cima “Error No”, em baixo “The Dawn[?] division of the Rochester N.Y.[?] U.SA.” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 39 c. x 58 l. x 42 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 23.1 a 23.6. 

Observações: --
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  N.º 24 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: ? 

Título: ? 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém as seguintes inscrições: na base em cima “Error No”, em baixo 

“The Dawn[?] MFG. CORP. division of the Rochester N.Y.[?] U.SA.” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 39 c. x 50 l. x 42,5 a.  

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 24.1 a 24.3. 

Observações: -- 
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  N.º 25 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Fotocopiadora 

Título: Fotocopiadora “Gestetner 360” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Gestetner Corporation 

Informação Técnica: 

Marca: Gestetner 

Modelo: 360 

N.º de série: 11B6688 

Datação: s./i. 

Dim.: 59 c. x 42 l. x 43 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 25.1 a 25.6. 

Observações: Provável peça oriunda dos escritórios do antigo Museu de Etnografia e História 

do Porto. 
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  N.º 26 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Fax [?] 

Título: Fax [?] “Ricoh Hi-Fax F-500” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Ricoh USA 

Informação Técnica: 

Marca: Ricoh 

Modelo: F-500 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 77,5 c. x 48 l. x 26 a. 

Estado de conservação: Deficiente 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 26.1 a 26.6. 

Observações: Provável peça oriunda dos escritórios do antigo Museu de Etnografia e História 

do Porto. 
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  N.º 27 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: ? 

Título: ? 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 32,5 c. x 18,9 l. x 13 a. 

Estado de conservação: Deficiente 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 13 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 27.1 a 27.4. 

Observações: -- 
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  N.º 28 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Contador 

Título: Contador 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: s./i. 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 22,8 c. x 12,2 l. x 11,2 a. 

Estado de conservação: Regular 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 13 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 28.1 a 28.4. 

Observações: contém rolo de papel. 
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  N.º 29 

 

Categoria: Indústria e Técnica 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Agenda telefónica 

Título: Indexador de contactos telefónicos “Bates Index” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém as seguintes inscrições: na lateral esquerda “BATES The Bates 

MFG. CO. Patented Orangen, N.J., U.S.A. INDEX”; na base “PATENTED JUNE 3-1924 

AUGUST 4-1925.” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: Bates MFG. CO. 

Informação Técnica: 

Marca: Bates 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: aprox. anos 20 [?] 

Dim.: 11 c. x 8,2 l. x 7,6 a. 

Estado de conservação: Regular 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental:  

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 13 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 29.1 a 29.5. 

Observações: contém rolo de papel com números registados. Provável peça oriunda dos 

escritórios do antigo Museu de Etnografia e História do Porto. 

 



 

 
 
 

281 

 
 
 

Doc. 2 – Inventário de brinquedos do antigo Museu de Etnografia e História do Porto 

 

 

  N.º 1 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Triciclo 

Título: Triciclo 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: s./i. 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 38 c. x 56 l. x 61 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 1.1 e 1.2. 

Observações: -- 
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  N.º 2 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Triciclo – guiador 

Título: Triciclo – guiador 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: s./i. 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 28,5 c. x  ? x 49,5 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 1.1 e 1.2. 

Observações: Poderá ser parte integrante do objeto n.º3 “Triciclo - rodas traseiras”. 
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  N.º 3 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Triciclo – rodas traseiras 

Título: Triciclo – rodas traseiras 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: s./i. 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 40,5 c. x  28 l. x 31 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 1.1 e 1.2. 

Observações: Poderá ser parte integrante do objeto n.º2 “Triciclo – guiador”. 
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  N.º 4 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Triciclo – assento e rodas traseiras 

Título: Triciclo – assento vermelho e rodas traseiras 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: s./i. 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 58 c. x  41 l. x 34 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 1.1 e 1.2. 

Observações: -- 
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  N.º 5 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Carro miniatura 

Título: Carro miniatura “Beetle VW” [?] 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: Beetle VW. [?] 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 101 c. x  44,5 l. x 31 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 5.1 a 5.7. 

Observações: O volante encontra-se desaparecido. 
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  N.º 6 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Pássaro 

Título: Pássaro de madeira com rodas 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 20 c. x  5,5 l. x 14,3 a. 

Estado de conservação: Bom 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 10 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 6.1 a 6.3. 

Observações: -- 
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  N.º 7 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Pião [?] 

Título: Pião de metal 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 7 diam. x 8,5 a. 

Estado de conservação: Bom 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 10 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 7.1 a 7.2. 

Observações: -- 
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  N.º 8 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Boneco de matraquilhos [?] 

Título: Boneco de matraquilhos [?] 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 2,1 c. x 2,5 l. x 8 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 10 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiro 8.1. 

Observações: -- 
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  N.º 9 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Bonecos 

Título: Conjunto de três bonecos 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: -- 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 4,3 diâm. x 11 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 10 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiro 9.1. 

Observações: -- 
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  N.º 10 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Bonecos 

Título: Dois bonecos de gesso branco 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contêm as seguintes inscrições: no lado direito o n.º “3100”; nas costas 

“GERMANY”; no lado esquerdo há a indicação imperceptível de outro número. 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 2,2 c. x 2 l. x 5,4 a. 

Estado de conservação: Bom 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 10 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 10.1 a 10.2. 

Observações: -- 
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  N.º 11 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Jogo de Bilhar Chinês 

Título: Jogo de Bilhar Chinês “Viva a República” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém as seguintes inscrições: no tampo “BILHAR CHINES § VIVA A 

REPUBLICA”. 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: s./i. 

Datação: s./i. 

Dim.: 112,5 c. x 68,5 l. x 13 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 13 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 11.1 a 11.2. 

Observações: Só foi encontrado o tampo do jogo. 
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  N.º 12 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Jogo de Flippers 

Título: Jogo de Flippers “Madcap” 

N.º inventário anteriores: 3498 

Marcas/Inscrições: contêm as seguintes inscrições: no tampo, “Madcap” e número de série 

“5583”. 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s./i. 

N.º de série: 5583 

Datação: s./i. 

Dim.: 108 c. x 62 l. x 113 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 13 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros . 

Observações: contém vestígios de pintura nas faces laterais.  
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Doc. 3 – Inventário de objetos avulsos do espólio do antigo Museu de Etnografia e 

História do Porto 

 

  N.º 1 

 

Categoria: Uso e consumo doméstico [?] 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Maqueta 

Título: Maqueta de barco “ADR” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém a seguinte inscrição: na proa as capitulares “A.D.R.” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s/i 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 136 c. x 18,5 l. x 70,3 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 1.1 a 1.7. 

Observações: -- 
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  N. º 2 

 

Categoria: Investigação e desenvolvimento 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Armário “Caixa Métrica” 

Título: Armário “Caixa Métrica” 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém a seguinte inscrição: na frente “Caixa Métrica N.º 1 Freamund 

António Pereira da Costa” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s/i 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 62,1 c. x 27 l. x 132,5 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 2.1 a 2.5. 

Observações: No seu interior continha vários objetos: 8 sólidos geométricos em papel, que 

compreendiam 2 pirâmides, 2 cubos, 2 paralelepípedos, 1 prisma triangular e 1 prisma 

hexagonal; e 2 instrumentos, dos quais um servia para aprendizagem da leitura e da escrita [vide 

inventário n.º3] e outro para medição [vide inventário n.º 4]. Junto, encontravam-se vários 

frascos de vidro com trabalhos manuais no seu interior, os quais não temos a certeza se estão de 
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algum modo relacionados com a “Caixa Métrica”. O seu registo apresenta-se no ficheiro 

fotográfico 5.1. 
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  N.º 3 

 

Categoria: Investigação e desenvolvimento 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Instrumento para aprendizagem da leitura e da escrita 

Título: Instrumento para aprendizagem da leitura e da escrita 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém a seguinte inscrição: na frente “Aprendizagem da leitura inicial e 

da escrita Patente N.º 40267” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s/i 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 38 c. x 14 l. x 13 a. 

Estado de conservação: Regular 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 3.1 a 3.3. 

Observações: -- 
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  N.º 4 

 

Categoria: Investigação e desenvolvimento 

Instituição/proprietário: DRCN – Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História 

do Porto. 

Denominação: Instrumento de medição 

Título: Instrumento de medição 

N.º inventário anteriores: s./i. 

Marcas/Inscrições: contém a seguinte inscrição: nas laterais “António Pereira da Costa 

Freamund” 

Contexto de Produção: 

Oficina/Fabricante: s./i. 

Informação Técnica: 

Marca: s./i. 

Modelo: s/i 

N.º de série: s./i. 

Dim.: 33 c. x 19,1 l. x 18,5 a. 

Estado de conservação: Mau 

Circunstâncias da recolha: 

Colector(es): David Ferreira; Catarina Soares 

Anterior proprietário: Museu de Etnografia e História do Porto 

Local: Palácio de São João Novo/Museu de Etnografia e História do Porto 

Registo documental: 

Autor: Catarina Soares – DRCN/DCTP-FLUP 

Data: 09 Outubro 2015 

Localização: Pasta que acompanha este inventário, ficheiros 4.1 a 4.3.  

Observações: -- 


