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Resumo  

O concílio de Trento na Sessão XXV dedicada ao culto das imagens, conclui que a imagem é útil para a educação dos 

fiéis mas deveria ser regrada e controlada. Desta forma, incentiva os bispos a conservarem nas suas igrejas a prática de 

culto aos santos e dá indicações para atender especialmente aos cultos do Purgatório, de Jesus Cristo, da Virgem e dos 

santos mártires. Estas resoluções tiveram consequências práticas surpreendentes, por um lado assistiu-se a uma 

intensificação na edificação de lugares de culto como capelas, altares, oratórios, santuários, como é bom exemplo a igreja 

de São Martinho de Lagoa. Por outro lado, a necessidade de observância e a exigência de decoro que o Maneirismo já 

reformado ilustrava foram obstáculos difíceis de transpor pelo movimento ulterior Barroco. O presente trabalho 

acompanha a evolução que a talha protobarroca sofreu nesta igreja ao longo de cerca de meio século por entre avanços e 

recuos até à introdução do Barroco Nacional. 
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Abstract  

The Council of Trento in the well-know Session XXV dedicated to the images cult conclude that images are useful for 

faithful education but should be regulated and controlled. Therefore, the bishops were encouraged maintaining in their 

churches the cult of saints and received indications to specially attend to the cults of Purgatory, Jesus Christ, Virgin 

Marie and of martyrs saints. These resolutions had surprising practical consequences, in the first place we assist an 

edification increasing movement of cult places like chapels, altars, oratories, sanctuaries, has the fine example of the 

church of São Martinho in Lagoa shows. Although, the necessity of compliance and decency requirements that 

Mannerism already demonstrate were major obstacles to ulterior movement that Baroque represents. This present work 

follows the progress of proto-baroque carved-wood in this church during approximately half a century until the 

introduction of National Baroque type. 
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I. OS RETÁBULOS DAS ALMAS E 

DE JESU SOB OS AUSPÍCIOS DE 

TRENTO 

 

O Concílio de Trento (1545-63) 

deliberou sobre muitas questões que 

tinham tido e teriam fortes repercussões 

em vários aspectos da vida individual e 

comum das pessoas, contudo na 

essência nenhuma dessas questões era 

nova apenas a roupagem diferia. Ao 

longo da história do cristianismo se 

manifestaram necessidades individuais 

e/ou colectivas que muitas vezes 

chocavam com os interesses delineados 

pelos chefes da Igreja. Uma das 

questões debatidas no Concílio e que 

nos interessa para o desenvolvimento 

deste capítulo é uso das imagens para o 

culto dos santos. Porém, esta 

problemática tinha já sido considerada 

em Niceia, em 787, onde se esclarece a 

utilidade do ícone no ensino e na prática 

da religião cristã. É também neste 

sentido que o Concílio de Trento vai 

deliberar a 3 de Dezembro de 1563, 

determinando a legitimidade do uso das 

imagens de santos e a veneração das 

suas relíquias (pontos 984 a 987), aliás 

chega mesmo a promover o seu uso nos 

seus diferentes modos, com quadros, 

pinturas e outras figuras. Com efeito, a 

imagem tornava-se extremamente 

importante na prática religiosa do 

catolicismo, principalmente porque é 

acessível e pouco aborrecida, ao 

contrário das Escrituras que 

continuavam a ser um código 

incompreensível e fechado para a 

esmagadora maioria dos fiéis. 

Consideramos igualmente 

importante para o curso deste capítulo o 

ponto de abertura da mesma Sessão 

(983, XXV) cujo título é: Decreto Sobre 

o Purgatório. Neste o que se analisa é o 

dogma do Purgatório. O Decreto 

conclui que as almas que aí se 

encontram se sintam cada vez mais 

limpas dos seus pecados com a 

intercessão dos fiéis a Deus e aos 

santos, é por essa razão que o Santo 

Concílio determina que os bispos se 

esforcem por garantir o ensino e a 

crença da doutrina do Purgatório. 

Estes e outros aspectos 

legislativos, orientadores de um grupo, 

adquirem maior importância quando 

deles existe eco no plano prático. É 

exactamente o que acontece neste caso, 

onde durante todo o século XVII e 

seguinte se assistiu a uma intenção 

crescente e significativa de erigir, 

constituir e melhorar lugares de 

devoção aos santos nas suas mais 

diversas possibilidades, fossem altares, 

capelas ou santuários, públicos ou 

privados. Por outras palavras já 
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conhecidas: “Será neste quadro que 

também se deve entender o movimento 

edificatório que com frequência se 

materializou e em que eram 

protagonistas alguns elementos do clero 

diocesano, alguns particulares 

privilegiados e o comum da população” 

(Rodrigues, 2001, pp. 399, 400). Deste 

modo, verifica-se o transporte e a 

materialização do plano teórico, que o 

Concílio de Trento representa, para o 

prático, onde as paróquias são a 

referência. Isto vem dar novo folgo à já 

profícua relação de interesses que a 

Igreja e a Arte mantinham, a partir de 

Trento os laços que as ligavam teriam 

que ser forçosamente mais fortes. Era 

necessário vincar posições e demonstrar 

o seu êxito. As provas que existem desta 

realidade no Concelho de Macedo de 

Cavaleiros são inúmeras e considerámos 

apenas aquelas das quais possuímos os 

processos de edificação
1
. No entanto, 

                                                 
1
 Capela de Santo António de Ala, 1656 – 

Capela de São Tomás e Santa Teresa de Jesus 

de Castelãos, 1672 – Capela de São João 

Baptista de Ferreira, 1668 – Capela de São 

Caetano de Gralhós, 1696 – Capela de Lagoa, 

1633 – Capela das Almas de Lagoa, 1662 – 

Capela do Senhor São Roque de Sezulfe, 1602 – 

Capela de Nossa Senhora de Rosário de Limãos, 

1697 – Capela de Santo António de Meles, 1619 

– Capela de São Miguel de Podence, 1648 – 

Capela do Senhor São Roque de Sesulfe, 1602 – 

Capela de Santo António de Sezulfe, 1667 – 

Ermida de São Bartolomeu de Vale da Porca, 

1634 – Capela de Nossa Senhora da Conceição 

de Valongo, 1653. Aqui apenas se apresentam 

as datas das capelas fundadas durante o século 

XVII. Arquivo Distrital de Bragança, Fundo: 

Mitra, várias cotas. 

estamos convencidos que neste e 

noutros casos a realidade superou as 

provas. 

 

 

II. O RETÁBULO DAS ALMAS 

 

Como se pode observar na lista 

de capelas (em rodapé) existe 

diversidade no culto aos santos, porém 

existem cultos que inevitavelmente se 

vão repetindo mais vezes que outros nas 

igrejas e capelas do Concelho, como são 

os casos do Purgatório
2
 e do Calvário

3
. 

Ora, apesar da liberdade que os fiéis 

gozavam na escolha do “seu” orago e de 

não existirem restrições especiais para 

além das boas condições físicas do 

local, de acessibilidade e da moral ou 

carácter dos zeladores, o facto é que a 

Sessão XXV do Concílio de Trento 

(pontos 983 e 986) fez transmitir aos 

seus bispos o desejo de tratamento 

especial aos cultos do Purgatório (como 

vimos), de Cristo, da Virgem e dos 

santos mártires. Ainda que este estatuto 

                                                 
2
 Entre outras, nas igrejas: S. Miguel de Talhas, 

Igreja de S. Pedro de Macedo de Cavaleiros, 

Igreja de Santa Eugénia de Ala, Igreja de Nossa 

Senhora da Assunção de Vale Benfeito, Igreja 

de Nossa Senhora da Conceição de Podence, 

Igreja de São Vicente do Vale da Porca, Igreja 

de Santo André de Morais, Igreja de São 

Martinho de Lagoa. 
3
 Entre outras, nas igrejas: Igreja de São Miguel 

de Talhas, Igreja de Santo Amaro de Corujas, 

Igreja de São Martinho de Lagoa, Igreja de 

Santo André de Morais. 
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especial sem carácter obrigatório 

consista apenas na representação destas 

divindades nas igrejas, local ideal para 

lhes serem prestadas as honras que se 

lhes ambicionava, pode acontecer o 

caso de algumas paróquias tomarem 

isso mesmo em atenção e fazê-las 

representar. Pois bem, foi exactamente 

esse o caso que fomos encontrar nas 

igrejas de Santo André de Morais e de 

São Martinho de Lagoa, para além de 

outros casos menos evidentes e não 

documentados (fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É sobretudo nestas duas igrejas 

do Concelho de Macedo de Cavaleiros 

que vamos encontrar de forma brilhante 

a execução prática das principais linhas 

orientadoras do Concílio tridentino no 

que se refere ao culto das imagens. O 

decalque doutrinal que existe nestas 

duas igrejas não é certamente fruto do 

acaso, pode ser explicado muito 

facilmente por ambas terem pertencido 

à mesma paróquia, o que é o caso
4
. E 

apesar de não existir qualquer estudo 

sobre quais os cultos praticados nas 

igrejas do distrito de Bragança podemos 

ver na recorrência do culto do 

Purgatório o resultado de uma directiva 

do bispado de Miranda ou então, nos 

dois casos, a fidelização de muitos 

párocos às ordens conciliares 

tridentinas. Contudo, temos que 

considerar também o modelo formal 

que aqui no concelho existe do 

Purgatório, podendo ver nele mesmo 

uma das razões do êxito que este obteve 

nesta região. Como vamos poder ver, 

não é de menosprezar esta última 

hipótese quando tentamos encontrar 

mais razões para o facto do culto do 

Purgatório atingir tamanha popularidade 

nos concelhos do distrito de Bragança. 

De todos os cultos que a Igreja possui e 

daqueles que aqui se prestam este é sem 

dúvida um dos mais dinâmicos por 

várias razões. Primeiro, pelo 

dramatismo que encerra; segundo, pela 

variedade de figuras que detém; 

terceiro, pela beleza formal e 

compositiva do modelo e, por último, 

pela grandeza espiritual que evoca. 

                                                 
4
 Dicionario Geográfico, c. 1758, Morais, fls. 

1585 e 1586, “A parochia esta dentro do lugar, e 

com este duas annexas. Lagoa, e Paradinha dos 

Besteyros”. Por razões que se prendem com a 

renovação das estruturas da edificação foi 

impossível verificar se a igreja de Paradinha de 

Besteiros partilharia as mesmas características. 

 

1. Igreja de São Martinho de Lagoa, 

Arquivo Fotográfico Figueiredo-Sarmento 
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Tomando o caso prático do retábulo das 

Almas da igreja de São Martinho de 

Lagoa vemos nele não apenas uma 

valiosa peça de arte em plena 

concordância com os cânones 

tridentinos mas uma peça que podia 

servir como modelo desses mesmo 

cânones e directivas, tal é o nível de 

correcção que apresenta (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegados aqui, convém 

evidenciar o papel fundamental que por 

certo o instituidor da capela teve na 

concepção desta obra em conjunto com 

o mestre responsável, isto sabendo a 

priori que uma das vantagens de 

patrocinar uma obra é poder também 

participar na sua concepção e que o 

instituidor em causa é eclesiástico 

(docs. 1 e 2, A1) e conhecedor da Lei e 

das (leis) conciliares. A avaliar pelos 

modelos reconhecidos com esta 

temática o retábulo em causa destaca-se 

com a inclusão de algumas esculturas de 

vulto pleno, um santo mártir (S. 

Lourenço) e dois santos fundadores de 

Ordens menores (S. Domingos e S. 

Francisco). Esta solução de fazer incluir 

num retábulo já de si dinâmico mais 

estes santos vem contribuir 

sobremaneira para o aumento da 

devoção e colocar o São Lourenço a 

presidir ao culto das Almas torna este 

retábulo e culto ainda mais eficaz, já 

que este santo foi martirizado com fogo. 

Por estas razões, pelo conhecimento da 

doutrina e das orientações da Igreja 

saída de Trento (no que toca ao culto 

das imagens de santos), concluímos que 

o padre Lourenço Gonçalves seja o 

mentor de tão excelente obra 

doutrinária. Apesar das reduzidas 

dimensões do retábulo e dos elementos 

que o constituem a força atractiva que 

este exerce é notável, não só pelo 

dourado da talha e policromia como 

também pelos motivos decorativos 

entalhados, pelo equilíbrio das suas 

formas e proporção, fazendo um pouco 

lembrar os pequenos altares privados ou 

oratórios domésticos. A escala reduzida 

do retábulo e o pormenor atingido pelas 

peças esculpidas de médio e vulto pleno 

corroboram esta observação. As 

esculturas de vulto pleno (também de 

reduzidas dimensões) 

comparativamente à talha mostram-se 

deveras amaneiradas, fazendo crer que o 

barroco foi absorvido em primeiro lugar 

pela talha e só depois pela escultura 

tridimensional. Contudo, a qualidade 

 

2. Retábulo das Almas do 

Purgatório, Lagoa 
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plástica das mesmas não é de maneira 

alguma posta em causa.  

A estrutura do mesmo é 

marcadamente maneirista, assumindo 

ainda uma enorme importância, 

influenciada por tratados de arquitectura 

correntes, como por exemplo de 

Sebastião Serlio, mas sem qualquer 

apego ou academismo que podemos 

verificar nas principais obras dos 

mestres nacionais (figs. 3 e 4 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A estrutura neste retábulo é 

ainda importante pois subjuga ainda os 

demais elementos, principalmente a 

escultura. Mas o papel que o ornato 

começa a desempenhar torna-se 

evidente, estando o mesmo presente em 

quase todos os espaços livres. O 

Barroco ainda não foi plenamente 

absorvido mas começa a avançar a 

passos largos. Os tradicionais 

enrolamentos de folhas de acanto e 

rosetões começam a tornar-se 

ostensivos e dispensar o apoio da 

estrutura. Assim, não podendo 

considerar o retábulo Barroco 

consideramo-lo quase barroco, ou 

melhor, protobarroco. Se atendermos à 

data de encomenda dos dois retábulos 

em estudo (1681, doc. 2, D2) e ao ponto 

da situação da arte barroca a nível 

nacional, vemos que estas obras estão 

em perfeita sintonia com aquilo que se 

ia fazendo por cá sendo que a nível 

regional integravam um movimento de 

vanguarda artística, a par com o 

retábulo da igreja de Nossa Senhora da 

Misericórdia (Miranda do Douro) da 

autoria de Francisco Álvares 

(Mourinho, pp. 66, 67). Esta 

constatação não só torna estes retábulos 

ainda mais extraordinários do ponto de 

vista artístico, patrimonial e histórico 

como aumenta sobremaneira a 

 

 

3. Livro de Arquitectura de Sebastião 

Serlio, 1558 

4. Estampa de um portal do Livro de 

Sebastião Serlio, 1558 
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responsabilidade daqueles que zelam 

por eles. 

 

 

III. OUTRO DA MESMA OBRA 

 

Em relação ao culto do Calvário, 

ou de Jesus, a dinâmica subsiste e a 

história repete-se pois partilham na 

generalidade os mesmos aspectos (não 

fossem ambos saídos da mesma ou das 

mesmas mãos), ou seja, dramatismo, 

variedade, beleza e grandeza espiritual. 

Mais uma vez, aspectos que muito 

contribuem para o fortalecimento e 

enraizamento do ensino católico. Enfim, 

trata-se de um dos episódios religiosos e 

da vida de Cristo mais representados 

pela arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Também neste retábulo o apego 

às linhas arquitectónicas é evidente mas 

não é tão marcante se notarmos a 

aventura extra-estrutural por parte dos 

enrolamentos vegetalistas ao nível do 

coroamento do arco (fig. 5). Neste 

podemos representado o recurso a 

soluções já encontradas e imprensas 

nalguns tratados de arquitectura como 

esta Regra das Cinco Ordens de 

Arquitectura de Jacome de Vignola, 

publicado em Madrid em 1593. Porém, 

existem nestes retábulos muitas 

soluções originais, próprias de uma 

oficina onde operam vários elementos, 

tais como: arquitectos de retábulos, 

imaginários, ensambladores, estofadores 

e outros. Nestes não há cópias 

subservientes a partir de estampas, 

gravuras e tratados de arquitectura. A 

possibilidade destes trabalhos terem 

sido realizados por apenas um mestre 

escultor e/ou pintor, isto é, por uma 

equipa mais reduzida composta por dois 

ou três elementos no máximo, é muito 

vaga. Apesar de não termos provas 

documentais que garantam aquilo que 

aqui se crê, pois são uma realidade que 

incompreensivelmente escasseia para 

este tipo de obras dada intensa 

actividade por que passou neste período, 

aproximamos estas obras por 

comparação formal e técnica aos 

retábulos das igrejas de São Pedro 

(Macedo de Cavaleiros), Nossa Senhora 

do Campo (Lamas), Carrapatas 

(Carrapatas), São Francisco, S. 

Bernardino de Sena, Santo Inácio de 

Loiola e Santa Cruz, todos da igreja de 

São Francisco em Mogadouro, Nossa 

Senhora da Misericórdia (Miranda do 

Douro), S. Martinho (Lagoa), entre 

 
5. Retábulo do Calvário, Lagoa 
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outros. Curiosamente, António 

Rodrigues Mourinho (Júnior) também 

viu familiaridades entre os retábulos da 

igreja de Nossa Senhora da 

Misericórdia (Miranda do Douro) e de 

São Francisco da igreja do convento de 

S. Francisco (Algoso) e com isso deu a 

conhecer dois nomes, Francisco Álvares 

(1683, Miranda do Douro) e Francisco 

Lopes Matos (c. 1672 e 1681, Miranda 

do Douro)
5
. No entanto, sem nos 

socorremos de provas documentais e 

apesar das semelhanças encontradas 

nestes retábulos (estruturais e plásticas) 

não é possível avançar qualquer 

hipótese de datação e autoria seguras. 

Trata-se apenas de uma vaga opinião 

conduzida por comparação e até agora 

sem qualquer fundamento histórico mas 

com potencialidades para ser analisada 

e apurada. 

 

 

IV. O RETÁBULO DA COMENDA 

  

Quando há pouco falávamos que 

existia um relacionamento particular 

entre a igreja de Santo André de Morais 

e a igreja de São Martinho de Lagoa na 

                                                 
5
 No estudo De Miranda a Bragança Luís 

Alexandre Rodrigues também toma registo da 

actividade destes entalhadores, em 1672, 

Francisco Lopes Matos encontrava-se 

“associado à obra do sacrário e retábulo da 

capela do Senhor na Sé de Miranda” (p. 114), 

em 1657, Francisco Alvares recebia 8.000 reis 

do “amadeiramento do sepulcro” (p. 69). 

acção doutrinal e catequisadora de 

ambas pelo uso das imagens, o mesmo 

acontece agora mas fora dos domínios 

espirituais; ou pelo menos em parte. 

Para além destas igrejas estarem 

incluídas na mesma paróquia tinham em 

comum a pessoa do comendador e como 

iremos ver os mesmos problemas. 

No recente estudo de Luís 

Alexandre Rodrigues são incluídos 

importantes dados sobre a igreja de 

Santo André de Morais e sobre a 

participação do seu comendador, D. 

Nuno Álvares Pereira de Melo. Nesses 

dados encontramos notícias sobre a 

necessidade do douramento do retábulo-

mor (1701) e também sobre a 

emergência de obras que sustentassem a 

capela-mor e impedissem a sua ruína 

(1724), em ambos os casos verificou-se 

a demora da resposta do comendador à 

chamada de responsabilidade e de 

encargos e a capela-mor acabou mesmo 

por cair começar a ruir (Rodrigues, pp. 

820-39). 

A comenda para além de trazer 

direitos a quem possui o título trazia 

consigo também obrigações. A nível 

militar e material o comendador tinha 

que defender a terra que lhe tinha sido 

confiada quando necessário mas podia 

retirar dela o máximo proveito. A nível 

espiritual ou da Igreja, o comendador 

estava incumbido de contribuir para o 
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enobrecimento da Casa de Deus e logo 

para o espaço mais sagrado, a capela-

mor. Este modo de proceder tinha uma 

“certificação histórica” pois “ he 

antiquíssimo e memorial costume […] 

estarem os povos obrigados ao reparo 

do corpo da igreja, e os fructos do 

benefício ou comenda, somente a 

capela-mor” (Rodrigues, 2001, p. 401). 

Pode (e tem esse enorme privilégio), 

delinear os padrões estéticos da obra e 

fazer-se ocupar da direcção dos 

trabalhos (fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria certamente um enorme 

privilégio mas seria ainda mais 

prestigiante se pudesse usufruir desse 

privilégio directamente convivendo com 

ele diariamente sabendo que os outros 

lhe iriam notar esse prestígio, o que não 

é o caso. A obra vai seguir a direcção 

dos párocos e/ou dos visitadores sem a 

voz participativa do comendador e 

ainda assim, não existe indício da falta 

de cumprimento de D. Nuno aos 

pedidos de patrocínio para as obras da 

capela. Para além da “certificação 

histórica”, a responsabilidade que o 

título encerra e a Casa a que D. Nuno 

Alvares Pereira de Melo pertence
6
 (uma 

das mais nobres do reino) eram também 

um factor dissuasor à fuga das suas 

obrigações. Existe, uma quantia 

previamente acertada que dependeria da 

capacidade de rendimento da comenda 

em questão. Tinha frequência anual e 

era canalizada directamente para as 

despesas de manutenção e de renovação 

da capela-mor e por aquilo que se 

compreende pretendiam utilizá-la 

apenas em último recurso (doc. 2, I1). 

Segundo informações por nós 

recolhidas no arquivo existente na igreja 

de S. Martinho de Lagoa, a mesma 

demora que se verificou na resposta e 

financiamento para as obras da igreja de 

Santo André de Morais também se vai 

verificar aqui. Do mesmo modo, se não 

pode negar ou afirmar a participação do 

comendador no abatimento das 

despesas, embora tudo faça crer que 

tenha cumprido com as suas obrigações 

extraordinárias (doc. 2, J1, 1701) e 

ordinárias, pagando anualmente a 

quantia acertada de 3.000 reis (doc. 2, 

H1 e I1). Assim, podemos esperar o seu 

                                                 
6
 Descende de D. Álvaro, quarto filho de D. 

Fernando (2.º duque de Bragança). 

 

6. Retábulo-mor, pormenor do painel de 

brutesco, Lagoa 
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contributo para o pedido de 

financiamento da obra de entalhe do 

novo retábulo-mor (doc. 2, E1, 1687), 

pois não existe qualquer informação 

posterior que o negue, como também 

para o seu douramento (doc. 2, I1, 

1699), no entanto à falta de mais provas 

não é correcto confiarmos em demasia 

na sua participação. Não obstante o 

valor já obtido, o visitador esperava 

ainda a contribuição de 40.000 reis 

anuais do comendador durante os 

próximos três anos para fazer face às 

despesas. Somando o que havia e aquilo 

que estava ainda por vir, o douramento 

do retábulo ficaria em c. de 340.000 

reis. 

Como se disse, D. Nuno 

prescinde dos seus direitos de 

“beneficiado”, recapitulando, 

determinar quais os padrões estéticos 

que a obra deve seguir ou quais os 

requisitos que a mesma deve preencher, 

porém os mesmos não se perdem são 

apenas transferidos para outrem. No 

nosso caso, ou seja, para o retábulo da 

igreja de São Martinho de Lagoa 

acreditamos terem participado na 

concepção do mesmo os párocos
7
 e os 

                                                 
7
 Apesar sabermos que na igreja existiam dois 

párocos, “reverendo confirmado” e “cura”, 

Sabemos apenas o nome de um só, trata-se do 

cura António da Cruz Macedo e está 

documentado para o ano de 1699 (doc. 2, I2). 

visitadores da igreja entre os anos de 

1691 e 1695. 

 

 

V. UM RETÁBULO AO MODERNO 

  

Para esta obra do retábulo-mor 

existiu por parte do visitador de 1690 

uma orientação vaga, era da sua vontade 

que o retábulo fosse feito ao moderno 

(doc. 2, E1). Bem, quem viu e vê o 

retábulo poderá saber qual o resultado 

de uma obra ao moderno (fig.) mas 

pode não conseguir distinguir os 

elementos que a tornam moderna ou até 

nem considerá-lo moderna para o tempo 

em questão. Ao analisarmos com 

alguma atenção o retábulo-mor da igreja 

de São Martinho de Lagoa damo-nos 

conta de algumas inovações, partindo 

do princípio que a talha anterior era de 

traça maneirista. 

Para a datação em causa (c. de 

1690-91) vigorava ainda na região (e 

um pouco por todo o país) a tipologia de 

talha protobarroca, com soluções 

estruturais e formais que se vão 

verificar nalguns casos para lá das 

primeiras décadas do século XVIII. 

Contudo, os elementos da modernidade 

que se verificam no retábulo 

encontramo-los reduzidos tão-somente 

ao emprego da coluna torsa com 

videiras e cachos de uva (fig. 7). Existe 
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também uma enorme profusão de 

brutesco em médio relevo nos espaços 

deixados vagos e que anteriormente 

estavam reservados à pintura. Porém, a 

antiga cercadura continua a delimitar o 

espaço de expressão das artes e neste 

exemplo concreto dos médios-relevos. 

Da mesma forma a escultura de vulto 

pleno continua a deter um papel menor 

pois o espaço que lhe é reservado é 

ainda bastante reduzido. A estrutura do 

retábulo denuncia igualmente o 

conservadorismo já que ainda se fez 

orientar segundo a presença e 

localização do entablamento. Por outro 

lado, a inserção da tribuna e a sua 

subida em relação aos outros volumes 

(obrigando a uma articulação destes) é 

também um elemento novo e inovador e 

deste ponto até à adopção da planta 

côncava (em detrimento da planta 

plana) a distância é muito curta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se atendermos a alguns casos 

esporádicos de talha protobarroca no 

concelho e no distrito para o mesmo 

período e ainda para períodos mais 

recuados salienta-se mais o 

conservadorismo que ainda existe na 

estrutura e no ornato. Estamos a pensar 

para exemplos os retábulos laterais das 

Almas e do Calvário (da mesma igreja), 

que uma década antes anunciavam no 

distrito as potencialidades e dinâmicas 

do Barroco. No entanto, como as três 

décadas seguintes acabaram por provar, 

nenhuma destas e doutras obras para o 

mesmo período causaram o impacto 

necessário de forma a conseguir 

implementar o estilo sem grande 

oposição e com naturalidade. Foi 

encontrando sim uma forte resistência 

por parte da grande maioria dos 

encomendantes, como aliás se percebe 

pelo retábulo-mor da igreja de São 

Martinho de Lagoa. Apesar do estilo 

moderno que os retábulos laterais das 

Almas e do Calvário ofereciam e davam 

a conhecer uma década antes, apesar da 

(suposta) modernidade que o visitador 

exigia para o retábulo-mor, o produto 

final é conservador. 

Mas não há dúvida que a 

transformação estava a acontecer e a 

aparência do retábulo sugere isso 

mesmo mas como referimos, a 

linguagem global que se utiliza não 

 

7. Retábulo-mor, Pormenor do 

painel, nicho e coluna torsa, Lagoa 



 12 

obedece ainda plenamente aos novos 

tempos e mostra-se conservadora, isso é 

tanto visível no tipo de ornato utilizado 

como na rigidez arquitectónica do 

retábulo. O brutesco foi o ornato 

escolhido para os vários painéis lisos e 

que o recém-chegado estilo Barroco 

ensinava a cobrir por “horror ao vazio”. 

Todavia, estes motivos pouco 

dinâmicos estavam restringidos aos 

painéis e à estrutura e espelhavam 

obediência e equilíbrio nas formas tal 

como Trento lhes tinha exigido à mais 

de um século. 

 O carácter híbrido dos retábulos 

relativamente ao estilo é algo que acaba 

por se considerar normal porque é o 

resultado de duas realidades que 

coexistiam e não tinham qualquer razão 

para se repelirem. O que se tinha 

importado por diversos meios 

(presenciais, académicos, estampas, 

gravuras, importação) foi as formas do 

Barroco, não tinha sido a realidade 

socio-cultural de Génova ou Roma. 

Assim, ao não existir essa afinidade não 

existia igualmente o conhecimento 

dessa realidade que lhe advém nem tão 

pouco o dever de a conhecer. O que 

existe é uma adaptação dessas formas 

barrocas à realidade do país, de cada 

região e lugar, da sensibilidade e 

conhecimentos dos artífices e 

encomendadores. Deste modo, é lícito 

considerar normal a coexistência dos 

dois estilos num mesmo espaço. 

Contudo, esses mesmos elementos 

decorativos e estruturais que há pouco 

referimos começam a prolongar-se para 

além daquilo que consideramos normal 

e ainda por vezes a assumir o 

protagonismo, caso do retábulo-mor da 

igreja do Azinhoso (1714, Mogadouro). 

Com o parco conhecimento que 

temos em relação à primeira reacção do 

observador face às novas formas 

barrocas que começavam a surgir não 

podemos cair no erro de generalizar 

posições e classificá-las. O pouco que 

se conhece é específico de outras 

regiões e já fora de tempo. A solução 

para esta e outras falhas de informação 

passará por uma análise caso a caso até 

onde nos fizer chegar a informação. 

Desta forma, quando notamos o 

conservadorismo na traça do retábulo-

mor da igreja de São Martinho de Lagoa 

– considerando a data da nota de 

encomenda e o esforço de actualização 

estilística dos retábulos laterais das 

Almas e Calvário feitos uma década 

antes – devemos ter em atenção aqueles 

que poderiam delinear o modelo 

artístico e formal para o mesmo e que 

pretendessem a continuidade duma 

linguagem normalizada e não um 

conflito com a norma, fazendo ajustar a 

pretensão do visitador bem como do 
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mestre que arrematou a obra, falamos 

concretamente dos dirigentes da igreja 

ou outros com poder. 

 

 

VI. OS REVERENDO PÁROCOS 

 

 É desde a notícia de encomenda 

do novo retábulo-mor que nos 

apercebemos da ligação que se existia e 

se manteve entre os párocos desta igreja 

e o velho retábulo que tinha de ser 

removido. Apesar de não conhecermos 

de forma satisfatória e mais 

pormenorizada esta ligação sabemos no 

entanto que os párocos tinham ao seu 

cuidado o destino a ser dado ao 

retábulo. Sabemos também que desde 

1687 até 1703 (doc. 2, E1, G1, I2, J2, 

L1) o mesmo retábulo esteve à venda e 

durante estes 13 anos e não chegou a ser 

entregue a ninguém, apesar de ter sido 

arrematado em 750 reis em 1699. Foi 

vendido contudo em 1703 por quantia 

indeterminada ao Reverendo Pároco da 

igreja para si. Este pequeno episódio 

apesar de se mostrar um pouco dúbio 

não deixa de ser ilustrativo e 

representativo da mentalidade 

conservadora que vigorava. A 

resistência tão característica do Homem 

em aderir ao novo aliada às orientações 

do Concílio de Trento no que toca à 

observância do decoro, práticas de culto 

e usos das imagens, entre outras, faziam 

prolongar a vida do estilo maneirista. 

Como já foi referido, este estilo 

anteriormente implementado tinha a 

“feição mais austera e clássica dos 

romanistas” e isto era o que mais 

“agradaria certamente a uma sociedade 

que aderira à Contra-Reforma” 

(Gusmão, 1956). Deste modo, se 

considerarmos estes pontos como 

aceitáveis vemos que a introdução do 

dinamismo barroco, da sensualidade 

barroca, da teatralidade barroca, da 

monumentalidade barroca e da 

imprevisibilidade também barroca não 

podia ter sido fácil. E ainda mais seria 

sem qualquer legenda ou explicação 

para tamanha revolução formal e 

mental. O acesso à informação era 

difícil e também aquilo que chegava era 

apenas uma ideia incongruente, tão 

diferente da realidade concreta do país 

e/ou da região. Assim, o debate e o 

esclarecimento de ideias e as notícias 

que chegavam do exterior apenas 

interessavam a um grupo muito restrito 

que, ou por motivos profissionais ou por 

manifesta possibilidade e interesse, 

usava do seu tempo para as conhecer.  

Mesmo passados 24 anos da 

encomenda do retábulo-mor e com a 

inclusão dos retábulos colaterais de tipo 

Barroco Nacional a igreja de São 

Martinho de Lagoa ainda não se 
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mostrava plenamente convencida da 

virtude barroca. É que para além de 

subsistirem nestes novos retábulos (ao 

nível do banco) médios relevos de 

entalhe maneirista os ornatos barrocos 

mostravam-se bastante moderados, os 

putti estavam ausentes das colunas 

pseudo-salomónicas e com eles as suas 

tropelias, as videiras, os cachos e as 

fénixes pouco activas (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. SÍNTESE 

 

 O concílio de Trento na sua 

célebre Sessão XXV deu novo ânimo e 

segurança à prática cultual e isso 

reflectiu-se num aumento considerável 

de pequenos lugares de devoção, 

falamos de capelas, santuários, altares, 

etc. Determinou igualmente que se 

desse especial atenção a alguns cultos, 

em particular ao culto do Purgatório, ao 

culto de Jesus Cristo, ao Mariano e a 

todos os mártires da Igreja. Desta 

disposição a repercussão foi sentida um 

pouco por todo o país, verificando-se ao 

nível do Concelho de Macedo de 

Cavaleiros uma forte implantação do 

culto do Purgatório bem como do culto 

do Calvário. Pelo potencial histórico e 

artístico da igreja de São Martinho de 

Lagoa e pela execução exemplar de 

muitas directivas saídas do Concílio de 

Trento relativamente ao culto das 

imagens, optámos por tomá-la como 

objecto de estudo. 

 Reconhecemos neste mesmo 

concílio outras reformas e também elas 

direccionadas para a arte e também 

igualmente célebres, pensamos em 

concreto na prática da observância e na 

regulamentação decorosa da arte, porta-

estandarte da religião verdadeira. Mais 

uma vez, a implementação desta medida 

dificilmente teria sido mais eficaz e ao 

Maneirismo nada mais lhe restava senão 

a adaptação ao cânone. Desta adaptação 

resultou também a reforma das formas 

maneiristas e consequentemente da arte 

dos templos onde estas já tinham 

chegado (bem como na arte daqueles 

onde estas formas ainda não tinham sido 

adoptadas). Dadas as disposições 

moralizantes da Igreja renovada e a sua 

consequente implementação, prevê-se 

difícil qualquer intromissão estilística 

que não evidencie ou prove a sua 

virtude e rectidão na mensagem que faz 

passar. Ora, é exactamente aquilo vai 

 

8. Retábulo colateral de talha de estilo 

Barroco Nacional, Lagoa 
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acontecer no nosso país mas com 

especificidades a nível regional e local. 

Se nos principais centros urbanos existe 

alguma dificuldade em entender esta 

nova postura social, cultural e espiritual, 

dá para perceber como terá sido 

considerada esta nova linguagem 

barroca. Nos distritos do interior os 

elementos do Barroco tiveram que se 

submeter às estruturas arquitectónicas 

maneiristas embora numa fase 

introdutória tenham existido algumas 

tentativas experimentais de 

implementação dignas de nota, são os 

casos dos altares das Almas e do 

Calvário da igreja de São Martinho de 

Lagoa, no concelho de Macedo de 

Cavaleiros. Contudo, estas e outras 

experiências não tiveram o eco desejado 

e só tardiamente conquistaram a 

confiança dos encomendadores já na 

forma de Barroco Nacional. 

 

 

 

DOC. 1 

 

LAGOA 

Fonte: A.D.B., MITRA, Caixa 37/pt6/Doc.73, 

Capela das Almas de Lagoa (Macedo), 1662. 

Escritura de instituição e doação para a 

erecção de um nicho e altar das Almas na igreja 

matriz da Lagoa que faz o Padre Lourenço 

Gonçalves. 

 

Instituição da Capela das Almas, fls. 1r 

e 2r 

Saibam quantos este Instrumento de 

Instituição e doação feito no melhor 

modo via e maneira que mais en dirito 

deva e aja de valer deste dia pera 

sempre virem que no anno do 

nascimento de nosso Senhor Jesu xpo 

de mil e seiscentos e sessenta e dois 

annos aos dezanove dias do mes de 

outubro do dito anno Em esta villa de 

São Ceriz da Comarqua e Bispado de 

Miranda do douro nas Cazas da morada 

de mim tabalião em minha prezença e 

das testimunhas que ao diante serão 

nomeadas parcer o Reverendo Padre 

Lourenço Gonçalves natural e morador 

no lugar de Lagoa de Morais termo da 

cidade de Bragança do mesmo Bispado 

pesoa reconhecida por mim tabalião e 

dou fee que he o propio E por elle foi 

dito que elle Instituia, como defeito 

Instituo huã Capella, ou altar das almas 

que he nicho na parede da Igreja de 

Sam Martinho do dito lugar de Lagoa 

que he a matriz pera a banda do meio 

dia e queria abrir e fazer por sua 

devocão e por sua conta, E estando 

feito o dito altar, e ornado de pintura, 

ou retabolo com seu frontal, toalhas, 

pedra de ara casticais vestimenta com 

alva e a (...) e missal, e o mais 

necessário, e pera Sustentação das 

couzas aqui declaradas e fábrica disse 

que appobreticava (?) e obrigava, e 

asinalava as propriedades de raiz 

seguintes (…)  

 

|
2r 

O Reverendo Padre Lourenço 

Gonçalves morador e natural deste 
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Lugar de Lagoa quer mandar fazer hu 

Nicho, e Altar das Almas nesta minha 

Igreja matriz de São Martinho do dito 

lugar e Eu por ver seu zello ser 

piadoso, e bem das as Almas lhe dou 

licenca no que posso e peço […] lhe 

faça (…) vista a doção que me pareço 

ser bastante para a fabrica do dito Altar 

a fazenda que nella nomeia E eu a 

saber mui bem de lhe conçeder a 

licença que pede e por verdade lhe dej 

esta por mim asinada hoje vinte de 

Outubro de 662 

 

Joseph Moraes Carneiro 

 

DOC. 2 

LAGOA 

Igreja de S. Martinho 

Fonte: Livro de Visitações da Paroquial Igreja 

de S. Martinho de Lagoa, de 17 de [………] de 

1632 a 9 de Outubro de 1732. 

 

A) 2 de Setembro de 1668 

Visitador: Doutor Martim Pegado 

  

1) Capela das Almas, fls. 59v e 60r 

O Padre Lourenço Gonçalves me 

reprezentou por sua petição que tinha 

feito nesta Igreja hua Capella das 

Almas com licenca dos Senhores (?) do 

Cabido, Em que deixava sua fazenda 

hipothecada a fabrica della, E que lhe 

tinha imposta hua obrigação pellas 

almas no oitavario dos santos, E me 

requereo que por ser |
60r 

athe dia de 

Páscoa a quantia que sobe ella carrega 

mettendoa no cofre na forma sobre dita 

de que se fara termo asinada pelos 

chaveiros. Ficando por sua conta E 

dinheiro que deve dar as obras 

acabadas, E do que despender nellas 

fara o dito fabriqueiro velho rol para se 

lhe descontar E abater da quantia que 

esta devendo, E não as dando athe o 

dito dia correra por sua conta pagar de 

sua caza as penas impostas 

 

 

B) 4 de Dezembro de 1679 

Visitador: Manuel de Gouveia 

 

 1) Guarda-pó da Capela-mor, fl. 82r 

O fabriqueiro mandara fazer hum 

goarda-po de madejra para o altar mor 

com suas molduras, por mão de bom 

offeçial, a contento do Reverendo 

comfirmado. o qual mandara pintar e 

dourar as molduras, e frisos, como 

parecer fiqua Milhor obra, the a 

primejra pena de quinhentos reis 

 

C) 26 de Novembro de 1680 

Visitador: Gaspar de Moraes e Antas, abade de 

Vinhas e comisario do Santo Officio 

  

1) Sacrário, fl. 84v 

Mandara fazer hum sacrário Tam 

grande (?) e feitio do de Macedo dos 

Cavaleiros por mão de bom oficial athe 

dia de São João Baptista com pena de 

dous mil reis que o fabriqueiro pagara 

de Sua Caza 

 

D) 20 de Dezembro de 1681 

Visitador: [………..] 

 

 1) Sacrário, fl. 86r 

O fabriqueiro mandara asentar o 

Sacrario em termo de quinze dias pena 
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de dez testoiz que logo pagara de sua 

caza; O fabriqueiro mandara dourar o 

Sacrario por mão de bom official athe 

dia de S. João pena de dous mil reis 

advertindio que toda a obra não ha 

deter mães que ouro sem tinta nenhuã 

 

2) Retábulo das Almas e Retábulo do 

Nome de Jesu, fls. 86v e 87r 

Fui informado que o padroeiro das 

almas tinha mandado fazer huo 

retabolo para o altar das almas e o do 

Nome de Jesu que fica em 

correspondência não tem nenhum, a 

confraria tem dinheiro bastante mando 

ao mordomo que mande fazer outro da 

mesma obra 

 

E) 22 de Outubro de 1687 

Visitador: […………] 

 

 1) Retábulo-mor, fl. 94r 

Porque achamos que na fabrica havia 

dinheiro de sobejos E a Igreja estava 

bastante melhor ornada de todo o 

necessário he o retabollo que ha no 

altar mor he ja velho, e neesecitava de 

reformar achamos Ser mais 

conveniente fazer de novo hum 

retabollo para condizer com o sacrario 

que Esta posto de novo pelo que 

mandamos que por Conta do dinheiro 

que ha da fabriqua mande o fabriqueiro 

fazer hum retabollo ao moderno the a 

primeira vizita. E por nos Constar que 

ha Igreja do Espirito Santo esta sem 

retabollo poderão os freggueses 

comprallo para reparar a endecencia 

com que a hermida esta he o dinheiro 

que derem por elle se juntara a fabriqua 

e esta obra andara a pregão e se 

arrematara a quem a fizer com maior 

conveniencia 

 

F) 31 de Janeiro de 1689 

Visitador: Reverendo Manuel Roiz de Andrada 

 

 1) Retábulo-mor, fl. 95v 

O fabriqueiro cumprira com o Retabolo 

do altar mor como lhe foi mandado na 

visita passada athe a primeira pena de 

dous mil reis pagos de sua casa 

 

2) Retábulo do Nome de Jesus, fl. 96r 

E o mordomo do Nome de Jesu no 

mesmo termo [S. João] mandara dourar 

o Retabolo da Sua Capella por mam de 

bom official sob a mesma pena 

[quinhentos reis] 

 

G) 14 de Maio de 1690 

Visitador: Doutor Manoel da Cunha de 

Almeyda 

 

 1) Retábulo velho, fl. 101v 

Os freigueses mandarão por o retablo 

velho na capella de Santo Apolinario 

the a primeira pena de des tostois, e por 

o dito retablo darão seis mil reis, que se 

entregarão ao fabriqueiro para ajuda de 

se dourar o novo de que se lhe fará 

carga no Livro, e se poderão mandar 

vender as pinturas e madeiras que não 

couber na dita ermida, como tambem 

as madeiras de São Felipe Neri para 

quaisquer usos que saem, e a colmieira 

(?) de Santa Barbara 

 

H) 6 de Junho de 1696 
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Visitador: Doutor Frei Pedro de Mello, mestre 

na Sagrada Theologia 

 

 1) Retábulo-mor, fls. 110r e 110v 

O Rendeiro do Comendador mandara 

dourar o retabollo da capella mor em 

tempo de tres anos o que hira loguo 

dando satisfação a dita obra e não a 

fazendo assim os Reverendos 

parrochos ponham suquestro nos 

fruitos deste lugar pertencentes a 

comenda outro si faram loguo aviso ao 

dito rendeiro para que de parte ao 

comendador |
110v 

para que mande 

satisfazer a dita obra o que os ditos 

parrochos cumpriram assim no avisso 

como no suquestro penna de 

suspensam de ordens 

 

I) 2 de Dezembro de 1699 

Visitador: António de Morais Antas, cónego 

Doutor na Santa Sée de Miranda 

 

 1) Douramento do Retábulo-mor, fls. 

119ve 120r 

Revendo as visitas passadas achej que 

os Senhores (?) bispos mandavão 

dourar o retablo Mor e de presente 

visitando eu esta Igreja me parece he 

razão, e do serviço de Deus que logo se 

de a execussão esta obra tanto pela 

indecencia como tambem ser utilidade 

do madeiramento do retablo que 

estando mais annos sem se engessar 

fiquara incapaz e totalmente não 

servirá e se mandará fazer outro de 

novo: pella qual razão os moradores 

deste povo me fizeram requerimento 

mandasse neste particular cumprir as 

visitas passadas e logo puzesse sucresto 

nos frutos da comenda o que não deferi 

sem primeiro rever o Livro da fabrica e 

quantia que actualmente tinha em ser 

para aplicar para esta obra como he de 

justiça e razão; Porem esta comenda 

não pagua|
120r

 Não pagua mais de tres 

mil reis todos os annos para obras da 

Igreja quantia [……] limitada se não 

pode fazer aplicação para obra tão 

grande o que tudo ponderado ordeno ao 

Reverendo confirmado e cura que em 

termo de um mês sob penna de 

excumunhão escrevão ao 

Exc\ll/entissimo Duque de Cadaval 

dando-lhe conta com o treslado deste 

capitullo e do da visita do Doutor Frei 

Pedro de Mello para que sua 

Excellencia como Princ<i>pe tão 

catolico bem informado seja servido 

aplicar cada hum anno quarenta mil 

reis para se fazer esta obra e em termo 

de três anos se conseguirá e [……] 

estará com a decencia possivel e não 

faltaremos a nossa obrigação 

 

2) Remate do Retábulo velho, fls. 120r 

e 120v 

O mordomo de Santo Apolinario 

entregara setecentos e sinquenta reis 

em que foi avaliado o remate do retablo 

velho ao Reverendo Antonio da
 
Crus 

Macedo cura desta Igreja o qual 

tambem levará para sua casa todo o 

retablo velho que pertence ao 

comendador e eu mando aplicar|
120v 

Aplicar a valia que me pareceu para a 

dita obra do retablo quando se fizer de 

que cobrara recibo quando o entreguar, 

e o dito retablo velho fica por seu e 

mando que esta e as mais se cumpram 
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como nellas se contem e o Reverendo 

Pároco a publique a seus fregueses 

 

J) 13 de Janeiro de 1701 

Visitador: Antonio de Morais Antas, cónego 

Doutor na Santa Sée de Miranda 

 

1) Douramento do Retábulo-mor, fls. 

121r – 122r 

Tomando contas ao fabriqueiro da 

fabrica grande achej ter hoje em 

dinheiro duzentos e onze mil e tantos 

reis quantia bastante para se principiar 

a obra do retabolo do altar mor, 

principalmente com as esperanças de 

huã carta do Excelentissimo Senhor 

Duque de Cadaval comendador desta 

comenda em que promete huã ajuda 

para esse obra que sera como de tão 

grande Princepe pelo que mando ao 

juiz do Povo, da Igreja e maes gente 

[……………] com os Reverendos 

Parrochos que logo ponhão esta obra 

em pregões que durarão hum mes 

mandando noticias aos melhores 

douradores deste Bispado tomando-lhe 

os|
121v

 lances, e ao que lançar menos 

sendo como oficial e que seja 

approvado com licença do ordinario 

que mostrara sob pena de que não 

atendo se lhe não aceitara lanço e 

apagara quem lhe arrematar. O retabolo 

será todo dourado e a tribuna por 

dentro sem mais tinta algua excepto os 

cachos das culunas que serão estofados 

da cor que imite uvas. as taboas lisas 

dos lados serão de Brutesco com 

Ramos de ouro sobre campo vermelho. 

de tudo se farão obrigações dando 

fianças. Em termo de hum mes 

mandarão hum proprio a Lisboa com 

carta do Reverendo confirmado para o 

Senhor Duque lembrando-lhe a 

promessa com a carta que escreveo 

narrando-lhe como esta obra esta 

arrematada e o custo della. A todas as 

pessoas que devem dinheiro a fabrica e 

tem recursos lhe dou tempo para 

satisfazerem as quantias de devem athe 

dia de S. Joseph [……] e não 

satisfazendo athe este tempo incorrão 

nas penas de||
122r 

Excomunhão em que 

ca (?) forão declarados e os Reverendos 

parrochos assim os declarem passado o 

dito termo sob a mesma pena com 

denegação de recurso 

 

2) Remate do Retábulo velho, fl. 122r 

O Retabolo velho que he do 

comendador mandarão os Reverendos 

Parrochos por a pregão em termo de 

quinze dias a porta da Igreja e se 

arremate no dito termo a quem maes 

der por a dita obra logo com o dinheiro 

sob pena de o pagarem de sua casa 

porque as taboas são velhas e depois 

não valerão nada o que comprirão os 

ditos reverendos Parrochos sob pena de 

suspensão passado o dito termo 

 

L) 30 de Maio de 1703 

Visitador: João Franco de Oliveira 

 

 1) Remate do Retábulo velho, fl. 123v 

e quanto ao Retabolo velho se cumpra 

o mandado na vezita passada, e 

querendo o Reverendo Pároco tanto 

pelo tanto o podera levar e asentarão no 

lado da fabrica o dinheiro que se der 
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por ele para se tomar conta ao 

fabriqueiro 

 

M) 6 de Novembro de 1714 

Visitador: Jerónimo Preto e Lemos, cónego 

Magistral da sé de Miranda 

 

 1) Retábulos Colaterais, fls. 134r e 

134v 

O Fabriqueiro em termo de hum anno 

mandara a fazer dois retabolos 

coletrais|
134v 

Coletrais, visto aver 

dinheiro na fabrica para isso; feitos ao 

moderno de talha levantada, e nos 

mesmos retabolos se porão pianhas 

para nelas se colocarem as Imagens, e 

de Nossa Senhora se pora a parte do 

evangelho e os retabolos velhos se 

porão nas capellas do povo, e os novos 

que se fizeram em testarão os seus 

remates athe o forro do teto da Igreja 

pena de pagar a Sua custa dois mill reis 

 

N) 17 de Janeiro de 1716 

Visitador: Reverendo Gaspar da Rocha Ferreira, 

chantre na Sée de Miranda 

  

 1) Retábulos Colaterais, fl. 136r 

O fabriqueiro não deu cumprimento a 

obra dos retabolos, mas como me 

consta não foi por culpa sua mas sy do 

mestre, que os arematou e este me 

dizem os vem por| com rezas de os ter 

já feitos| com brevidade, o alevio da 

condenação, e em dentro de hum mês, 

obrigarâ ao mesmo mestre dê 

comprimento a dita obra, no cazo que a 

já nele descujdo debaixo das pennas 

empostas no capitolo da vezita passada, 

e athe a primeira mandará dourar os 

mesmos retablos estando as madeiras 

para isso capazes debaixo da mesma 

penna 

 

O) 11 de Junho de 1724 

Visitador: Tomás Gomes da Costa, abade de 

Sobreiro 

 

 1) Douramento dos Retábulos 

Colaterais, fls. 161v e 162r 

Vejo que se continua a obra de dourar 

os retabolos e como he de resto (?), e 

he necessario valer do dinheiro que 

ouver, e de todas as dividas; para estas 

se cobrarem dou faculdade aos 

Reverendos Parocos para procederem 

com censuras contra os tais devedores 

as ditas confrarias de Nossa Senhora e 

de Santo Antonio 
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