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DOCUMENTO N2 1

A.D.P. - S.M.Convento de Grijo n= 95

MOSTEIRO DE GRIJÔ - INVENTÁRIO DE 1770

"Inventario do edef icio da Igre ja, Convento, Cazas , e

quintas proximas, Ortas, e mais perrengas deste Mcsteiro

de G r i j 6 .

Este Mosteiro de Grijô está situádo no seu Couto,

Comarca da Cidade do Porto, distante della trez Legoas

para a parte do Sul, e ao Poente da Estrada Real, que

corre da mesma Cidade para a de Coimbra em distancia

quazi de meia Legoa, e apartado huma da Costa do Mâr. A

sua situacam, ainda que baixa, por ficar na ultima

descida dos montes da Vella, e Sentella, nam h é nem

sádia, nem agradavel; porque a beleza da planice, em

que esta situado toda desafogáda para a parte do Mâr,

sen outros Lemites á vista que os de todo o orizonte

occidental, faz tirar ao sitio qualquer incomodo que lhe

daria a sua perfundeza.

A primeira entrada para a Igreja, e Mosteiro hé hum

grande terreiro que tem o comprimento athe o Adro

seiscentos palmos, e de Largura cento e noventa palmos,

hindo ao longo delle de ambos os Lados os muros da

Cerca, acompanhados de grandes, e antigos arvoredos de

Carvalhos, e Castanheiros : No fim deste terreiro da
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parte do Norte está a Caza da Camara com duas Cadeâs da

fia7vQ jurisdi^am / secular, e Ecleziastica dos Coutos, e

Izento do Mosteiro, em hum sô, e nobre edeficio: da

parte do Sul fronteira as ditas Cadeâs se acha a porta

que dá entrada ao Mosteiro, correndo por sima huma

galaria de jenellas das hospedarias: 0 adro da Igreja se

Levanta do dito terreiro por hum degráo, tem de Largo

cento e noventa palmos e de comprimento sesenta e sinco;

ao Lado do Norte lhe fica hum pequeno Celeiro dos

Dizimos da freguezia, e do Lado Sul hum muro, que impede

a entrada para hum pequeno Claustro. que fica dentro do

Mosteiro, nam hé Lagiádo, e serve de semiterio dos

defuntos da freguezia: No meio se acha o frontespicio da

Igreja virádo para o Poente, correndo a mesma para o

Nascente: o dito frontespicio hé todo de Cantaria bem

Lavrada com tres jenellas que daô Luz para o Côro, e

Igreja, tem de altura cento e vinte palmos, rematando na

ultima simalha em huma varanda que corre toda a largura

delle e dahi para sima se remata em hum angulo com huma

Cruz no meio, ornado nos Lados de piramedes: Na entrada

para a Igreja tem tres grandes arcos, em correspondencia

de trez portas da immediata entrada para ella, entre as

quaes, e ditos arcos tem huma boa, e bem feita galileâ:

E da parte do Norte se acha principiáda a obra de huma

torre para os sinos: A Igreja hé de arquitetura moderna,
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tem de cada Lado trez Capelas com seus altares, no meio

fl^8 hum espagôzo / Cruzeiro que tem de altura noventa e trez

palmos, de Comprimento quarenta e sete, e de Largura

oitenta e dois, com dois altares á face da parte do

Evangelho, e Epistola dando as costas á Capela môr. esta

hé das mais magnificas que se conhécem, tem de altura

sesenta palmos, de Comprimento setenta e sinco, e de

Largura trinta e sete, na qual se acha hum bom

Presbiterio, e hum retabolo de talha antiga dourado, e

magnifico com as Armas Reaes, que lhe servem de remate;

na parede da parte do Evangelho tem um nobre sepulcro

filho do Senhor Rey Dom Sancho primeiro: o Corpo da

Igreja tem de altura noventa e tres palmos, e de

Comprimento athe as grades noventa e dois palmos: Ao

principio da entrada da Capela môr na parede do Lado da

Epistola tem huma Porta que dá entrada para a

Sancrestia, da qual se sahe para o Claustro, que fica da

banda do Sul da Igreja, o qual tem hum chafariz no meio

de bella agoa, cahindo de duas tacas superiores no

tanque, e bacia inferior; todo o claustro rodeado de

muitas colunas faz hum perfeito quadro, e em hum dos

Langos tem a Caza chamáda de Capitulo; por sima tem

sobre Claustra, rodeada de huma varanda de pedra, tudo

fl28v-3 obra antiga mas / respeitavel pela forma da sua

arquitetura, e pelos muitos Corpos de pessoas veneravéis
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que jazem nas suas sepulturas, entre os quaes hé o do

famozo herôe de Santidade Dom Lopo da Conceicam, que

continuamente se faz adorar dos Povos pelos milagres com

que os está protejendo: Á entrada para o Mosteiro se

segue hum grande pateo que tem duzentos e quinze palmos

de Comprido, e cento e sesenta de Largo, todo Lageaco de

Lagens grandes embutidas em Cal, no meio tem hum

chafariz de obra magnifica Levantado em tres tagas ccrr.

vinte golfinhos, oito na primeira taca que hé de

grandeza extraordinaria, e de Cantaria bem Lavrada, oito

na segunda, e quatro na ultima de sima, todas

proporcionadas, rematando toda a obra huma aguia de

pedra em figura de voar; todos os ditos golfinhos Langaô

pelas bocas copioza agoa, que corre no tanque, que tem a

grandeza proporcionáda á do pateo: Da parte do Norte

athe ao meio do pateo corre huma varanda das

hospedarias, e Cartorio, e dahi para diante estaô humas

Cazas terreas; voltando pela parte do Poente acabando

nas Cazas chamadas do gado da parte do sul se segue huma

galeria aonde está a Botica, as Cazas dos mcgos da

Sancrestia, e outras officinas, e Cazas do Despacho: Da

flQ9 parte do Nascente se achaô dois grandes / Langos de

escada que vao sahir a hum grande salam aonde estaô

algumas officinas do Convento ao Lado Direito da parte

do Sul; e fronteiro á porta vay a escada que scbe ao
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Dormitorio: este Corre do Poente ao Nascente, da parte

do Sul tem vinte e hum cubiculos, e da parte do Norte

oito, ocupando as officinas do Convento, e huma Caza de

lavatorio a que vem sair tres bicas de agoa as outras

Cazas do mesmo Lado, no qual se acha tambem huma Capela

nova feita de obra moderna de figura oval, com tres

jenellas grandes por banda, quazi toda de pedraria bem

Lavrada ccm hum retabolo de talha moderno de bom gosto,

do qual Dormitorio se sahe para huma grande varanda, que

se langa scbre a horta,e Cerca do Mosteiro, de que desce

huma escada para a Orta, e serca, ou Quinta: Ao

principio do dito Dormitorio Logo ao simo da escada que

vay do salám corre outro mais pequeno do Sul para o

Norte, que de huma parte segue a sobre claustra, e da

outra tem seis cubiculos, e por elle hé a pasajem para o

Côro, que fica por sima da galileâ, e tem quarenta e

duas Cadeiras obra antiga: Por baxo do Dormitorio mayor

se achaô Cozinha, despenga, adega, e Seleiros, alem de

flQ9v2 outras Cazas de Despejos, e officinas deste / Mosteiro

Orta

A orta se acha no meio de huma grande planice fechada

de hum grande muro que a Cerca e sô com duas portas para
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ella, huma que sahe da escada da varanda, e outra grande

da entrada principal, a que se segue hum Largo com huma

fonte, que vem de hum quintal tambem murado, em que tem

hum chafaris, e muitas Laranjeiras; prir.cipia em huma

rua que tem de comprimento trezentcs e quatro passos,

toda vestida de ambos os Lados de arvores de espinho

atadas em suas grades por modo de parede, que vay acabar

em duas torres, de que se segue huma rua que acompanha o

muro de fora, e tem de comprimento de huma a outra torre

nove centos(sic) passos, a qual faz pela parte do sul

huma meia Laranja, que circula a orta, e pumares a ella

conjuntos; no meio da dita primeira rua Corta outra que

tem de comprimento duzentcs e dezaseis passos,

acompanhada dos Lados de huma com parede de buxo de

altura de trez palmos, e de Laranjeiras grandes; no meio

da planice corre outra rua que Cruza com a asima que tem

duzentos noventa e quatro passos de comprimento,

seguindo alem dos dif.os iguaes buxos diversas arvores,

que so servem de sombra, e ornamento pela figura que a

fl^lO natureza, e arte lhes tem dado: nas / extremidades

destas ruas se encontraô huns asentos, e humas figuras

de Santos de pintura em fresco: No meio desta Planice se

poz hum grande circulo aonde está Lavrado hum bom tanque

de pedra razo com hum repuxo; aqui vem cezembocar oito

ruas, formadas das duas cruzadas, e de outras quatro de
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travecia que devidem o taboleiro da Orta que cada huma

destas tem cento e trinta passos de comprimento, e todas

a dezoito passos de Largura Cada huma, ornadas de ditos

Buxos, e murtas; no dito Circulo tem oito asentos que

devidem a ditas ruas ao redor delle, cada hum com seu

Azereiro Cortado em forma piramidal, fazendo Cada hum

costas aos asentos: a hum Lado da primeira rua da parte

do Sul está a Caza do taco, a que se segue hum pedago de

vinha, e nas Cabeceiras dois pumares de fruta, que o do

Poente tem cento, e quatro passos de Comprimento, e o do

Nascente cento e dez passos: Tem todo este Plano

trezentas e duas Laranjeiras, trezentos sesenta e oito

Limoeiros, sincoenta e sinco Limeiras, duas mil trinta

sete arvores frutiferas de pera, e macaô(sic), sesenta e

dois pesegueiros, vinte e nove figueiras. E arvores

aparadas silvestres, e infrutiferas cento sesenta e

duas: Foi avaliadc o Rendimento annuo da mesma Orta e

flfilOvs pumares Livres de todas as despezas / hum Conto e

duzentos mil reis, pelos Louvados, que declararaô, que

pelo bom Conhecimento que tinhaô da dita Orta, e pumares

e dos frutos, e frutas que produziaô, avaliavaô o seu

rendimento em cada hum anno em os ditos ccnto e duzentos

mil reis Livres de despezas. E atendendo ao mesmo

rendimento, ao valor da Caza do Taco, tanques,

chafarizes, e muros avaliavaô a dita Orta, e pumares por
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seu justo, e comum prego na quantia de trinta e dois

contos de reis, quanto á propriedade.

Quinta de dentro e de fora, e Azanhas.

Huma Quinta chama'da Quinta de dentro, ou serca, que

fica contigua ao Mosteiro, toda murada em roda com muro

de pedra e cal muito grande, que consta de campos de

terra Lavradia, Lameiro, hum bacelo novc de hurc anno,

Pinhaes, e devezas, com abundancia de agoas nativas

dentro, e outras que lhe vem de fora, entre as quaes saô

humas que vem encanadas em distancia de mais de meia

Legoa por huns grandes aquedutos, de que se repartem

para as officinas do Mosteiro, e Orta, que Logo na

entrada do muro da quinta tem um grande tanque com seu

fl°ll repuxo, huma boa Eyra com / seu tilheiro, e duas azanhas

para que vem outra agoa de fora ajuntarse em hum grande

Lago; E mais um Campo fora dos muros da dita Quinta

pegado a ella, que se cultiva sô metade, e a outra está

de mato, que tudo declararaô os ditos Louvados rendia

cada hum anno Livres de todas as despezas quinhentos mil

reis

E quanto a propriedade avaliaraô a dita Quinta,

Campo, Azanhas, Pinhaes, e devezas, atendendo ao
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rendimento, e ao valor das madeiras que existem Capazes

de corte, e se vaô criando em quatorze contos de reis

E quanto ao Edeficio do Mcsteiro, e pertengas delle

declararaô elles Louvados o nam avaliavaô atendendo ao

sitio, e a que sô servia para habitagam dos Relegiozcs

que o tinhaô evacuado.

Declararaô mais elles Louvados que as terras Lavoura

da Quinta se achaô afrutadas de milho e feijam, e que

poderaô produzir mil cento e des alqueires de milho, em

que entra algum que já anda na Eyra, E que poderaô

produzir as mesmas terras de feijam cento sincoenta e

sinco alqueires de tudo pouco mais ou menos, que se mega

na Eyra limpo, e seco.

floilvQ Declararaô mais que as avaliagoens que deraô / ás

propriedades da Orta, pumares, e arvores de espinho de

que se compoem e da quinta, com seus campos, devezas, e

pinhaes, fci atendendo tambem ás agoas com que se regaô,

e lhe vem encanádas de fora com despeza de muito grandes

scmmas de dinheiro: Estas agoas vem do Monte da Vella em

distancia de mais de um quarto de Legoa, de divergas

Minas que se abriraô no mesmo Monte, e desde cs seus

nascentes vem encanadas em hum Largo, e maravilhozo

aquedufo debaxo do cham com algumas claras boias,

cubertas com vidragas, e redes de arame por sima,

devedidas em tres Canos de tilhoens segundo suas
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qualidades, e prestimos, athe a entrada de huma porta

chamada da Amoreira, por donde se entra para o aqueduto,

que hé tam espagôzo, que por elle dentro e athe as

ultimas ninas entra hum homem muito Livremente a

alimpalos ( sic) quando hé perci zo( sic) , e desda(sic)

porta donde tem huma Caza de rezisto se dividem para

todas as officinas do Mosteiro, como saô Lavatorio no

Dormitorio em grande altura, refeitorio, Caza de amagar,

Claustro, Cozinha, chafaris do pateo, e terreiro da

Igreja, e por outros aquedutos se repartem para a Orta

os subejos daquellas, e outras que já lhe vem destinádas

do rezisto, e para a Quinta, alem das que esta tem da

floi2 Ribeira, que / servem de regar, e para as azanhas, ao

aqueduto lhes pareceu deverem atender para arbitrarem os

valores ja declarados, na certeza de que faltando as

ditas agoas deminuirá a mayor parte dos pregos em que

avaliaraô a propriedade das ditas Orta, E Quinta: E

nesta forma ouve por concluido este suquestro, e

descripgam, de que elle Ministro digo descrigam que elle

Ministro asina comigo Escrivam Leandro Anastacio de

Carvalho e Fonseca oescrevy

Doctor Mathias de Carvalho Coutinho de Vasconsellos

Leandro Anastacio de Carvalho e Fonseca"
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fl.Q12vû "Termo de entrega da Igre ja, e Sancrestia ao Padre Cura

da freguezia de gri jo, com as chaves respectivas; e das

chaves do Convento, hospedarias, Cartorio, e mais Cazas

delle a Jozé Antonio Pereira

Aos treze dias do mez de Outubro de mil setecentos e

setenta annos nesta Igreja, e Convento de Grijo de que

foraô evacuados os Conegos Regulares de Santo Agcstinho

que o habitavaô estando prezente o Doctor Mathias de

Carvalho Coutinho de Vasconsellos Cavaleiro profego na

Ordem de Christo, do Dezembargo de Sua Magestade, e seu

De zembar gador da Relagam e Caza do Porto,

Superintendente geral das Alfandegas das Trez Provincias

do Norte e Partido do Porto, Juiz da Diligencia da

Evacuagam, e sahida dos Conegos Regrantes que habitavaô

este Mosteiro de Grijô, e do Inventario, e suquestro dos

bens, e Rendas delle em execugam da Ordem de Sua

Magestade mandáda executar pelas do Eminentisimo Cardeal

da Cunha (...). mandou vir a sua prezenga ao Reverendo

Padre Luis Vieyra Leal, Cura actual da freguezia de

Grijo, ao qual este Ministro fez entrega da Igreja deste

Mosfeirn, cnmo Matriz desta f reguezia, para nella

Celebrar os Officios Divinos, e administrar os /

fl°13 Sacramentos aos freguezes, e para ter os paramentos, e

alfaias da Igreja que lhe mandou entregar pelo
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respectivo Inventario que mandou fazer, lhe fez outrosim

entrega das chaves da Sancrestia, e Caixoens deile,

ficando esta, e a Igreja separadas do Edeficio do

Mosteiro; e por que esta se fechava pelas tres portas da

entrada pela parte de dentro, mandou elle Ministro fazer

com a mayor seguranga chave, e alguns aldravoens para se

fechar pela parte de fora a principal porta do meio a

qual chave entregou ao dito Reverendo Padre Cura, com a

obrigagam de entregar ao que lhe suceder todas as

referidas chaves, ou a quem se determinar

recomendandolhe tivese, e conservase com a devida

limpeza, e aseio a Sancrestia e Igreja, e ter.do o

cuidado ncs telhados para que as agoas, e temporaes nam

cauzem alguma ruina ao Edeficio, ou parte delle: E todas

as outras chaves do Edeficio do Convento, hospedarias,

Cazas de mogos, e todas as mais officinas, e portas das

entradas entregoulhe o Ministro a Jozé Antonio Fereira

do Lugar da Ervilhaca, com as mesmas condigoer.s, e

obrigagoens asima, e mais a de nam entregar couza alguma

sem ordem do Eminentisimo Cardeal da Cunha partecipada a

elle Ministro, ou outro, ao que tudo obrigaraô elle

Reverendc Padre Cura, e dito Jozé Antonio Pereira suas

Pessoas, e bens prezentes e futuros de que fiz este

flQ13vQ termo que elles / asinaraô com o Ministro Leandro

Anastacio de Carvalho e Fonseca escrevy e asiney
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Mathias de Carvalho Coutinho Vasconsellos

Leandro Anastacio de Carvalho e Fonseca

Padre Luis Vieira Leal

Jozé Antonio Pereira"

flûl4vfi "Termo de como se desf ez e langou abaxo o docel, e

caceira que se achava na Capela mor da Igre ja deste

Mosteiro, e servia para se sentar o Prior do Mosteiro

quando fazia Pontif icaes

E logo no mesmo dia mez e anno retro declarado passou

elle Ministro comigo Escrivam, e com o Escrivam Joam

Ramos de Araujo a Igreja do Mosteiro, que fica servindo

de Matríz da freguezia, e ahi mandou na nossa prezenga

desfazer e langar abaxo o docel, e cadeira grande que se

achava no sitio do Presbiterio da Capella mor escostada

á parede da parte do Evangelho que servia para se sentar

o Prior do Mosteiro nas occazioens, em que fazia

Pontificaes, por se achar extinto este Mosteiro com a

evacuagam dos Religioarcs que o habitavaô, e mandou pôr

outra cadeira de bragos ordinaria no Arco da Capella mor

par se sentar o Cura a fazer a Estagam, e Doutrina a

seus freguezes, de que demos nossas fés, e asinámos este

termo com elle Ministro Leandro Anastacio de Carvalho e
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Fcnseca o escrevy

Mathias de Carvalho Coutinho Vasconsellos

Leandro Anastacio de Carvalho e Fonseca

Joaô Ramos de Araujo"
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DOCUMENTO NQ 2

A.N.T.T. - Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra -

Mago 2.1

CAPlTULOS GERAIS DA CONGREGACAO DOS CÔNEGOS REGULARES DE

SANTO AGOSTINHO

flQl "Def inigôes e Apontamentos dos Capítulos Gerais

Realizados no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra"

I. 1569

flfi7b "Definigão 7â per que se raudera a pena dos priores

que edificarem".

flQ7V2 "Muderando a pena imposta aos priores per nossas

constituigôes na 3^ parte capitulo 13 onde diz, se

edificarê algũ edificio custosc, ordenamos per modo de

constituigaô correcta nemyne discrepante que os priores

que o tal edificio edificaraô emcorraô somête em

penitencia de culpa grave no 3Q modo de tal declaracaô

que sendo requiridos per algũ regilioso, que o ponha ao

covêto seijaô obrigados ao propor, e seguir a maior

parte das vozes sob pena de culpa mais grave. e pelo

mesmo modo declaramos no capitulo quĩto (...) onde diz

que os consiliarios substituidos em lugar dos que foraô

eleitcs supraô em tudo, se nac entenda no foro spiritual

e interior mas somente no exterior. e sendo esta

defingaô pello mesmo modo aprovada pello capitulo geral
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imediate seguite ficará côstituigaô côfirmada.

declaramos que o que se diz de edificio custoso se

entenda de qualquer outra obra custosa, assi como

retabolo, ornamento e semelhãtes".

fl°10v2 "Def in -qaô quatorze dos lugares em que podemos fallar".

fl^ll "(...) e no mosteiro do Salvador de Igrejo a varanda que

estaa iunto do choro e a outra que corre ao longo da

igreja e a porta assi como Coro da Capella mor atee a

porta do pumar" .

flQ39v2 "e que os irmaôs que fizeraô profissaô no Salvador dc

porto antes de seo mosteiro tornar ao primeiro sitio saô

professos do mosteiro de igrejo. e por tanto a esse

mosteiro pertence prover de livros os collegiaes que no

dito tempo fazeraô profissaô no Salvador do porto".

fla43vc "Que nenhũ religioso informe nem faga informar algũa

imagem com cera nem barro ou com outra qualquer materia

nem lavre imagem nem retabolo, e isto em virtude da

santa obediencia e sob pena de culpa grave, posto que

com ligenga do prior poderaa lavrar as ditas imagêns o

religioso que para isso tiver saber e arte porem para as

enformar a nenhũ se daraa licenca".
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II. 1578

"Definigaô 56 pera o mosteyro de Igrijo sobre as

obras e o vingario da jurisdigaô".

fl2132 "Emcomendamos e mandamos ao prior do mosteiro de grijo e

seu convento que vejaô muito bem o debuxo das obras do

dito mosteiro por mestres religiosos que o entidã e

achando que estaa errado em algũa cousa ou as officinas

disproporcionadas para mosteiro de 30 religiosos. o

emendem. e mudem como milhor lhes parecer salvando

enquanto for possivel as cazas antiguas. e o mais em que

hora os religiosos se agasalhaô: Comunicando todo o

sobre dito com o padre geral. E assi mandamos ao dito

prior e ccr.vento que tenham hũn vingario da jurisdigaô

eclesiastica do mosteiro. E de suas igreias isentas. e

assi o dito prior faraa cada hũn anno tirar carta de

Cura. e do capellaô de travsôo. Sob pena de Culpa

grave" .

Mago 2.3 III. 1656

Def inigaô 44 (...)

flQ12 "Ordena o Capitulo geral que o Perlado que deixar divida

ou seus officiais passante da contia que aponta a
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Constitui gaô naô tendo licenga de seus conventos e do

Padre geral e collegas ficaraô privados per naô terem

mais semelhantes officios com as mais pennas que a

ggravidade de suas culpas meregam, E que nenhũ Perlado

possa fazer obras de novo avendo dividas que pagar

excepto repairos das casas E provimentos necessarios" .

IV. 1666

Def inigaô 56a (...)

flQ57vQ "Manda o capitulo Geral que nos mosteiros de entre Douro

e minho naô morem irmaos da Escolla exceto em o Mosteiro

de Grijo por ser caza grande porem sendo os tais irmaos

faltos de saude entaô os podera mandar o Reverendissimo

com concelho dos medicos per onde mais lhe convier, e

sendo sacerdotes ou irmaos antigos podera tao bem morar

tac bem em o Mosteiro de Moreira somente".
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DOCUMENTO NQ 3

A.G.V.C. -

Convento de Santa Cruz nQ 182

VISITA^OES DO MOSTEIRO DE GRIJÔ

flQl "Livro das Visitagoês dos Mosteiros dos Conegos

Regulares da Congregagão de Santa Cruz de Coimbra. que

comegou em 2 de maio de 16 30"

flQ3vQ "Carta de Visitagaô do mosteiro do Salvador de Grijo do

principio do trienio do ano de 16 30"

flQ4

flQ27 "Carta da Visitagao do mosteiro de gri jo do princioio do

triennio , 633 .

"

"(...) O padre prior em Virtude de Santa obediencia

i

continuara com as obras da igreija, E senaô apartara do

debuxo, e sobre o mesmo preceito continuara com o tombo

dentro de hum anno, (...), E não fara outra obra algũa
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que passe de vinte mil reis. (...)"

flQ43 "Carta da visitagaô do principio do triennio do mosteiro

de Grijo." - 1636

"(...) o padre prior mandara continuar cô as obras da

igreja, e naô se apartara do debuxo dellas, (...)

(...) o padre prior loguo cô effeito mandara consertar o

muro, (...)"

flQ43vQ "Carta de visitagaô do meo do triennio do mosteiro de

2rijo_."

"(...-) mandamos ao padre prior, que cô toda a brevedade,

mande fazer hũ cargere, em hũ lugar que achar mais

acomodado, e como melhor parecer ao mestre das obras, ou

pello menos reformar o antiguo (...)

(...) o padre prior mandara, ao padre que correr c6 as

obras lhe leve as chaves das obras â cella todas as

noutes donde as ira buscar pella manhaã (...)

(...) o padre prior continuara cô o tombo, como lhe esta

mandado, e pera o fazer como côvê lhe levantamos a

obediencia, de correr cô as obras, e se para isso for
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necessario que cessê de todo, assim ordenara se faga.

(...)"

flQ80vQ "Carta de Visitagao do mosteiro de gri jo do meo do

triennio" - 16 50

"(...) e o padre prior e mais officiaes naô faraô obra

algũa de novo e so se trate de pagar os cambios da casa,

e naô se faga pintura algũa para a hermida nova de Santo

Antonio (...)"

flQ85 "Carta da Vi zitacaô do nosso Mosteiro de Gri jo do

principio do triennio do Muito Reverendo Padre Prior

Dom Bernardo de Santa Maria" - 16 5 3

"(...) E o Padre Prior mandara logo consertar as grades

do cabouco e fara que esteiaô sempre levantadas. (...)

(...) Mandamos ao Padre Prior em virtude de Santa

obediência e a todos os officiais que naô facaô obra

algua de novo mas so tratem de pagar os cambios e

dependências a Caza."
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DOCUMENTO N= 4

FR. TIMÛTEO DOS MARTIRES - CRÔNICA DE SANTA CRUZ, TOMO

II

ppl56 "(...) No Anno de 1574, em, 28, de Junho, o Padre Prior

langou a primeira Pedra ao dormitorio, e comesou o

mosteiro novo que oje serve; e foy com grande

solemnidade (...)"

ppl58 "(...) Neste seu primeiro Anno, 1599 = se mudaraô os

religiozos do Mosteiro velho pera este novo = foraô em

comunidade com Cruz levantada de festa, ê agoa benta

benzendo o Dormitorio todo, ê officinas, ê comeraô neste

dia a primeira ves no reffeitorio novo, a onde Pregou á

Meza o Padre Dom Pedro da Assumpgaô que tinha sido tres

vezes geral, ê outras tres vezes Prior deste mosteiro.

(...)"

ppl59 "(...) No Anno seguinte, 1608 =

em, 21, de Outubro se

pegou o fogo ao dormitorio por huma trave da cozinha,

queimou a mayor parte delle com o reffeitorio, durou o

fogo perto de, des, horas, e por milagre dos Santos

Martyres de Marrocos se extingiu = (...)"

"(...) 0 Mestre Dom Andre de Saô Joam = natural de

Coimbra, Conego do Mosteiro da Serra, lente iubilado,

tinha sido Comendatario do mosteiro de Caramos -

vizitador Apostolico da Nossa Ordem, Vigayro de Santa

Cruz = foy eleito prior de Grijo em, 11, de Junho, Anno
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de 1609 = (...)"

"(...) 0 Padre Prior, restaurou a grande perda que no

trienio passado deu o fogo no dormitorio, ê c6

reffeitorio =

langou com grande aparato a primeira pedra

á Capella mor deste Mosteiro em os, 29, de Abril do Anno

de, 1612 (...)"

ppl61 "(...) No Anno de, 1626 =

em, 28, de Agosto dia do Padre

Santo Agostinho, se fes com procissaô solemne, e

Pregacaô, a mudanga da Igreja velha deste mosteiro para

a nova: Acharaôse presentes alguns Priores da Ordem com

o Padre Prior Geral Dom Sebastiaô da Graga, e seus

collegas: o qual neste dia cantou em Pontifical a

primeira missa que disse nesta igreja nova (...)"

ppl63 "(...) Em, 4, de Abril Dominga in Albis Anno, 1655. 0

Prior cantou Missa de Pontifical com grande aparato: ê

foi o primeiro Pontifical que se celebrou neste Convento

depois da refformagaô = veiolhe assistir o Mestre das

Ceremonias do real mosteiro de Santa Crus, Dom Timothec

dos Martyres: Lansoulhe agoa ás maôs o Dezembargador

Luis Gomes Loureiro (...)"
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DOCUMENTO NQ 5

F. NICOLAU DE SANTA MARIA - CHRONICA DA ORDEM DOS

CÔNEGOS REGRANTES DE S. AGOSTINHO, LISBOA, 1668

flQ341 "(...) Communicou o Prior mor D5 Bento este seu intento

a El Rey Dom Joaô III. E lhe deu conta do sitio que

tinha escolhido pera fundar o novo Mosteiro, que era o

mon te de S. Nicolac fronteiro â Cidade dc Portc, cnde

antigamente esteve hum Mosteiro de nossas Conegas, por

lhe parecer sitio de bons åres, e de aprazivel vista,

que era o que se via pera os nossos Conegos, que

profegaô clausura; e que pera cerca du Mosteiro determi

ava de comprar todo o montado de Quebrantôes; pera o que

pedia a Sua Alteza Ihe desse cartas de favor pera o

Bispo do Porto, e camera da Cidade, e pera o Morgado de

Quebrantoens. Aprovou El-Rey a mudanga do Mosteiro de

Grijo, e deu ao Prior Dom Bento as cartas de favor, que

pedia, e mandou ao seu Architecto, que fose ver o sitio,

e debuxasse e fizesse a traga pera um novo Mosteiro.

(...)"

"(...) 0 edificio do novo Mosteiro da Serra se fez a

custa das rendas do Mosteiro de Grijô, de foi fundado

por tam boa traga, que tem grandes perspectivas da parte

da Cidade do Porto, por rezaô das correspondencias do

edificio, porque o corredor das officinas do Mosteiro

que fica para a parte do Sul, está em lugar mais alto, e
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eminête que o Dormitorio, que fica abaixo pera a parte

do Norte com as janellas das cellas pera a dita Cidade

do Porto, e sobre o Rio Douro; e em meyo do dito

corredor de cima, e do dormitorio / que ambos saô de hum

comprimento ha hũa aprazivel orta, e jardim de murtas,

limoeiros, larangeiras, e dentro da mesma orta he hum

grande tanque de agoa, sobre o qual corre hũa fonte

perennemente; 0 edificio da Igreja he de hũa nave, e se

remata com a torre dos sinos que he quadrada, e toda de

pedra de cantaria. A cerca do Mosteiro he tam grande,

que tem dentro vinha, pumar, ortas com tanques de agoa,

grãdes pinheiraes, fermosos castanheiros, e muitas

arvores de espinho. 0 que tudo faz o sitio mui fresco, e

aprazivel. (...)"

"(...) A agoa pera os tanques, e officinas do Mosteiro

trouxe o Padre Prior D. Bento seu Fundador de mais de

meya legoa do mesmo Mosteiro com grandes gastos, e

custos, como se mostra dos muytos, e fermosos arccs de

pedraria por onde vem por canos fechados com suas arcas

de pedra, e he agoa toda muy boa pera beber, e muita,

porque vem de cinco fontes, sendo a principal a que nace

junto da Igreja de S. Christovaô de Mafamude, (...)"

"(...) Acabado o edificio do novo Mosteiro, se passáraô

os Conegos do antigo Mosteiro de Grijb pera o novo da

Serra no ano de 1542. posto que alguns velhos reclamáraô
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esta mudanga, naô obstante ser feita por autoridade

Apostolica do Sũmo Pontifice Paulo III (...)"

flQ343 "(...) Sendo Prior deste Mosteiro da Serra o Padre D.

Accursio de S. Agostinho pelos annos de 1598. como era

de generosos espiritos, parecidolhe a Igreja do Mosteiro

pequena, e acanhada, fundou de novo outra Igreja com

titulo de nosso Padre Santo Agostinho; o corpo desta

nova Igreja he circular na forma de Sãta Maria Redonda

de Roma, toda cercada de Capellas, e serâ acabada hũa

das melhores do Reyno, e junto å Igreja fundou o mesmo

Prior hũa fermosa claustra da mesma architectura, e

fôrma circular, e redonda, toda de abobada, que vai

virando na mesma fôrma com grande arte, traga e

invengaô, de que se admiraô todos os que sabem de

architectura; tem esta Claustra em roda muitas, e grãdes

colunas, e no meyo hũa fermosa fonte de agoa, dourada em

partes, muy alegre â vista. Fizemos tam particular

relagaô e descripgaô deste Mosteiro pela affeigaô que

lhe temos, e obrigaga5 em que lhe estamos, por ser o

primeiro Mosteiro que nos elegeo pera seu Prior. Os

Conegos deste Mosteiro passa5 de 25 ordinariamente

(...)"
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DOCUMENTO NQ 6

A.D.P. - S.N. P.0.5Q - la Série nQ 1

GONgALO VAZ - MESTRE DE ARQUITECTURA DAS OBRAS DO

MOSTEIRO DE S. SALVADOR DE GRIJO - 16 01

flQ138 "Contrato entre o mosteiro de gri jo e gonqalo vâz mestre

da pedraria do dito mosteiro

Saibao quantos este estromento de contrato e

obrigagaô viri que no ano do nacimento de noso senhor

jesũ Christo de mil e seisgetos e hũ anos aos vinte e

outo dias do mes de dezembro principiuo do dito ano

dentro en o mosteiro de grijo que esta gito no couto de

grijo do julguado de gaya do termo da cidade do porto en

a sala da hospedaria do dito mosteiro estando hi

persentes cs muito Reverendos Relegiosos devotos prior e

padres do dito mosteiro (...) o muito Reverendo prior

dom nicolao dos santos prior do dito mosteiro e bi assy

os quoatro conigos c5giliarios ordenados per tono o

côvento pra as cousas semelhãtes poderi fazer os quaes

forao chamados a cabido e Cabido fazendo por son de

canpã tangida ccrr.o ti de seu bô e Relegioso e antiguo

custume e bi asy estando hy persente gongalo vaz mestre

de architeutura de pedraria morador no dito couto e

aldea de moracezes delles e loguo per elles pricr e

padres foi dito e diserã persente min (...) ao diante

nomeados que he verdade e que elles en seus nomes e de
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seu morador e couto delle estavao cosertados e

cotratados cô elle dito Gongalo Vaz para lhes aver de

lagear de pedraria boa e limpa a sua casa do capitolo

novo e claustra nova e na maneira seguinte de lizonja

asy o dita Claustra como capitolo e a dita Claustra sera

coforme ha mostra e traga que mostrou dentro no quoal

coarto e debuxo de que ha de ser feito a dita Claustra

asinou elle padre Prior e mestre que ficou en poder

delle mestre para o mostrar quando e quando for

necesario para se ver o discurso da dita obra e feitio

delle para se ver se vay coforme ao dyto debuxo e no meo

da dita Claustra fara elle mestre hũa fonte de pedraria

da que tera hũ degrao per sima do lageomento da

claustra sobre que a de asetar o tanque en que ha de /

flQ138vQ de cahir a agoa quetera de largo a corespodencia(sic)

das colunas donde ha6 de comesar as fiadas que hao de

repartir os quoadrados do lageamento da dita claustra a

quoal fonte leva de alto digo o quoal tanque leva de

altura nas aduellas dous palmcs e quoatro e dahy para

sima hira cotinuado co seus balaustres e duas bagias

sobre as quoaes ficara huã piramide en sima por honde

sahira a dita agoa e tudo ysto coforme ha traga que

mostrou que outro sy esta asinada per elles padre prior

e mestre esgepto que nao leva talha algua maes que

molduras direitas chans na forma do dito debuxo que tudo
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tera de alto de ho lageamento da claustra te toda a

piramide dezouto palmos de alto e sera esta fonte

lavrada de piquao e escoada e hurnida como ho esta a

capella do dito capiltollo e nos buracos de quada hua

das pias que serao coatrc en quada hua avera huns

serafins ou Carranquas e a dita pyramide acabara en huã

bola de pedra e para esta agoa vir ha dita fonte a

tomara elle mestre no Repucho do sidral defronte do

dormitorio novo e a tornara a tirar da dita fonte te

itrar na casa do de profundis que esta diante do

Refeitorio para o que dara elle padre prior os alcatumes

cal e betume feito e fara mais elle mestre en quada

quoadro da dita claustra duas sepulturas no meo de quada

huã dellas de maneira que serao outo sepulturas en toda

a claustra as quoaes sepulturas terao tres pedras quada

hua furadas para a sua chave tudo coforme ha dita traga

asy de fonte como da claustra como per elles fiqua

asinada e o lageamento do dito capitolo Respondera ao da

dita Claustra em toda esta obra que elle mestre fara de

enpreytada lhe dara o dito mosteiro quoatro centos e

trinta mil reis en dinheiro de contado paguos a trinta

mil reis per quada mes a quoal obra toda dara elle

mestre prefeita e acabada plo dito preco e cotia ate dia

de sã migel de setembro para o que vira de mil

seiscitose hũ anos e nao o dando acabada toda a dita
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flQ139 obra ditro no dito tipo / deste côtrato e na forma delle

e debuxos per eles asinados en tal cazo elle padre prior

e côvento poderaô tomar offigiaes e mestre que lhe faga5

na forma dos debuxos ha custa delle gongalo vaz e o

quebrar de toda esta pedraria assento e lavramento della

sera a conta delle mestre e os carretos della sera a

conta delle padre prior e covento e outro sy lhe dava o

dito mosteiro madeira cordas paas estadas e hũ

carpeteiro que as assente ajudando elle mestre co sua

gite e offigiaes as ditas estadas e ao levar da bagia

grande da fonte o dito mosteiro dara a grade en que hade

hir feita dando elle mestre hordi e ajudandoo a levar co

sua gente ao lugar honde se hade asitar e nao bastando a

sua gente para levar a dita bagia dara o dyto mosteiro

toda a maes gite que for negesaria e sendo chegado o

dito dia de sao migel e feita e acabada a dita obra lhe

acabara o dito mosteiro de pagar loguo todo o Restante

que lhe achar que deve para conprimento da dita contia

de coatrocitos e trinta mil reis pla quoal cotia lhe dao

a dita obra de enpreitada a perda e ganho e scrte e

ventura delle mestre pla quoal côtia de quoatro gitcs e

trinta mil reis se obrigou elle gongalo vaz a lhe fazer

toda a dita obra perfeita e acabada sen falta alguã e

elle mestre se obrigou maes a dar vazaô has agoas que

choveri na dita claustra de sorte que venhao de mandar a



31

sota hurdinaria per honde hao de sahir as agoas da fonte

e a pedra de todo este lageamento da claustra e Capitolo

sera tirada do monte da vila cova e sido caso que diguo

e sera obrigado elle mestre a trazir sipre côtinos na

dita obra outo offigiaes e sido caso que meta maes

offigiaes o dito mosteiro lhe dara maes quada mes dos

ditos trinta mil reis o que se motar(sic) nos maes

ofigiaes que meter na dita obra e acabando a antes do

flQ139vQ dito dia da sã / migel no dia en que acabar Ihe

satisfara o dyto mosteiro o que lhe fiar devendo da dita

cotia de quoatrocentos e trinta mil reis e todos os

asinados que ao diante elle mestre fizer e tiver feitos

te agora per quoanto ja comegi a obra do dineiro que

Receber ou do que ja ti recebido valerao como escretura

posto que pasendo(sic) cotia de trinta mil reis e per

esta maneira se obrigavao elles partes a ter manter e

coprir este contrato asy e da maneira que se nelle coti

en todo e per todo si o Revocari ni Reclamari ni se

poderi chamar para o côprimento delle lezos ni enganados

para o que todo obrigou elle gongalo vaz mestre sua

movel e de Rais avidos e per aver a elles padre prior e

maes padres en nome do dito mosteiro obrigarã as Ridas

delle a todo comprir p avendo do ser citados elles

persentes ou qualquer delles plo côteudo neste contrato

se obrigao a Responder per todo o pedejuizo per ante o
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juiz ou (...) da gidade do porto e corte della per ao

que Renũciã juiz de seu foro o pvilegio de fereas

espigiaes e geraes ordenagois liberdades o que se posao

chamar e i seu favor faga5 e a ley que diz que a geral

Renunciagã de leis naô valha e de nada que vi usar se

naô todo comprir como se (...) pasada sobre cousa

julgada e dada per juy copetete per elles partes e para

quada hũ delles pedida aceptada e en tempo e fe de

verdade asy o que seraô outorgavao e ouverã per h5 e

mandavã ser feito este estromento e dar desta nota hũ e

os que côpriri ao dito mosteiro que padre prior e maes

padres côcilyayros ageptarao e outro pedio elle gongalo

vaz mestre en publica forma para sua goarda que outro sy

aceptou e eu tam o acepto en nome das pessoas a que

toquava5 persentes quanto cô direito devo e poso e c

asinarã que estavaô persentes antonio ( ) lavrador

morador na flQ140 aldea do outeiro do dito ccuto que

nelle serve / de juiz o persente ano (...)

Dom Nicolao dos Santos - Prior de Grijo

Dom Martinho de Santa Maria

Dom Sebastiao (...)

Dom Gabriel de Christo

Joseph da Motta

Dom Sebastiao das Chagas
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Christovaô Fernandez

Goncallo Vaaz"
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FIG. 1 -

Grij5
- Mosteiro de S. Salvador - Fachada da

Igreja (DSR>'_N) .
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FIG. 2 - Miranda do Douro - Sê (DSRMN) .

FIG. 3 - Gaia - Mosteiro de S. Agostinho da Serra -

Igreja (DSRMN) .
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FIG. i - Maia - Mosteirc de S. Saivador de Moreira -ia Maia

- Fachada da Igreja (autor) .
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FIG. 5 - Famalicão - Mosteiro de Sta Maria de Lar.dim -

Torre e Fachada da Igreja (autor) .
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rIG. 6 - Vila do Conde - Mosteiro de S. Simao de Junqueira
- Fachada da Igreja (autor) .
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FIG. 7 - Gri ;5 - Mosteiro de S. Salvador - Vista de Conjunto da Icreja, Dorniitôriu-
e Casa da Hospedaria (DSRMN) .
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FTG. 8 -

Grijo
- Mosteiro de S. Salvador - Dorir.it5rio (esq.) e "Ciaustro do Cemité

rio dos Fregueses" 'dir.'i f DSRMN) .
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FIC. 13 - L-riio - Mosteiro de S. Salvador -

Capeia Mor

(exterior) .autor.
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/ĩG. 17 -

Grijo
- Mosteiro de S. Salvadcr -

Transepto

(autor) .
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FĨG. 18 -

Grijô - Mosteiro de S. Salvador -

Transepto visto do Claustro (DSRMK) .

!■'.

'fs
*v*

£

tf
v _._>

■: ;*;: ; : : i :.:.•. ; ; •. ;--,
• -V' vw *,%%».-. •. ■. \\■.*-'. -■ '••:- '•- ;;;.- -«^vT;.-jKåE

i
•

; '■> ■
•■■ ■ ■ ■ î ■ • •

•

>■> \\\ .\ ;■--' >r^->::::x:::-^^^'^^-
:í i r; í1; £ íí í í^í ;ViV,1,W**.' -f>-*-' - ^•-•-' :V. --^^S* - -

"
■ -

JiiíiH-&;U\^Vúv\"-':'-'~--:■'V3^;.p'.V.?-,>.'. \T>í*^^-.\
íj-iÍ,wi,(, —

'-^ ."-•--
„.^*L--' ■■" *»•»>■ *\-»x N,. .. „■*■-/., .t-., ,j.,..-r, ,. -

-^. .
- —

^.,_ ,..- **■"*.•-■.**,. - __«r -■ » V 1. *■, *•'.

.-ff'-''' •••--•. -., ^^ĩ*^, t><-..., -•". '•^•.æ* '■■•
/-v_r»/ / r_í J . -■»

,
*• ^- -^^r^Z '

■'

>«*#■■%,,, ■■-' *^lVv».J.

.. >r.~-î ■. ;$£.>

FIG. 19 - Griiô - Mosteiro de S. Salvador

(DSRMM'f .

- Cobertura da N'ave e do Transepco



Í-TG. 20 - Cri;ô - Mosteiro de S. Salvador - Vista de -onjunto do Ciaustro (DSRMN,

FIG. 21 -

Grijô
- Mosreiro ce S. Salvador - Fonte do Claustre (DSRMN).
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Grijo - Moscciro de S. Salvador - Galeria inferio r a,- Ulauscro (DSRMN)

^rijo
-

.\osttíiro d*_- S. Saivador - Galeriéía superior cc Clauscro (DSRMN) .
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FĨC. 24 -

jrijo
- Musteiro de S. Salvacor - Escadaria d*.

acesso ao Claustro Surerior (DSRMN) .
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t'"i.G. 25 -

Grijo
- Mosceiro de S. Salvador - Sacristia (DSRMX) .

FIG. 26 - Grijô - Mosteiro de S. Saivador - Sacristia (DSRMN) .
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"ĨG. 27 - Grijô - Mosteiro de S. Salvac;;r - Por~.er.or da

entrada da primitiva Saia do Capitulc
fnsRj-iĸ") .



-•IG. 2S - GRijô - Mosteiro de S. Salvadcor - Abôhoda da

lĩscadaria do Caiustro ijiSRMX).
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-1G. 2y - Maia - Mosteiro de S. Salvadcr de Moreira da

Maia -

Capela Mcr, Trar.septo e Torres

Sineiras (autor) .



Grijo
- Mosteiro de S. Salvador - Galiie -

Azulejos (DSRMN) .
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:rIG. 32 - 'Jaia - Mosceiro dc S. Agostinhc da Serra -

Fachada da primitiva lereja ■ por-enor

I.DSRMN) .
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rlG. 33 - Gaia - Mosteiro de S. Agostinho da Serra -

Fachada da primiciva I-sreja (pormenor)

iDSRMN) .

***mo»*f«fty'
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FIG. 34 - G=tia - Mosteirc de S. Accscinr.o da Serrn -

Cuirula e Lanterniu- da sc.sauida I^reja
(DSRMN) .
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FIG. 35 - Caia - Mosteiro de S. Agostinho da Serra

(DSRMN).

- Vfîrandi:n da Igreja "Redonda"

FĨG. 36 - Gaia - Mosce

(esc.

iro de S. Agostinho da Serrn -

Capel.a Mor e Claustro circul:

(DSRMN) .



■59

FIG. 37 - Gaia - Mosceiro de S. Aeostir.ho da Serra

Pôrtico da I^rejH (DSSMN>.
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FIC 38 - Gaia - Mosteiro de S. Agostinho da Serra - Ir.tevíor da I.greja i'DSRMK) .

FIG. 39 - Gaia - Mosteiro de S. Agostinho da Serra - Cúpuia
(DSRMNl .

vista do ir.terior
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FIG. 40 - Gaia - Mosteiro de S. Agcstir.ho da Serra

Pormenor da decora<;ão da Cúpula ,Ĩ£

Igreja (DSRMN) .
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FIG. 'd - Gaia - Mosteiro de S. Asostinho da Stírra

Capela lateral ca Igreja (DSRMN) .



42 - 3aia - Musteiro de S. Agostinr.o da Ser;

Coro i DRSMN ) .
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"IG. 43 - Gaia - Mosts iro de S. Aicscinr.c da Serra-

Claustro (DSRMN'



iia - Mosteiro de S. Agostinr.D da Serra -

Giaustro (OSRMN) .
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?1G. 45 - Gaia - Mosteiro de S. Agostinho da Ser

Fcnte do Claustro (DSRMN'i .
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:I\.-. -ti?
- Gaií-i - Mosteiro de S. Agostir.no da Serra

Claustro (por:ner:cr'i (DSRKN) .
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FIG. 47 - Mirar.da do Dcuro - Fachada da Sé (r>ormer,or) (DSRMN) .

!
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FIG. 48 - Miranda do 0,-uro - Vista lateral da Sê (DSRMN) .
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FIG. 49 - Miranda do Douro Fachada laceral da Sti

(porr.enor) (DSRMN) .
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FIG. 50 - Miranda do Douro - Terreiro da Se (DSRMN) .

FIG. 51 - Gaia - Mosteiro de S. Agoscinho da Serra - Pormenor do ãtico do Claustro

(DSRMN) .
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rĩG. 52 - Miranda do Douro - Se :. inccrior '.' (D5RMN) .
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FIG. 53 - Maia - Mosteiro de S. Salvador de Moreira d:

Maia - Fachada principai (pormer.or)

(autor) .
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FIG. 54 - Maia - Mosteiro de S. Salvador de Moreira da Maia - Galilé da Igreja
(autor) .

FIG. 55 - Maia - Moscciro de S. Salvador de Moreira da Maia - Pornenor da fachada

da Igreja (autor) .
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FIG. 56 - Maia - Mosteirn de S. Salvador de Moríira da

Maia - Pormenor da fachada da Icreja
(aucor) .



FiG. 57 - Maia - Mosteiro de S. Salvador de Moreira da

Maia - Portico da Igreja (aucor) .
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FIG. 5S - Maia - Mcsteiro de S. Salvacor d* Moreira da

Maia - Portice da Igreja (pormenor)

(autor) .
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FIG. 59 - Maia - Mosteiro de S. Salvador de Moreira da

Maia - PÔrtico da Igreja (pormencr)

(autor) .
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íTG. 60 - Maia - Mosteiro de S. Salvador de Moreira da Maia - Tecto da Galilé da

Igreja (pormenur) (autor) .

FIG. 61 - Maia - Mosteiro de S. Salvador de Moreira da Maia -

Ít-A
Claustro (autor) .
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FIG. 64 - Asarante - Mosteiro de S. Goncalo - Clauscro

seiscenrisca (DSRMN) .
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FIG. 62 - Maia - Mostciro de S. Salvador dc Mnreira da

Maia - Claustro - Capela (pormenor)

(aucor) .



FIG. 63 - Lisbos - Mcsceirc de S. Vicence de Fora -

. Gw.lûCd
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F[G. 64 - Amarante - Mosteiro de S. Gongalo - Claustro

seiscentisca (DSRMNM' .
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X. 65 - Famalicao - Mcsteiro de Sfa Maria de Landim -

Fachada da Igreja e Galilé (autor.
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FIG. 66 - Vila do Conde - Mosteiro de S. Simlo da

Junqueira
- Fachada da í.iíre;a

e torres sineiras (autor) .
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FIG. 67 -

Projecco para a "Elevacao da Froncaria princi-

pal da Tgreja, em que se mostra, as suas novss

Torres, e Pcrcari.a Conventual" (DSRMN' .


